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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
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разходи/трансфери за 2018 г.
2
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нормативни актове на Министерския съвет
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 Постановление № 167 от 9 август
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Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване
на Съвет за развитие при Министерския съвет
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не на допълнителни възнаграждения на
държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през
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Комисия за противодействие
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на незаконно придобитото
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специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета „Противодействие
на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични
длъжности“ от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 7 АВГУСТ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в
общ размер 110 959 293 лв. за извършване на
текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи, разпределени по общини,
както следва:
1. по бюд жета на Общ ина П ловдив –
9 000 000 лв. за финансиране на капиталови
разходи в следните направления и обекти:
Зала за временни експозиции – 200 000 лв.;
К ино „Космос“ – 1 000 000 лв.; Временна
ко н с т ру к ц и я „ Ку н с т х а л е“ – 6 0 0 0 0 0 л в.;
П л . Цен т р а л ен и п р и л е ж а щ и к у л т у р н и
пространства – 4 700 000 лв.; Художествена
галерия – 2 500 000 лв.;
2. по бюджета на Столичната община –
15 000 000 лв. за финансиране изграждането
на разширение на метрото – Трета метролиния, етапи І и ІІ, участъка от бул. Владимир
Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел – кв. Горна
баня;
3. по бюд ж е т а н а О б щ и н а Б а н с ко –
1 0 0 0 0 0 0 л в. з а п р о ек т „ А к т уа л и з а ц и я,
допълнение и обедин яване на изгот вени
проекти за ул. Найден Геров от о.т. 945 до
о.т. 659 и изграждане на тротоарни настилки
и осветление на ул. Явор с цел обособяване
на Околовръстен път на гр. Банско“ – първи
етап;
4. по бюд же т а н а О бщ и н а Б е л и ц а –
900 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
общинска улична мрежа на територията на
община Белица;
5. по бюджета на Община Гоце Делчев –
92 0 0 0 0 л в. за п р о ек т и: „Реконс т ру к ц и я
и рехабилитация на улици в с. Брезница,
с. Бу ково, с. Корница и с. Лъж ница, об щина Гоце Делчев“ – 70 0 0 0 0 лв., и „Изграж дане на два броя спортни площадки за
мини футбол (20/40 м) с изкуствена трева в
с. Брезница и с. Буково, община Гоце Делчев“ – 220 000 лв.;
6. по бюд же т а н а Общ и н а Г ърмен –
600 000 лв. за проект „Ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново,
с. Дебрен, с. Дъбница, с. Долно Дряново,
с. Горно Дряново, с. Осиково, с. Крушево
и с. Ореше, община Гърмен“;
7. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Р а з л о г –
892 075 лв. за проекти: „Реконструкция на
ул. Черна река, гр. Разлог“, и „Ремонт на
ул. Пета, с. Баня, община Разлог“;

8. по бюд же та на Общ и на С ат овча –
850 000 лв. за проекти: „Изграждане на физкултурен салон в с. Кочан“ – 350 000 лв., и
„Ремонт на улици в населени места в община
Сатовча“ – 500 000 лв.;
9. по бюджета на Община Хаджидимово –
40 0 0 0 0 л в. за п роек т „Реконс т ру к ц и я и
рехаби л и та ц и я на ул и ц и в с. Абла н и ца,
с. Беслен, с. Блатска и с. Теплен, община
Хаджидимово“;
10. по бюд жета на Община Якоруда –
850 000 лв. за етап 5 на проект „Изграждане на път IV-84025 – с. Конарско – с. Бел
камен“;
11. по бюджета на Община Малко Търново – 900 000 лв. за проект „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Малко
Търново“;
12. по бюд жета на Общ ина Р уен –
1 200 000 лв. за проекти: „Ремонт на улици в населени места на тери тори я та на
община Руен“ – 900 000 лв.; „Изгра ж дане
на мини футболно игрище в с. Добра поляна“ – 100 000 лв.; „Изграждане на спортна п лоща дка в с. Ръж ица“ – 10 0 0 0 0 лв.,
и „Изг ра ж да не на спор т на п лоща д к а в
с. Струя“ – 100 000 лв.;
13. по бюд же та на Общ и на С редец –
1 200 000 лв. за реконструкция на ул. Цвятко
Радойнов в гр. Средец;
14. по бюджета на Община Сунгурларе –
750 000 лв. за проекти: „Асфалтиране на улици на територията на община Сунгурларе“ –
530 000 лв.; „Рехабилитация и оборудване
на площад и прилежащи зелени площи в
с. При леп“ – 9 0 0 0 0 л в.; „Реконс т ру к ц и я
и оборудване на терен за озелен яване в
с. Г р озден“ – 9 0 0 0 0 л в., и „Изг ра ж да не
на многофункционална зала в с. Съединение – окончателен етап“ – 40 000 лв.;
1 5. по бюд же т а н а О б щ и н а А в р ен –
550 0 0 0 л в. за п р о ек т и: „Рех аби л и т а ц и я
на част от уличната мрежа на с. Царевци,
община Аврен“ и „Рехабилитация на част
от уличната мрежа на с. Близнаци, община
Аврен“;
16. по бюджета на Община Аксаково –
40 0 0 0 0 л в. за п роек т „Основен ремон т,
реконструкция и естетизиране на достъпна
селищна среда в обществените територии в
централната част на гр. Игнатиево – етап 1“;
17. по бюджета на Община Велико Търново – 2 525 118 лв., от които: за проект
„Изграждане на футболен терен с изкуствена
настилка в района на „Спортно училище –
Вел ико Търново“ – 676 818 л в., и п роек т
„Изпълнение на пряка пътна връзка между
ул. Маг ист ра лна (реп убликанск и п ът І- 4
„Севлиево – Велико Търново – Ом у ртаг“)
и к в. Бузл уд жа в г р. Велико Търново“ –
1 848 300 лв.;
18. по бюджета на Община Лясковец –
700 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
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уличната мрежа и тротоарите на територията на общината;
19. по бюд жета на Община Свищов –
700 000 лв., от които за реконструкция на
част от вътрешната водопроводна мрежа в
с. Хаджидимитрово – 200 000 лв., и за подмяна на улична настилка в селата А леково,
А лександрово, Българско Сливово, Вардим,
Горна ст удена, Дел яновци, Драгомирово,
Коз ловец, Мора ва, Овча мог и ла, Ореш,
Хаджидимитрово, Царевец, Червена и Совата – 500 000 лв.;
20. по бюд жета на Община Димово –
200 000 лв. за ремонт на Дом за стари хора,
с. Гара Орешец, ремонт на тротоари в гр. Димово и за доизграж дане на канализация в
гр. Димово;
21. п о б юд ж е т а н а О б щ и н а В р а ц а –
1 745 000 лв., от които: за ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията
на общината – 1 000 000 лв., за поставяне
н а о св е тлен ие н а с т а д ион „ Х рис т о Б о тев“ – 500 000 лв., и за ремонт на сградата
на Митрополитския дом към Врачанската
митрополия – 245 000 лв.;
22. по бюджета на Община Бяла Слатина –
610 000 лв. за ремонт на улична настилка
в гр. Бяла Слатина и в селата Търнак и
Търнава;
23. по бюджета на Община Борован –
400 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
ул иц и на т ери т ори я та на общ ина Боро ван – етап 4;
24. по бюджета на Община Козлодуй –
1 000 000 лв. за рехабилитация на улична
мрежа на територията на общината;
25. по бюджета на Община Криводол –
80 0 0 0 0 лв. за частичен ремонт на ул. Г.
Димитров и ул. Борис Станчев в с. Големо
Бабино, община Криводол, и за ремонт и
рехабилитация на улична мрежа на територията на общината;
26. по бюджета на Община Оряхово –
875 000 лв. за довършителни дейности на
сградата на общинската администрация на
гр. Оряхово – етап 1;
27. по бюджета на Община Хайредин –
300 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
улици на територията на община Хайредин;
2 8. по бюд же та на Общ и на Тря вна –
648 500 лв. за изграж дане на нов парк – зелена площ до сг радата на Етног рафск и я
комплекс за занаяти; реконструкция и рехабилитация на ул. Иванка Горова, гр. Трявна,
в т.ч. за изграждане на допълнителен паркинг
към улицата и комплекса;
29. по бюджета на Община Крушари –
600 000 лв. за ремонт на улици в населените
места в община Крушари;
30. по бюд же т а на Общ и на Терве л –
420 0 0 0 лв., от които за проек т „Многофу н к ц иона лна п лоща д ка в д вора на С У
„Й. Йовков“, гр. Тервел“ – 300 000 лв., и за
окончателно реализиране на проект „Ритуа-
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лен дом за тъжни ритуали в гробищен парк
в гр. Тервел“ – 120 000 лв.;
31. по бюджета на Община Кърджали –
2 000 000 лв. за частично финансиране на
п роек т „Реконс т ру к ц и я и въвеж да не на
енерг о спе с т я ва що о све тлен ие в о бщ и на
Кърджали“;
32. по бюд жета на Общ ина Ардино –
800 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
улична мрежа на територията на община
Ардино;
33. по бюд жета на Общ ина Д жебел –
500 000 лв., от които за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в
кв. Брягово, гр. Джебел – 130 000 лв., и за
проект „Улици и подпорни стени в с. Припек,
община Джебел“ – 370 000 лв.;
34. по бюджета на Община К ирково –
1 140 000 лв. за частично финансиране на проект „Реконструкция и изграждане на път KRZ
2114/KR Z 2111, К ирково – Лозенградци/ –
KR Z 2101 (I-5, Подкова – Маказа/ – Орлица)“ от км 0+000 до км 3+297,98;
35. по бюджета на Община Крумовград –
8 0 0 0 0 0 л в. за п р о ек т и: „Рех аби л и т а ц и я
на улици и тротоари в кв. Запад на Крумовград“ – етап 2 – 610 000 лв., и „Изграждане на улица в Крумовград от о.т. 452 до
о.т. 432“ – етап 2 – 190 000 лв.;
36. по бюджета на Община Момчилград –
980 0 0 0 лв. за част и чно финанси ране на
проект „Изгра ж дане на пътна връзка на
с. Пт и чар с п ът I-5 Кърд ж а л и – Под ко ва – кръстовище на км 364+500 по път I-5“,
община Момчилград;
37. по бюджета на Община Черноочене –
800 000 лв. за частично финансиране на проект
„Рехабилитация на общински път KRZ 1430/15, Николово – Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзу хар – с. Драганово/III-5071/–
етап – 2“;
3 8 . п о б юд ж е т а н а О б щ и н а Ло в еч –
160 000 лв. за финансиране на проект „Ремонт и реконструкция на ул. Г. С. Раковски и
ул. В. Коларов, с. Малиново, община Ловеч“;
39. по бюд жета на Община Лу ковит –
70 000 лв. за финансиране на проект „Реновиране на спортна площадка „Калоян – Бежаново“, с. Бежаново, община Луковит“;
40. по бюд жета на Община Тетевен –
845 0 0 0 л в. за фи на нси ра не на п роек т и:
„Изг ра ж да не на на пор ен р е з ервоар 2 0 0
куб. м в местността Сухото езеро, с. Галата“ и „Изграж дане на напорен резервоар
100 куб. м в местността Рътлака, с. Глогово“ – 300 000 лв., и за извършване на основен
ремонт на републикански път ІІІ-358 (Троян – Кърнаре) – Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци –
(Роман – Златна Панега) – участък от община Тетевен – 545 000 лв.;
41. по бюджета на Община Уг ърчин –
300 000 лв. за рехабилитация на улична мрежа в гр. Угърчин – ул. Паисий Хилендарски,
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ул. Хан Крум, ул. Йордан Йовков, ул. Бяло
море, ул. Търговище, ул. Пет ко войвода,
ул. К нежа и ул. Гоце Делчев;
42. по бюджета на Община Берковица –
200 000 лв. за частично финансиране на проект „Ремонт и асфалтиране на улица Първи
май в гр. Берковица“, община Берковица;
43. по бюджета на Община Бойчиновци –
453 760 л в., о т кои т о за реа л изи ра не на
проект „Асфалтиране на част от общински
п ът № 0 0 0505, с. Ерден, общ и на Б ой ч иновц и“ – 53 760 л в., и за реконс т ру к ц и я
н а у л и ч н а м р еж а в о бщ и н а Б ой ч и нов ци – 400 000 лв.;
44. по бюджета на Община Вълчедръм –
20 0 0 0 0 лв. за част и чно финанси ране на
проект „Ремонт и асфалтиране на ул. Съединение в гр. Вълчедръм“, община Вълчедръм;
4 5. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Л о м –
1 000 000 лв. за ремонт на улична мрежа на
територията на община Лом;
46. по бюджета на Община Чипровци –
1 280 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на общински път „РП ІІІ-3099 (Бели
Ме л – Ж е л е з н а – Ч и п р о вц и – М а р т и н о во) – отклонение Чипровци – Гушовски манастир – Атракционен парк и хижа „Явор“,
местността Мангесина ливада“;
47. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Б а т а к –
400 000 лв. за проекти: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала“ – 220 000 лв.,
и „Изграждане на подпорна стена на ул. Мадара , с. Нова ма х а ла , о бщ и на Бат а к “ –
180 000 лв.;
48. по бюджета на Община Велинград –
2 000 000 лв. за реализиране на проекти:
„Асфалтиране и благоустрояване на улици
Г. Бенковск и, Елин връх и Сарк иница в
с. Драгиново“ – 250 000 лв.; „Изграждане на
спортна площадка в СУ „Хр. Смирненски“,
с. Света Петка“ – 140 000 лв.; „Обновяване
и облагородяване на зелени площи меж ду
ул. Роза, ул. Никола Вапцаров и ул. Родопи
във Велинград“ – 98 000 лв.; „Асфалтиране
и благоустрояване на улици в с. Долна Дъбева“ – 100 000 лв., „Подмяна на водопровод
и асфалтиране на ул. Мальовица в с. Юндола“ – 110 000 лв.; „Подмяна на водопровод и
асфалтиране на ул. Пирин в с. Кандови“ –
70 000 лв., „Поставяне на мантинели на новоизграден път „с. Света Петка – с. Всемирци“ –
22 000 лв., реконструкция на водопроводна мрежа по бул. Вела Пеева и ул. Тошо
Стайков – Велинград – 438 000 лв., ремонт
и рехаби л и та ц и я на довеж да щ водоп ро вод от напорен резервоар „Нежовица“ по
ул. Юри Венелин и ул. Бяла ска ла – Велинг ра д – 218 0 0 0 лв., подм яна на п ът на
настилка, бордюри и направа на дъж доприемни шахти по ул. Никола Вапцаров – Вел и н г ра д – 454 0 0 0 л в., и асфа л т и ра не на
улици в с. Рохлево – 100 000 лв.;
49. по бюджета на Община Сърница –
450 000 лв. за проект „Доизграж дане, ре-
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хабилитация и подмяна на съществуваща
канализация в гр. Сърница“;
50. по бюджета на Община Ракитово –
4 0 0 0 0 0 л в. за р еа л изи ра не на п р о ек т и:
„Асфалтиране и благоустрояване на ул. Чеп и нец , г р. Ко с т а н дово, о бщ и на Ра к и т о во – eтап – 1“ – 250 0 0 0 лв., и „Ремонт и
реконструкция на градски фонтан и централен площад в гр. Костандово“ – 150 000 лв.;
51. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Л ъ к и –
428 312 лв., от които за частично финансиране на проекти: „Реконструкция и рехабилитация на улици Миньорска и Кирил
Маджаров в гр. Лъки“ – 228 312 лв., и за
„Ремонт и рехабилитация на общинска и
улична мрежа на територията на община
Лъки“ – 200 000 лв.;
52. по бюджета на Община Исперих –
1 500 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
улици в гр. Исперих;
53. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а З а в е т –
700 000 лв. за проект „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места
на община Завет“;
54. по бюд же т а на Общ и на Ку брат –
70 0 0 0 0 л в. за п роек т и: „Изг ра ж да не на
спортна площадка в с. Мъдрево“ – 50 000 лв.;
„Изграждане на спортна площадка в с. Точилари“ – 50 000 лв.; „Изграждане на детска площадка в с. Звънарци“ – 30 000 лв.;
„Изграждане на детска площадка в квартал
Дряново, гр. Кубрат“ – 30 000 лв.; „Реконструкция на тротоарни площи по ул. Цар
Иван Асен II в гр. Кубрат“ – 80 000 лв.; „Реконструкция на тротоарни площи по ул. Екзарх Йосиф в гр. Кубрат“ – 35 000 лв.; „Реконструкция на тротоарни площи по ул. Климент Охридски в гр. Кубрат“ – 30 000 лв.;
„Вертика лна планировка около сг рада и
паркинг на ЦПЛР – УО „Максим Горки“,
гр. Кубрат“ – 50 000 лв.; „Благоустрояване
на междублоково пространство – бл. Хан
Кубрат в гр. Кубрат“ – 80 000 лв.; „Благоустрояване на имот 4022.504.305 в гр. Кубрат,
отреден за зелени площи и широко обществено ползване“ – 40 000 лв.; „Благоустрояване
на имот 4022.505.1954 в гр. Кубрат, отреден
за зелен и п лощ и и ш и роко общес т вено
ползване“ – 95 0 0 0 лв.; „Основен ремон т
на пок рив на НЧ „Отец Паисий – 1928“
с. Севар, община Кубрат“ – 50 000 лв.; „Изграж дане на пешеходна алея от Спортна
зала, гр. Кубрат, до ЦПЛР – УО „Максим
Горк и“, гр. Кубрат“ – 30 000 лв., и „Рехабилитация на зелени площи в квартал 116,
УПИ № II“ – 50 000 лв.;
55. по бюд жета на Община Лозница –
700 000 лв. за ремонт на улична мрежа в
населените места на община Лозница;
56. по бюд жета на Община Разг ра д –
1 655 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
улици в с. Дянково, с. Раковски, с. Ясеновец, с. Стражец, с. Гецово, с. Мортагоново,
с. Киченица, с. Осенец, с. Дряновец, с. Лип-
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ник, с. Благоево, с. Топчии, с. Радинград,
с. Недоклан, с. Пороище, с. Побит камък,
с. Уш и н ц и, с. Ба л к а нск и , с. Пр о с т орно,
с. Черковна и с. Островче;
57. по бюд жета на Общ ина Сам у и л –
620 000 лв. за проект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в
обществени територии в с. Самуил – втори
етап“;
58. по бюджета на Община Цар Калоян –
600 000 лв. за „Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване на
прилежащи терени на ул. Васил Левски от
ОК 186 до ОК 107, с. Езерче, община Цар
Калоян“;
59. по бюджета на Община Бяла, област
Русе – 3 682 672 лв. за проект „Доизграждане и оборудване на СУ „Панайот Волов“
в гр. Бяла, област Русе;
60. по бюджета на Община Иваново –
300 000 лв. за проект „Рехабилитаци я на
у л и ч на м р еж а и т р о т оари – у ч ас т ък о т
ул. Централна, с. Щръклево, община Иваново“;
61. по бюджета на Община Две могили –
400 000 лв. за реализиране на проект „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и
тротоари на участък от ул. Христо Ботев,
гр. Две могили, община Две могили“;
62. по бюджета на Община Главиница –
700 000 лв. за реализиране на проект „Рехабилитация на улична мрежа в община
Главиница“;
63. по бюд же та на Общ и на С и т ово –
650 0 0 0 л в. за ремон т, р ех аби л и т а ц и я и
асфалтиране на общински пътища на територията на община Ситово;
64. по бюд жета на Община Смол ян –
2 260 846 лв. за проекти: „Реставраци я и
адаптация на старото училище „Св. Панталеймон“ в двора на църквата „Успение Богородично“ в с. Широка лъка“ – 760 846 лв.;
„Въ зс та новя ва не на общ и нск и п ът SM L
2240/ІІІ-866/Смол ян – Му гла от к м 1-30 0
до км 3+300“ – 600 000 лв., и за ремонт на
улична мрежа на територията на община
Смолян – 900 000 лв.;
65. по бюд же та на Общ и на Ба н и т е –
450 000 лв. за обект „Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна
зона, площади и парково пространство в
с. Баните, община Баните“;
66. по бюд жета на Общ и на Бори но –
700 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
улична мрежа на територията на община
Борино;
67. п о б юд ж е т а н а О б щ и н а Де ви н –
1 450 000 лв., от които за ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община
Девин – 280 000 лв., за изграж дане на нов
гробищен парк и довеж даща улица до него
в гр. Девин – 920 000 лв., и за основен ремонт и реконструкция на улица в с. Лясково,
община Девин – 250 000 лв.;
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68. по бюд же та на Общ и на Доспат –
1 960 000 лв. за рехабилитация на уличната
мрежа на територията на общината;
69. по бюджета на Община Златоград –
1 170 990 лв., за доизграждане, реконструкц и я и рехаби л и та ц и я на водоснабд и т елн а и к а н а л и з а ц ион н а м р еж а (би т ов а и
дъж довна) – Златоград, на ул. Миньорска
и у л. А л б ен а – 32 8 19 2 л в.; р еконс т ру кция и рехабилитация на водоснабдителна
м р еж а в З л ат ог р а д – у л. А н г е л К ъ н чев
и ул. Бор – 163 685 лв.; реконст ру к ци я и
рехабилитация на водоснабдителна мрежа
в Златоград – ул. Христо Ботев, ул. Пейо
Яворов, ул. Рила, ул. Акация, ул. Рожен и
ул. Здравец – 178 165 лв.; реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна мрежа в
Златоград – ул. Стефан Стамболов и ул. Виктор Юго – 251 427 лв., и за доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова
и дъждовна) – Златоград, на ул. Бяло море,
ул. Връх Кос та д и н, ул. Яков Змей кови ч,
ул. Боровец и ул. Ерма – 249 521 лв.;
70. по бюд же т а н а Общ и н а М а да н –
1 030 000 лв. за частично финансиране на
проект „Изграждане на градска градина с
кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБА Л „Проф. д-р
Константин Чилов“, гр. Мадан – етап 1“;
71. по бюджета на Община Неделино –
450 000 лв. за проект „Изграж дане и модернизация на пространства и обекти за
обществено ползване в община Неделино“;
72. по бюд жета на Община Рудозем –
1 092 000 лв. за проекти: „Водовземане на
подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – експлоатационен сондаж ПЕС – 1ХГ, гр. Рудозем“ – 302 000 лв.,
„Реконструкция и рехабилитация на улици
в община Рудозем“ – 350 000 лв., и „Облагородяване на централен градски площад в
гр. Рудозем – етап 2“ – 440 000 лв.;
73. п о б юд ж е т а н а О б щ и н а С в о г е –
560 000 лв. за проект „Възстановяване на
улично платно и изграждане на подпорни
стени на ул. Каменярска, гр. Своге“;
74. по бюджета на Община Антоново –
70 0 0 0 0 лв. за част и чно финанси ране на
проект „Основен ремонт на НЧ „Христо
Ботев – 1921“, гр. Антоново“;
75. по бюджета на Община Ому ртаг –
873 300 лв. за проекти: „Обновяване и обзавеждане на ДГ № 1 „Радост“, гр. Омуртаг“ – 729 800 лв., и „Обновяване на съществуващи площадки за игра на открито към ДГ
№ 2 „Усмивка“, с. Камбурово“ – 143 500 лв.;
76. по бюджета на Община Любимец –
560 0 0 0 л в., за реконс т ру к ц и я и обновява не на сг ра да на общес т вена кет ъри н г
кухня за предоставяне на храна на основни
целеви групи в общината – 87 960 лв.; за
ремонт на сграда на бивш Младежки дом
в гр. Любимец – 140 000 лв.; за ремонт на
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чи та лище „Св. св. К и ри л и Методий“ в
с. Малко Градище – 170 000 лв.; за ремонт
на читалище в с. Йерусалимово – 82 040 лв.,
и за ремонт на Специализираната болница
за продължително лечение и рехабилитация
в гр. Любимец – 80 000 лв.;
77. по бюд же т а н а О бщ и н а О п а к а –
1 200 000 лв. за ремонт на асфалтова настилка по улици на територията на с. Крепча,
община Опака;
78. по бюджета на Община Маджарово –
550 000 лв. за реализиране на проекти: „Ремонт на сградата на кметство в с. Долни
Главанак“ – 54 000 лв.; „Ремонт на сградата
на кметството в с. Тополово“ – 46 000 лв.;
„Реконструкция на улици в с. Долно Съдиево“ – 400 000 лв., и „Ремонт на сградата на
кметството в с. Долно Съдиево“ – 50 000 лв.;
79. по бюджета на Община Минерални
бани – 640 000 лв. за реализиране на проект
„Благоустрояване на улична мрежа в с. Колец, община Минерални бани“;
80. по бюджета на Община Симеоновград – 820 000 лв. за проект „Рехабилитация
на ул. Стефан Стамболов и подмяна на ВиК
мрежа“;
81. по бюджета на Община Стамболово –
70 0 0 0 0 лв. за част и чно финанси ране на
проект „Реконструкция на пътен у частък
№ 1 с дължина 4 км от разклон с. Поповец до с. Пътниково от път HKV 2177, със
стар № М2, М6, III-5072, с. Сестринско –
с. Поповец /с. Път н и ково – с. С ве т ос ла в/
HKV 2175“, община Стамболово;
82. по бюд жета на Община Хасково –
300 000 лв. за реализиране на проект „Изграж дане на канализационна мрежа за отпадни води (с два клона) и възстановяване на
уличното платно на ул. Враца в кв. Хисаря,
гр. Хасково, община Хасково“;
83. по бюд же т а на Общ и на Шу мен –
1 500 000 лв. за довършване на строителноремонтните дейности на Социален комплекс
за възрастни и хора с увреж дания;
84. по бюджета на Община Велики Преслав –
210 000 лв., за ДГ „Снежанка“ в гр. Велик и Преслав – 80 0 0 0 лв.; за ДГ „Червена
шапчица“ и в с. Златар – 60 000 лв., и за
довършване на ритуална зала в с. Миланово – 70 000 лв.;
8 5. п о б юд ж е т а н а О б щ и н а В е н е ц –
650 000 лв. за рехабилитация и ремонт на
част от уличната мрежа на територията на
община Венец;
86. по бюджета на Община Върбица –
750 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
улици на територията на община Върбица;
87. по бюджета на Община Каспичан –
1 305 0 0 0 лв. за подм яна на водоп ровод,
отводн яване и асфа лтиране на улици на
територията на общината;
88. по бюджета на Община Каолиново –
900 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
общинска улична мрежа на територията на
община Каолиново;
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89. по бюджета на Община Нови пазар –
520 000 лв. за проекти: „Основен ремонт
и оборудване на НЧ „Иван Вазов 1911“,
с. Стоян Михайловски“ – 400 000 лв., и за
„Основен ремонт на ул. Марица в гр. Нови
пазар“ – 120 000 лв.;
90. по бюджета на Община Никола Козлево –
250 000 лв. за изграждане на нови санитарни
възли, ограда и ремонт на физкултурен салон
в ОУ „Христо Ботев“, с. Вълнари;
91. по бюджета на Община Смядово –
200 000 лв. за ремонт и преасфалтиране на
ул. Славянска, гр. Смядово;
92. по бюджета на Община Братя Даскалови –
150 000 лв. за ремонт на улична мрежа в
с. Оризово (от о.т. 51 до о.т. 53) и в с. Горно
ново село (от о.т. 7 до о.т. 41), община Братя
Даскалови;
93. по бюджета на Община Николаево –
240 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
ул и ц и в г р. Н и колаево, с. Нова ма ха ла,
с. Едрево и с. Елхово, община Николаево;
94. по бюджета на Община Павел баня –
30 0 0 0 0 л в. за реа л изи ра не на п ро е к т и: „ По л а г а н е н а а с ф а л т о в а н а с т и л ка на ул. Роза, ул. Люл як, ул. Сл ън чева
и ул. Зорница в с. Тъжа, общ ина Павел
баня“ – 50 000 лв.; „Асфалтиране на ул. Цар
С и меон Вел и к и в с. Ма нолово, общ и на
Павел баня“ – 35 000 лв.; „Асфалтиране на
ул. Доктор А лексиев в с. Габарево, община
Па вел ба н я“ – 50 0 0 0 л в.; „ Ас фа л т и ра не
на ул. Назъм Хикмет и пътя към гробищен парк в гр. Павел бан я“ – 35 000 лв.,
и „Асфалтиране на общински път от II-56,
Шипка – Павел баня/ – Асен – Скобелево,
община Павел Баня“ – 130 000 лв.;
95. по бюджета на Община Казанлък –
450 0 0 0 л в. за р еа л изи ра не на п р о ек т и:
„Асфа л тиране на ул. № 1, ул. № 4 и
ул. № 8 в с. Долно Изворово“ – 36 247 лв.;
„ Асфа л т и ра не на ул. Тодор Юл иев (среден у частък до № 21 и северен у частък),
г р. К р ън“ – 42 434 л в.; „ Ас фа л т и ра не на
ул. П лиска и ул. Първи май в с. Ха д ж и
Димитрово“ – 60 000 лв.; „Асфалтиране на
ул. Узана, в с. Ясеново – 25 439 лв.; „Асфалтиране на ул. Христо Ботев на запад
от ул. Ду нав в с. Копринка“ – 50 000 лв.;
„Асфалтиране на ул. Мир (продължение от
годишната програма за 2018 г.) в с. Кънчево“ – 30 000 лв.; „Асфалтиране на 1/2 от
ул. Бор и насипване с т рошен камък на
ул. Русалка в с. Ръжена“ – 30 000 лв.; „Асфалтиране на 1/2 от ул. А. Страшимиров
(довършване) и започване на ул. Хр. Смирненски от ул. Васил Левски към ул. Явор
в с. Бу з овг р а д “ – 2 5 8 8 0 л в.; „ А с ф а л т иране на алеи в гробищен парк в гр. Казанлък“ – 100 000 лв., и „Асфалтиране на
а лея на ж илищен блок на бул. 23 ПШП
№ 80“ – 50 000 лв.;
9 6. по бюд ж е т а н а О б щ и н а В а р н а –
1 398 000 лв. за реализиране на проект „Ос-
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новен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион „Спартак“,
намиращ се в У ПИ ІІІ „За ста дион със
спортно-възстановителен център и хотел“,
кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна“;
97. по бюджета на Община Харманли –
5 095 000 лв. за частично реализиране на
п р о ек т „Реконс т ру к ц и я и модерн иза ц и я
на Спортен комплекс „Хеброс“ в гр. Харманли“ – 4 100 000 лв., и за реализация на
проект „Ремонт на сградата на НЧ „Дружба – 1870“ – 995 000 лв.;
98. по бюджета на Община Севлиево –
4 223 720 лв. за довършване на проект „Реконструкция на довеж дащ водопровод до
ПСПВ „Стоките“ и Източен водопроводен
клон за питейна вода“, подобект „Довеж дащ
водопровод до изравнител 4000 куб. м на
ВЕЦ „Видима“ над гр. Априлци до ПСПВ
„Стоките“, участък 3: Водопровод от т. 293
до т. 521 (с 1=5229.42), и участък 4: Водопровод от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от
т. 638 до т. 483 (с 1=4153.33)“;
99. по бюджета на Община Свиленград –
1 000 000 лв. за реализиране на проект „Пътна връзка на АМ „Марица“ с индустриална
зона, Свиленград“.
(2) Кметът на община Пловдив може да
извърши вътрешни компенсирани промени в
разходите между обектите по ал. 1, т. 1, без
да се променя общият размер на трансфера
и при спазване на изискванията на Закона
за обществените поръчки. За извършените
промени кметът на община Пловдив уведомява министъра на финансите.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 и 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централни я бюд жет
за 2018 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 3 – 99 да се осигу рят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по
централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за
2018 г. в размер 358 000 лв. за:
1. ремон т на пок ри ва на К ат ед ра лен
храм „Успение Богородично“, гр. Варна –
200 000 лв.;
2. довършителни и строителни дейности
на храм „Всех Святих“, гр. Русе – 158 000 лв.
(2) Допълнителните разходи по ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2018 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходи те по бюд жета на Министерск и я
съвет за 2018 г. по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
(4) Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
и да уведоми министъра на финансите.
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени
по централния бюджет за 2018 г., включително на бюджетните взаимоотношения на
общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7533

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 8 АВГУСТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на труда и
социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г.,
бр. 38 и 88 от 2011 г., бр. 58 от 2012 г., бр. 77
от 2013 г., бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от
2015 г. и бр. 56 от 2016 г.) се правят следните
изменения:
1. В т. 1 числото „2328“ се заменя с „2325“.
2. В т. 12 числото „13“ се заменя с „12“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр.,
бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 18, 57 и 74
от 2010 г., бр. 38, 53 и 88 от 2011 г., бр. 22
и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 21 от
2015 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4:
а) в т. 7 думите „предприсъединителните
и“ се заличават;
б) точка 8 се изменя така:
„8. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност по линия на
Съвета на Европа, на Съвета за регионално
сътрудничество и на други международни
организации;“
в) точка 9 се отменя;
г) в т. 10 думата „управителния“ се заменя
с „Управителния“;
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д) точка 11 се изменя така:
„11. ръководи дейността по анализиране,
оценяване и прогнозиране на равнището на
доходите, тяхната подкрепа и линията на
бедността;“
е) в т. 12 след думата „въвеждане“ се добавя „и мониторинг на приложението на“;
ж) в т. 23 след думата „европейските“ се
добавя „и международни“;
з) в т. 25 след думите „решения в“ се
добавя „структури на“;
и) точка 29 се изменя така:
„29. сключва и осигурява изпълнението
на споразу мени я/меморан д у ми/прог рами
за сът рудничество в сферата на т руда и
соц иа л ната пол и т и к а, на меж д у народ н и
договори в областта на трудовата миграция
и социалната сигурност;“
к) в т. 30 думите „дипломатическите и
консулските“ се заменят с „задграничните“,
а думите „в чужбина“ се заличават.
2. В чл. 15, ал. 1 числото „10“ се заменя
с „12“.
3. В чл. 17:
а) в т. 2 думата „политиката“ се заменя
с „политиките“;
б) в т. 7 след думите „програмен формат“ се поставя точка и текстът до края се
заличава.
4. В чл. 19:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Инспекторатът извършва комплексни
и тематични проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по отделни сигнали или по
разпореждане на министъра.“;
б) в ал. 4:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
от администрацията;“
бб) точки 3 – 5 се изменят така:
„3. разглежда и извършва проверки по
постъпили сигнали за корупция и конфликт
на интереси на служители в министерството
и второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
4. осъществява контрол и извършва проверк и по За кона за п ро т и водейс т вие на
кору пци ята и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
5. следи за изпълнението на дадените
препоръки в докладите от проверки в указаните срокове;“
вв) точки 12 и 13 се изменят така:
„12. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;
13. ежегодно отчита дейността си пред
министъра и пред ръководителя на Главния
инспекторат към Министерския съвет;“.
5. Раздел IIIа „Финансов контрольор“ се
изменя така:
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„Раздел IIIа
Финансови контрольори
Чл. 19а. (1) Финансовите конт рольори
са на пряко подчинение на министъра и
ос ъщес т вя ват п ред вари т елен кон т рол за
законосъобразност съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния
сектор с изключение на случаите, в които
предварителният контрол се осъществява
от финансовите контрольори на Главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти“.
(2) Финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове
в съответствие с указанията на министъра
на финансите.
(4) Финансовите контрольори изготвят
консол и д и ра н и т е Въп росн и к и Год и шен
доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол.“
6. Създава се раздел ІІІб:
„Раздел IІІб
Длъжностно лице по защита на личните данни
Чл. 19б. (1) Длъжностното лице по защита
на личните данни е на пряко подчинение
на министъра и осъществява дейности по
законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и
в съответствие с Общия регламент относно
защитата на данните.
(2) Длъж ностното лице по защита на
личните данни:
1. контролира и наблюдава спазването на
правилата за защита на данните и осигурява
прилагането на политиката за защита на
данните в министерството;
2. информира и консултира министъра и
служителите за задълженията им, произтичащи от Общия регламент, относно защитата
на данните и на нормативните актове, които
регламентират защитата на личните данни;
3. следи за осведомеността и обучението
на служителите в министерството в областта
на защитата на личните данни;
4. информира и дава препоръки относно
съответствието на операциите по обработване
на личните данни с установените изисквания;
5. предоставя експертни становища и насоки по въпроси, свързани със законодателната
и регулаторната защита на данните, и отчита
рисковете, които са свързани с операциите
по обработване на личните данни;
6. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети по отношение на извършването на оценка на въздействието върху
защитата на личните данни и наблюдава
процеса по извършването на оценката;
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7. осъществява сътрудничеството с Комисията по защита на личните данни и е
контактна точка за комисията по въпроси,
които са свързани с обработването на личните данни.“
7. В чл. 20, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията и утвърдената
от министъра на финансите Методология за
вътрешен одит в публичния сектор;“.
8. Наименованието на раздел V се изменя
така:
„Раздел V
Служител по сигурността на информацията“.
9. В чл. 21:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра и изпълнява задачите, възложени му
със Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) и нормативните актове
по прилагането му.“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст след думата „информацията“ се добавя „осъществява дейността
по защита на класифицираната информация,
като:“;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. организира и контролира дейността в
регистратурата за класифицирана информация; организира и извършва периодични и
годишни проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и
води на отчет случаите на нерегламентиран
достъп и взетите мерки;“
в) в ал. 3:
аа) основният текст се изменя така:
„(3) Служителят по сигурността на информацията:“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. организира дейностите по военновр емен но т о п ла н и ра не, изг ра ж да не т о и
експлоатацията на пунктовете за управление, Комплексната автоматизирана система
(К АС) и оповестяването на министерството
при привеждането му от мирно на военно
положение и при бедствия; провежда обучение и тренировки на състава, експлоатиращ
комуникационно-информационните възли на
пунктовете за управление;“
вв) точка 3 се изменя така:
„3. определя политиката и организира дейностите по проектирането, разработването,
внедряването и експлоатирането на специализираната комуникационно-информационна
система на министерството за управление
при бедствия, при извънредно, при военно
положение и/или при положение на война;“
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гг) създават се т. 4 – 10:
„4. осъществява координация по въпросите
за развитието на военновременната система
за управление на министерството;
5. подпомага методически и участва в работата на другите дирекции в министерството
при изготвянето на становища, информации
и позиции по въпросите на отбраната, защитата при бедствия, противодействие на
заплахата от тероризъм, сигурността и др.;
6. планира ежегодното финансиране на
системата по отбранително-мобилизационна
подготовка (ОМП) и К АС;
7. у час т ва в на ц иона л н и и меж д у ве домствени форуми, комисии и учения по
ОМП, информационни и комуникационни
технологии (ИКТ), защита при бедствия,
противодействие на заплахата от тероризъм, сигурността и при поддържането на
Единната електронна съобщителна мрежа
на държавната администрация за нуждите
на националната сигурност;
8. оказва методическо ръководство на
структурите по ОМП във второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
участва в комисии за проверка на териториалните структури на министерството по
готовността им за работа във време на война,
при бедствия и при заплаха от тероризъм;
9. орга низи ра, координи ра, въ зла га и
контролира изпълнението на задълженията
на служителите, които са назначени по реда
на Постановление № 258 на Министерския
съвет от 2005 г. за дейностите и задачите по
отбранително-мобилизационна подготовка
на държавните органи и юридическите лица
с военновременни задачи и Постановление
№ 351 на Министерския съвет от 1997 г. за
приемане на Наредба за организацията и
поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната
администрация, дружествата и организациите
в мирно и военно време;
10. отговаря за комуникацията с Държавната комисия по сигурността на информацията,
Държавна агенция „Национална сигурност“
и с Държавна агенция „Архиви“.“
10. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е структурирана във:
1. дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“;
2. дирекция „Информационни технологии
и административно обслужване“;
3. дирекция „Човешки ресурси“;
4. дирекция „Финанси“;
5. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.“
11. В чл. 23:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“:“;
б) в т. 1 буква „е“ се изменя така:
„е) изготвя или съгласува за законосъобразност проекти на договори, споразуме-
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ния, меморандуми и други, ск лючвани в
министерството;“
в) в т. 2:
аа) в основния текст думите „финансирани
напълно със средства от държавния бюджет“
и запетаите пред и след тях се заличават;
бб) в буква „б“ думите „Европейската
общност“ се заменят с „Европейския съюз“;
вв) буква „в“ се изменя така:
„в) изготвя договорите за възлагане на
обществени поръчки и организира сключването им; осъществява наблюдение върху
изпълнението и конт рола на договорите,
като изисква и получава своевременно необходимата информация от отговорното за
изпълнението и контрола им административно звено или лице/лица;“
гг) в буква „ж“ думата „профил“ се заменя
с „профила“;
дд) в буква „и“ след думите „обществените поръчки“ се поставя точка и текстът
до края се заличава;
ее) буква „м“ се отменя;
г) създава се нова т. 4:
„4. дейностите по т. 2, букви „б“ – „ж“, „и“
и „к“ за обществени поръчки, финансирани
по Приоритетна ос „Техническа помощ“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е съфинансирана от
Европейския социален фонд, се осъществяват
от Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“ съгласно
чл. 29, ал. 1, т. 15;“
д) досегашните т. 4 – 6 се отменят.
12. Създават се чл. 23б и 23в:
„Ч л. 23б. Д и р ек ц и я „И нф орма ц ион н и
технологии и административно обслужване“:
1. организира и осъществява дейностите,
свързани с информационното обслужване на
министерството, като:
а) провежда и координира дейностите в
министерството, произтичащи от прилагането на Закона за електронното управление
и нормативните актове, свързани с прилагането му;
б) осъществява наблюдение, периодично
извършва анализ и оценка на заплахите и
анализ на уязвимостите на информационната
и комуникационната инфраструктура в министерството, разработва вътрешна политика
за сигурност на информационните системи
и осъществява необходимия контрол;
в) организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, отчетността,
въвеж дането, ползването, поддръж ката и
извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в системата
на министерството;
г) организира всички дейности, свързани
с издаването, използването и прекратяването
на удостоверенията за електронен подпис в
министерството;
д) организира и координира техническата
поддръжка, администрирането и актуализи-
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рането на официалния и неофициалния раздел
на интернет страницата на министерството;
е) организира създаването и поддръжката
на технологичната инфраструктура, свързана
с предоставянето на електронни административни услуги от министерството;
ж) прилага, развива и координира система
за управление на сигурността на информацията в министерството;
2. организира, координира и осъществява
дейностите по административното обслужване, като:
а) прилага и развива Системата за управление на качеството на министерството;
б) извършва административното обслужване на физически и юридически лица чрез
каналите за достъп до обслужване, включително до електронните административни
услуги, според изискванията на базисните
модели „едно гише“ и за комплексно административно обслужване;
в) актуализира данните в административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за
администрацията и участва в дейности по
публичност и отчетност на административното обслужване;
г) осъществява деловодното обслужване,
проследява движението чрез автоматизирана
информационна система и експедирането на
документите на администрацията, извършва
външна и вътрешна куриерска дейност;
д) извършва систематизиране и съхраняване на всички документи на хартиен, електронен или друг физически носител; организира
експертизата, обработването и предаването
на хартиените документи в Националния
архивен фонд, извършва справки и изготвя
заверени копия на документи;
е) организира и координира работата със
сътрудниците на министъра, на заместникминистрите, на началника на кабинета и на
главния секретар;
ж) координира техническата подготовка
и съгласуването и организира процеса по
внасяне на проекти на актове за заседания
на Министерския съвет;
з) осигурява информация за заседанията
и актовете на Министерския съвет;
и) обобщава предложенията на министерството за законодателната и оперативната
програма на Министерския съвет, проследява
изпълнението им и прави отчети по тях;
к) осъществява административното обсл у ж ва не във връ зка с п редос та вяне на
достъп до обществена информация.
Чл. 23в. Дирек ци я „Човешк и ресу рси“
осъществява стратегии и политики в областта на управлението на човешките ресурси в
съответствие със стратегическите цели на
министерството, като:
1. осъществява дейностите по набирането и подбора на персонала и провеждането
на конкурсни процедури за назначаване на
държавни служители;

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

2. изготвя длъжностното и поименното
разписание на длъж ностите в министерството и съгласува вътрешната структура на
отделните административни звена;
3. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на
служителите в министерството;
4. координира и подпомага дейностите по
разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и
оценяването на изпълнението на длъжността
на служителите;
5. поддържа и актуализира съществуващите бази от данни и регистри, които са
свързани с управлението на човешките ресурси, както и образува, води и съхранява
служебните и трудовите досиета на служителите в министерството;
6. планира, организира и координира обучението на служителите в министерството
за кариерно и професионално развитие и
мотивация на служителите и за повишаване
на квалификацията им;
7. организира отпечатването и разпространението на служебни книжки за нуждите
на структурите на държавната и общинската
администрация;
8. организира и координира изготвянето
на годишния доклад за състоянието на администрацията;
9. поддържа публичния регистър на пода дени те дек ларац ии по ч л. 35, а л. 1 о т
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.“
13. В чл. 24:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Финанси“:“;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. координира планирането и осъществява мониторинга и оценката на дейността
на министерството, като:
а) координира съставянето, актуализирането и оценката на изпълнението на стратегическия план и на оперативния план на
министерството;
б) координира дейностите по управление
на риска, действията на координаторите по
управление на риска на ниво дирекции, както
и поддържа и актуализира риск-регистъра на
министерството;
в) организира и координира изготвянето
на годишните цели на министерството по
чл. 33а от Закона за админист раци ята и
на годишния доклад за дейността на министерството по чл. 45, ал. 5 от Закона за
администрацията;
2. в областта на програмното бюджетиране:
а) организира и координира дейностите за
осигуряване на обвързаност между стратегическия и оперативния план и програмния
формат на бюджета на министерството;
б) съставя консолидиран проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на
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м и н ис т ер с т во т о по Ед и н нат а бюд же т на
класификация и по програми;
в) изготвя месечното разпределение на
бюд же та по и коном и ческ и елемен т и на
Единната бюджетна класификация на министерството и второстепенните разпоредители
с бюджет и предлага на министъра разпределението на бюд жета по второстепенни
разпоредители.“
14. В чл. 27:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:“;
б) създава се т. 10:
„10. организира, координира и осъществява протоколните дейности на министъра
и заместник-министрите.“
15. В чл. 28 т. 2 се изменя така:
„2. дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции;“.
16. В чл. 29:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1:
ааа) в буква „а“ думата „избирането“ се
заменя с „подборът“;
ббб) в буква „д“ думата „изготвянето“ се
заменя с „програмирането, подготовката“;
ввв) в буква „з“ думите „насочва работата“ се заменят с „осъществява функциите
на Секретариат“;
бб) точки 4 и 8 се отменят;
вв) точки 10 и 11 се изменят така:
„10. поддържа информация за изпълнението на Програма ФАР и извършва дейности
във връзка с приключването є;
11. изготвя доклади и справки относно
изпълнението на Оперативната програма
към Централното координационно звено,
към Сертифициращия орган, към Европейската комисия и към други заинтересувани
институции;“
гг) точки 12 и 13 се отменят;
дд) в т. 14 думите „предприсъединителните
и“ се заличават;
ее) точка 15 се изменя така:
„15. планира, организира и координира
всички дейности във връзка с управлението на цикъла на обществените поръчки,
провеждани по Приоритетна ос „Техническа
помощ“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 – 2020, която е
съфинансирана от Европейския социален
фонд;“
ж ж) точка 17 се изменя така:
„17. участва в съвместни проекти на министерството с Европейската инвестиционна
банка, Международната банка за възстановяване и развитие и с други международни
донори и организации в рамките на своите
компетенции.“;
б) в ал. 3 числото „2“ се заличава.
17. В чл. 30:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 30. Дирекция „Ж изнено равнище,
демографска политика и социални инвестиции“:“;
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б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 3 след д у ми те „демог рафското
развитие“ се поставя запетая и се добавя
„жизненото равнище и доходите“;
г) точки 5 и 6 се изменят така:
„5. координира разработването, провеждането и осъществяването на мониторинг в
областта на демографската политика, политиката по жизненото равнище и доходите;
участва в разработването, изпълнението и
координирането на международни проекти
и програми;
6. координира дейността по договаряне
на минималните осигурителни доходи по
основни икономически дейности и квалификационни г ру пи професии; ана лизира,
оценява и прогнозира равнището на доходите
от труд, минималната работна заплата и
линията на бедност;“
д) точка 8 се изменя така:
„8. участва в разработването и провеждането на национално ниво на политиката в
областта на социалната и солидарна икономика; организира, координира и участва в
разработването и прилагането на стратегии,
концепции, програми, планове за действие,
проекти и доклади в областта на социалната
и солидарна икономика и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и
развитието на добри практики в тази област;
осиг у рява административното и техническото обслужване на междуведомствената
работна група по социална икономика към
министъра;“
е) точка 10 се изменя така:
„10. изготвя годишни док лади и периодични анализи в областта на жизненото
равнище, доходите, демографската политика,
социалната и солидарна икономика, като
за целта поддържа база данни от статистическа, социологическа и административна
информация в сферата на труда и социалната
политика, събрана въз основа на методика,
утвърдена от министъра на труда и социалната политика, и изготвя периодичен Бюлетин
„Доходи и жизнено равнище;“.
18. В чл. 31 т. 13 се изменя така:
„13. изготвя становища и отговори на
писма, жалби и запитвания на физически и
юридически лица по прилагането на законодателството в областта на безопасността
и здравето при работа, трудовото право и
социалното осигуряване;“.
19. В чл. 32:
а) точка 2 се изменя така:
„2. анализира данни и информация за
пазара на труда и резултатите от активната
политика на пазара на труда; поддържа и
актуализира база данни за пазара на труда
съгласно методология на Евростат; организира изготвянето на прогнози за развитието
на пазара на труда и осъществяването на
мониторинг на активната политика по заетостта;“
б) в т. 3 думите „Националната програма за
реформи“ и запетаята пред тях се заличават;
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в) точка 4 се изменя така:
„4. разработва програми и мерки за заетост
и обучение на работната сила, методики във
връзка с тяхното изпълнение, механизми за
повишаване качеството на обучението на
възрастни, както и други инструменти на
политиката; у частва в координирането и
контролирането на изпълнението на програмите, мерките и проектите в областта
на активната политика, включително финансираните от международни организации
и финансови институции;“
г) в т. 6 ду мата „осъществяването“ се
заменя с „изпълнението“;
д) в т. 8 думите „в областта“ се заличават;
е) точки 11 и 12 се изменят така:
„11. координира и организира провеждането на политиката и изпълнението на
а н г а ж и мен т и т е на Реп у бл и к а Бъ л г ари я
към Европейския съюз от компетентността
на минист ъра в област та на заетост та и
обучението на работната сила, свободното
движение на работници, трудовата миграция и интеграцията на пазара на труда на
мигранти, както и участва в международни
прояви в тази област;
12. оказва съдействие и участва при изготвянето на необходимата информаци я,
становища, рамкови позиции, позиции и
у казани я по материа ли, отнасящи се до
областите на свободното движение на работници, трудовата миграция и интеграцията на пазара на труда на мигранти, както
и свързани с процеса на представителство
на Република България и министерството
в работните групи, органи и комитети на
Европейския съюз и с прилагането от страна на Република България на съответното
право на Европейския съюз в тези области;“
ж) точки 14 – 17 се изменят така:
„14. координира и оказва съдействие за
изготвяне на необходимата информация относно процедури по чл. 258 и 259 от Договора
за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) в областта на свободното движение
на хора, трудовата миграция и интеграцията
на пазара на труда на мигранти и я представя
за одобряване на СЕВ;
15. представлява министерството в Консултативния комитет по свободно движение
на работници, в Работната група на високо
равнище по убежище и миграция, в Стратегическия комитет по имиграция, граници и
убежище, в Работната група по интеграция,
миграция и експулсиране, в Работната група по Глобалния подход към миграцията и
мобилността, в Комитетите по директивите
за миграция и други, както и в Глобалния
форум по миграция и развитие;
16. организира, координира и участва в
подготовката, сключването и влизането в
сила на меж дународни договори за регулиране на трудовата миграция и извършва
всички национални процедури за тяхното
подписване и влизане в сила;
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17. координира и подпомага дейността на
Националния съвет по трудова миграция и
трудова мобилност към министъра; координира дейността на националното звено на
Европейската мрежа по интеграция;“
з) създава се т. 19:
„19. участва съобразно компетенциите на
министерството в събирането и анализирането на информация за трудово-миграционните
процеси.“
20. В чл. 33, т. 4 след думата „антидискриминацията“ се добавя „и социалните помощи
по Закона за социално подпомагане;“.
21. В чл. 33а т. 10 се отменя.
22. В чл. 36:
а) точка 1 се изменя така:
„1. координира дирекциите от специализираната администрация на министерството за
изготвяне на позиции на Република България
в областта на социалната политика и заетостта, включително свободното движение на
работници и координацията на системите за
социална сигурност, и подготвя необходимите
материали за формалните и неформалните
заседания на Съвета на Европейския съюз
(Заетост, социална политика, здравеопазване
и потребителски въпроси) от компетенциите
на министъра;“
б) в т. 2 абревиатурата „МТСП“ се заменя
с „министерството“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. участва в процеса на вземане на решения на общностно равнище по въпросите
по т. 1 и 2; съвместно с дирекциите от специализираната администрация на министерството представя и защитава позициите и
интересите на Република България във връзка
с участието є в работата на институции,
ръководни органи, работни групи, комитети
и експертни групи към тях и във форуми на
Съвета на Европейския съюз, Европейската
комисия, Съвета на Европа, Международната
организация на труда и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие и
участва в тях със свои представители;“
г) в т. 7 д у мата „п редстави тели те“ се
заменя с „дипломатическите служители“;
д) точка 8 се изменя така:
„8. организира и участва в двустранни и
многостранни срещи и форуми между представители на министерството и институции/
органи на Европейския съюз и отделни държави членки, в т. ч. организира брифинги
за участието на министъра в заседанията на
Съвета на Европейския съюз;“
е) в т. 9 след думата „въвеждането“ се
добавя „и мониторинг на прилагането“;
ж) точка 11 се изменя така:
„11. координира и участва в изготвянето
на мотивирани становища по въпроси с
международноправен характер и при необходимост съдейства/участва при осъществяване на процесуално представителство по
процедури пред международните органи от
компетентността на министерството;“
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з) точка 14 се изменя така:
„14. планира, организира и координира ц ялостната меж д у народна дейност на
министерството, включително отговаря за
международната кореспонденция на министъра и заместник-министрите; осъществява
координация и методическо ръководство на
административните звена по европейските и
международните въпроси на изпълнителните
агенции към министъра;“
и) в т. 15 думата „договори“ се заменя
със „споразумения/меморандуми/програми“;
к) в т. 16 думите „в чужбина“ се заличават;
л) точка 20 се изменя така:
„20. отговаря за определянето и контрола
на вътрешните процедури за координиране
на въпроси, свързани с Европейския съюз, и
за провеждане на международната дейност
в рамките на министерството и на административните структури към министъра.“;
м) точка 21 се отменя.
23. Приложението към чл. 15, ал. 2 се
изменя така:
„ Приложение
към чл. 15, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Министерството на труда и социалната политика –
382 щатни бройки
Политически кабинет
9
Главен секретар
1
Инспекторат
6
Финансови контрольори
2
Длъжностно лице по защита
на личните данни
1
Служител по сигурността
на информацията
1
Дирекция „Вътрешен одит“
10
Обща администрация
56
в т.ч.:
Дирекция „Правно обслужване
и обществени поръчки“
11
Дирекция „Информационни технологии
и административно обслужване“
14
Дирекция „Човешки ресурси“
6
Дирекция „Финанси“
21
Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
4
Специализирана администрация
296
в т.ч.:
Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програмии проекти“
185
Дирекция „Жизнено равнище, демографска
политика и социални инвестиции“
14
Дирекция „Трудово право, обществено
осигуряване и условия на труд“
20
Дирекция „Политика на пазара
на труда и трудова мобилност“
19
Дирекция „Политика за хората с увреждания,
равни възможности и социални помощи“
16
Дирекция „Социално включване“
19
Дирекция „Европейски въпроси
и международно сътрудничество“
23“

§ 3. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление
№ 176 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
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бр. 56 от 2016 г.), в приложение № 1 към
чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „2328“ се
заменя с „2325“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „2198“ се заменя с „2200“.
3. на ред „дирекция „Международна трудова миграция и посредничество“ числото
„15“ се заменя със „17“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
15 август 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7549

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 9 АВГУСТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (oбн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., бр. 8 от 2012 г.,
бр. 47, 62, 74 и 91 от 2013 г., бр. 80 от 2014 г.,
бр. 5 от 2015 г. и бр. 63 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. организира и координира разработването
на проект на Национална програма за развитие
България 2030 и го предлага за приемане от
Министерския съвет;“.
2. Досегашните т. 7 – 15 стават съответно
т. 8 – 16.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 2, т. 1 – 5 и 10 – 14“
се заменят с „чл. 2, т. 1 – 5 и 11 – 15“.
2. В ал. 2 думите „чл. 2, т. 6 – 9“ се заменят
с „чл. 2, т. 6 – 10“.
§ 3. В чл. 8а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5:
а) в основния текст думите „чл. 2, т. 6 – 9“
се заменят с „чл. 2, т. 6 – 10“;
б) в т. 1 думите „чл. 2, т. 7“ се заменят с
„чл. 2, т. 8“;
в) създава се нова т. 2:
„2. осигурява подготовката на проект на Национална програма за развитие България 2030;“
г) досегашните т. 2 – 6 стават съответно
т. 3 – 7.
2. В ал. 7 се създава т. 6:
„6. подпомага изготвянето на проект на Национална програма за развитие България 2030.“
§ 4. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се изменя така:
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„§ 1. Националната програма за развитие
България 2020 и Националната програма за
развитие България 2030 са дългосрочни програмни документи, които определят визията,
целите, приоритетите и общата финансова рамка
на политиките за икономическо и социално
развитие на страната, както и механизмите за
наблюдение и контрол при тяхното изпълнение.
Те се разработват за период от 10 години и отчитат целите и предвижданията на политиките
на Европейския съюз за съответния период.“
§ 5. В § 2а от допълнителните разпоредби
думите „чл. 2, т. 7“ се заменят с „чл. 2, т. 8“.
Заключителни разпоредби
§ 6. Проектът на Национална програма за
развитие България 2030 се разработва и внася
за приемане от Министерския съвет в срок до
31 декември 2020 г.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7563

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 9 АВГУСТ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2018 г. в размер до 1 612 510 лв., в
т.ч. по показател „Персонал“ – 27 200 лв. във
връзка с откриване на Посолство на Република
България в Рияд, Кралство Саудитска Арабия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране
и осигуряване на дипломатическата служба“.
(2) Със сумата в размер до 1 585 310 лв. да
се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството
на външните работи за 2018 г. на базата на
фактически извършени разходи и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2018 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

(2) Времето по ал. 1, т. 2 и 3 се зачита за
всеки конкретен случай, а не сумарно за календарната година.
Чл. 3. Допълнителните възнаграждения по
чл. 1, т. 2 – 4 се отчитат в часове.
Чл. 4. (1) Допълнителните възнаграждения
по чл. 1 се изплащат чрез автоматизираната информационна система „Труд и работна заплата“.
(2) Допълнителните възнагражденията по
чл. 1, т. 1 – 4 се изплащат с възнаграждението на служителя за месеца, следващ тяхното
отчитане, а допълнителното възнаграждение
по чл. 1, т. 5 се изплаща за текущия месец.

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

Чл. 5. Допълнително възнаграждение за
научна степен се изплаща на държавните
служители, които притежават научна степен
по дисертационен труд по научна специалност, свързана с длъжностните задължения
на служителя.
Чл. 6. (1) Изплащането на допълнително
възнаграждение за научна степен се определя
със заповед на ръководителя на структура по
чл. 37 от ЗМВР по предложение на прекия ръководител на съответния държавен служител.
(2) Изплащането на допълнително възнаграждение за научна степен на главния секретар
на МВР, заместник главния секретар на МВР
и ръководителите на структури по чл. 37 от
ЗМВР се определя със заповед на министъра
на вътрешните работи.
Чл. 7. За държавните служители, които притежават две научни степени, допълнителното
възнаграждение се определя и изплаща в поблагоприятния размер за служителя съгласно
заповедта по чл. 179, ал. 2 от ЗМВР.
Чл. 8. Индивидуалният месечен размер
на допълнително възнаграждение за научна
степен се определя съобразно работните дни
през месеца, за които на държавния служител
е начислено основно месечно възнаграждение.

7564

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-908
от 2 август 2018 г.

за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграж дения на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи за научна степен, за полагане на труд
през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на
труд на официални празници, за времето на
разположение и за изпълнение на специфични
служебни дейности
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изплащане на допълнителни
възнаграждения на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи за:
1. научна степен;
2. полагане на труд през нощта от 22,00 до
6,00 ч.;
3. полагане на труд на официални празници;
4. времето на разположение;
5. изпълнение на специфични служебни
дейности.
Чл. 2. (1) Допълнителното възнаграждение
за научна степен и за изпълнение на специфични
служебни дейности се изплаща за действително
отработено време. За действително отработено
време се зачита и времето на:
1. ползване на платен годишен отпуск по
чл. 189, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
2. професионално обучение с откъсване
от работа – когато срокът на обучението е до
30 календарни дни;
3. командироване в чужбина за срок до
30 календарни дни, независимо от основанието.

Раздел II
Допълнително възнаграждение за научна
степен

Раздел III
Допълнително възнаграждение за полагане на
труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане
на труд на официални празници и за времето
на разположение
Чл. 9. За всеки отработен нощен час или за
част от него от 22,00 до 6,00 ч. на държавните
служители се изплаща допълнително възнаграждение за нощен труд.
Чл. 10. За работа през дните на официални
празници, независимо дали представлява извънреден труд, или не, на държавните служители
се изплаща допълнително възнаграждение.
Чл. 11. За времето, през което с писмена
заповед и/или график, издадени от съответния
ръководител, държавният служител е на разположение и се намира извън местоработата
си, се изплаща допълнително възнаграждение
за всеки час или част от него.
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Чл. 12. Допълни телни те възнаг ра ж дения по чл. 9, 10 и 11 се изплащат след предоставяне в съответните финансови звена
на протокол-приложение № 6 към чл. 31,
ал. 1 от Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за
реда за организацията и разпределянето на
работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 99 от 2016 г.).
Раздел IV
Допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности
Чл. 13. Допълнително възнагра ж дение
за изп ъ лнение на спец ифи чни сл у жебни
дейности се изплаща на държавните служители, които пряко изпълняват дейностите
по § 1, т. 26а от допълнителните разпоредби
на ЗМВР.
Чл. 14. (1) Определянето на конкретния
размер и вид на допълнителното възнаграждение, неговото изменение, спиране и възстановяване на всеки служител се определя
със заповед на ръководителите на структури
по чл. 37 от ЗМВР, както и на директорите
на регионалните дирекции „Гранична полиция“ и на регионалните дирекции „Пожарна
безопасност и защита на населението“, след
мотивирано писмено предложение на началниците на съответните звена.
(2) Размерът на допълнителните възнаграждения на ръководителите на структури
по чл. 37 от ЗМВР се определя от министъра
на вътрешните работи или от оправомощени
от него лица.
Чл. 15. Изплащането на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности се извършва
ежемесечно.
Чл. 16. На държавните служители, които
изпълняват служебни задължения, свързани
с повече от една дейност по § 1, т. 26а от
допълнителните разпоредби на ЗМВР, се определя допълнително възнаграждение само
за една от тях в по-благоприятния размер
съгласно заповедта по чл. 179, ал. 2 от ЗМВР.
Чл. 17. (1) На пи лот и те на вертолет и
(първи и втори) и щурманите, прослужили
петнадесет години на щатна летателна длъжност, към първи декември на съответната
календарна година и всяка следваща година
на такава длъжност се изплаща допълнително
възнаграждение в размер, определен съгласно
заповедта по чл. 179, ал. 2 от ЗМВР.
(2) Изплащането на допълнителното възнаграждение на авиационно инженерно-технически състав се прекратява за срок от 1
до 12 месеца, когато по вина на авиационно
инженерно-технически състав са допуснати:
1. тежка повреда, авария или катастрофа
на авиационна техника;
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2. преждевременно снети от вертолета авиационни двигатели, апаратура и въоръжение;
3. неизпълнение на полетна задача;
4. допуснати груби нарушения по мерките
за безопасност или създаване на предпоставки
за летателни произшествия;
5. неудовлетворителна оценка на техническото състояние на авиационната техника.
Чл. 18. На държавните служители – инструктори по парашутна подготовка, прослужили петнадесет години на такава длъжност,
към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година на
такава длъжност се изплаща допълнително
възнаграждение в размер, определен съгласно
заповедта по чл. 179, ал. 2 от ЗМВР.
Чл. 19. (1) На плавателния състав от Базите гранично-полицейски кораби, прослужили единадесет години на такава длъжност,
към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година на
такава длъжност се изплаща допълнително
възнаграждение в размер, определен съгласно
заповедта по чл. 179, ал. 2 от ЗМВР.
(2) Допълнителните възнаграждения за
плавателна дейност не се изплащат, когато:
1. корабите/катерите/базата са получили
слаба оценка за единичните (съвместните)
курсови задачи, като възнаграждението се
възстановява след успешно изпълнение на
следващата курсова (съвместна) задача;
2. корабът/катерът е извън линия за повече от 5 денонощия по вина на екипажа.
Чл. 20. Допълнителното възнаграждение
на държавните служители, които притежават
допуск за водолазна подготовка, за извършена аварийно-спасителна или слу жебна
дейност не се изплаща при учебни спускания
под вода, практически водолазни курсове,
изпити за допуск за водолазни спускания и
повишаване на квалификацията чрез учебни
спускания под вода.
Чл. 21. (1) На държавните слу ж ители,
прослужили на водолазни длъжности десет години, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година на такава длъжност се изплаща
доп ъ лни телно възнаг ра ж дение в размер,
определен съгласно заповедта по чл. 179,
ал. 2 от ЗМВР.
(2) На държавните служители, прослужили
на водолазни длъжности петнадесет години
на такава длъжност, към първи декември
на съответната календарна година и всяка
следваща година на такава д л ъж ност се
изплаща допълнително възнаграж дение в
размер, определен съгласно заповедта по
чл. 179, ал. 2 от ЗМВР.
Чл. 22. (1) Допълнителните възнаграждения по чл. 17, ал. 1, чл. 18, чл. 19, ал. 1 и
чл. 21 се изплащат след издаване на заповед
на съответния ръководител на структура по
чл. 37 от ЗМВР заедно с възнагражденията
на сл у ж ителите през месец декември на
съответната година.
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(2) Допълнителните възнаграждения по
чл. 17, ал. 1, чл. 18, чл. 19, ал. 1 и чл. 21 се
изплащат независимо от допълнителните
възнаграж дения за специфични служебни
дейности, изплащани ежемесечно.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Плавателен състав в Базите граничнополицейски кораби“ са: началник и заместник-началник на Базите гранично-полицейски кораби; главен/старши щурман; главен
боцман; началник на група кораби; началник
на група кораби, той и старши механик; командир на кораб до и над 100 БРТ; полицейски
инспектор VI – IV степен (помощник-командир на кораб; помощник-командир на кораб
до 100 БРТ; РТС; бордови контрол; механик
на кораб над 100 БРТ; механик на кораб до
100 БРТ); главен боцман, той и водач на
автомобил; командир на кораб до 20 БРТ;
младши инструктор (артилерист); командир
на отделение (щурмани; мотористи); полицай – старши полицай (помощник-командир
на кораб до 20 БРТ; механик на кораб до
20 БРТ; рулеви; артилерист; радиооператор;
РТС; моторист; електрик); полицай – старши
полицай (помощник-командир на кораб до
20 БРТ), той и механик.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 179, ал. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
7499

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
НАРЕДБА № 1
от 1 август 2018 г.

за специфичните изисквания за постъпване
на държавна служба в дирекцията по глава
девета „Противодействие на кору пци ята
чрез разкриване на прояви на лица, заемащи
висши публични длъжности“ от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията, осъществяваща
дейностите по глава девета „Противодействие
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на корупцията чрез разкриване на прояви на
лица, заемащи висши публични длъжности“
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ).
Чл. 2. Постъпването на държавна служба
в дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ
се извършва по следния начин:
1. служители на службите за сигурност и
обществен ред, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, постъпват на
държавна служба по процедура, определена
в тази наредба;
2. служители в държавната администрация, назначени по служебно правоотношение,
които отговарят на изискванията за заемане
на длъжността, постъпват на държавна служба по процедура, определена в тази наредба;
3. пост ъпване на държавна слу жба на
служители с първоначално назначаване чрез
конкурс – по процедура, определена в тази
наредба.
Чл. 3. (1) Директорът на дирекцията по
глава девета от ЗПКОНПИ изготвя мотивирано предложение до председателя на Комисията за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) относно необходимостта
от назначаването на служители в дирекцията,
като предлага длъжностите и процедурата,
при която да се извърши назначаването.
(2) Предложението се съгласува с дирекция
„Административно-правно и информационно
обслужване“ с оглед наличието на свободен
щат и с дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ с
оглед наличието на финансово осигуряване,
след което се утвърждава от председателя
на КПКОНПИ.
Чл. 4. (1) При провеждане на процедура
по първоначално назначаване на държавна
служба в дирекцията по глава девета от
ЗПКОНПИ председател ят на К ПКОНПИ
издава заповед за провеждане на конкурс, с
която се определят:
1. свободните длъжности, определени по
Списъка на длъжностите – приложение № 2
към чл. 76, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество и на
нейната администрация;
2. общите и специфичните изисквания за
участие в конкурса;
3. необходимите документи за участие в
конкурса и срокът за подаването им;
4. етапите на конкурса;
5. срокът за провеждане на конкурса.
(2) Срокът за провеждане на конкурса е до
три месеца от датата на заповедта по ал. 1.
(3) Съобщението за конкурса по ал. 1 се обявява на интернет страницата на КПКОНПИ.
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Г л а в а

в т о р а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ Н А ДЪРЖ АВН А СЛУЖБА В
ДИРЕК ЦИ ЯТА ПО ГЛ А ВА ДЕВЕТА ОТ
ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГ У РНОСТ И ОБЩЕСТВЕН
РЕД И ДРУГИ ДЪРЖ АВНИ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 5. (1) Служители на службите за сигурност и обществен ред постъпват на държавна служба в дирекцията по глава девета
от ЗПКОНПИ, ако отговарят на изискванията
по чл. 85, ал. 1 от ЗПКОНПИ за постъпване
на държавна служба.
(2) Процедурата за постъпване в КПКОНПИ
по реда на ал. 1 започва по предложение на
директора на дирекцията, което се съгласува по реда на чл. 3, ал. 2 и се докладва на
председателя на КПКОНПИ за утвърждаване.
(3) След утвърждаване на предложението
по ал. 2 звеното по управление на човешките
ресурси изготвя проект на заповед по чл. 4
от тази наредба, в която се определят следните етапи за провеждане на процедурата:
1. подаване на заявление (приложение
№ 1) до председателя на КПКОНПИ;
2. полагане на тест за установяване на
нивото на обща компетентност, а именно
познаване на законовата нормативна база,
който се организира и провежда от звеното
по управление на човешките ресурси по реда
на чл. 23 от тази наредба;
3. провеждане на заключително интервю
по реда на чл. 28 от наредбата; служителите,
допуснати до заключително интервю, преди
обявената дата за провеждането му представят
кадрова справка от съответната си служба.
(4) Оценяването на теста по ал. 3, т. 2 е
по петобалната система и се извършва по
реда на чл. 23.
(5) Преди провеждане на заключително
интервю звеното по управление на човешките ресурси изготвя проект на заповед за
определяне на комисията, която ще проведе
процедурата, и я предоставя на председателя
на КПКОНПИ за подпис.
(6) Комисията по назначаване на кандидатите се състои от нечетен брой членове и
включва председател, заместник-председател,
членове и резервни членове. Конкретният
състав се определя в заповедта на председателя на КПКОНПИ, като задължително
се включват директорът на дирекцията по
глава девета от ЗПКОНПИ, прекият ръководител на звеното за длъжността, за която
се кандидатства, както и служител от звеното по управление на човешките ресурси.
Директорът на дирекцията е председател
на комисията. В случай че в комисията по
назначаването участва член на КПКОНПИ,
той се определя за председател на комисията.
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(7) При отсъствие на редовен член на комисията същият се замества от определения
резервен член.
(8) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.
(9) За резул тат и т е о т п роцед у рата се
изготвя протокол и се подписва от всички
членове на комисията.
(10) Етапите по провеждане на процедурата по назначаване нямат елиминаторен
характер.
Чл. 6. (1) Служители в държавната администрация, назначени по служебно правоотношение, постъпват на държавна служба в
дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ,
ако отговарят на изискванията по чл. 85,
ал. 1 от ЗПКОНПИ за постъпване на държавна служба.
(2) П р о ц е д у р а т а з а п о с т ъ п в а н е в
К ПКОНПИ по реда на а л. 1 започва по
предложение на директора на дирекцията,
което се съгласува по реда на чл. 3, ал. 2 и
се докладва на председателя на КПКОНПИ
за утвърждаване.
(3) След утвърждаване на предложението
по ал. 2 звеното по управление на човешките ресурси изготвя проект на заповед по
реда на чл. 4 от тази наредба, в която се
включват следните етапи за провеждане на
процедурата:
1. подаване на заявление (приложение
№ 2) до председателя на КПКОНПИ;
2. полагане на тест за установяване на
нивото на обща компетентност, а именно
познаване на законовата нормативна база,
който се организира и провежда от звеното
по управление на човешките ресурси по реда
на чл. 23 от тази наредба;
3. психологическо изследване по реда на
чл. 26 от наредбата;
4. провеждане на заключително интервю
от комисия по реда на чл. 28 от наредбата;
служителите, допуснати до заключително
интервю, преди обявената дата за провеждането му представят справка за служебен
стаж от съответната си служба.
(4) Оценяването на теста по ал. 3, т. 2 е
по петобалната система и се извършва по
реда на чл. 23.
(5) Преди провеждане на психологическото изследване на допуснатите кандидати
звеното по управление на човешките ресурси
изготвя проект на заповед за определяне на
комисията, която ще проведе процедурата, и
я предоставя на председателя на КПКОНПИ
за подпис.
(6) Съставът на комисията по назначаване
на кандидатите се състои от нечетен брой
членове и включва председател, заместникпредседател, членове и резервни членове.
Конкретният състав се определя в заповедта
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на председателя на КПКОНПИ, като задължително се включват директорът на дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ, прекият
ръководител на звеното за длъжността, за
която се кандидатства, както и служител от
звеното по управление на човешките ресурси. Директорът на дирекцията е председател
на комисията. В случай че в комисията по
назначаването участва член на КПКОНПИ,
той се определя за председател на комисията.
(7) При отсъствие на редовен член на комисията същият се замества от определения
резервен член.
(8) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.
(9) За резултатите от конкурсната процедура се изготвя протокол и се подписва от
всички членове на комисията.
(10) Етапите по провеждане на процедурата по назначаване нямат елиминаторен
характер.
Чл. 7. Служителите, които имат издадена
заповед за назначаването им в дирекцията
по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, са длъжни да
се явят за заемане на длъжността непосредствено след освобождаването си от длъжност.
Г л а в а

т р е т а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТ ЪП В А Н Е Н А Д ЪРЖ А ВН А С Л У Ж Б А
В Д И РЕ К Ц И Я ТА ПО ГЛ А ВА Д Е ВЕ ТА
О Т ЗП КОН П И П РИ П ЪРВОН АЧ А Л НО
НАЗНАЧАВАНЕ
Чл. 8. За държавни служители в дирекцията по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ се приемат
кандидати само с българско гражданство,
които отговарят на общите изисквания по
чл. 85, ал. 1 – 3 от ЗПКОНПИ и на следните
специфични изисквания:
1. физическа годност;
2. психологическа годност.
Чл. 9. (1) Специфичното изиск ване по
чл. 8, т. 1 се удостоверява с актуално медицинско удостоверение, издадено от медицинско заведение, определено в служебна
бележка от звеното по управление на човешките ресурси.
(2) Кандидатите представят удостоверение
от психиатричния диспансер, че същите не
се водят на отчет и са психично здрави.
Чл. 10. (1) Звеното по управление на човешките ресурси издава служебна бележка,
с която изпраща к ласираните кандидати
към съответното медицинско заведение, и
определя срока за удостоверяване на специфичните изисквания по чл. 8, т. 1 и 2.
(2) Разходите за провеждане на медицинските прегледи и изследвания са за сметка
на кандидатите.

ВЕСТНИК
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ч е т в ъ р т а

ДОПУСК АНЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС
ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖ АВНА СЛУЖБА В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА
О Т ЗП КОН П И П РИ П ЪРВОН АЧ А Л НО
НАЗНАЧАВАНЕ
Раздел І
Документи за участие в конкурс
Чл. 11. (1) За доп ускане до у частие в
конкурса кандидатите представят следните
документи:
1. заявление съгласно приложение № 3,
съдържащо данни за трите имена, единен
граждански номер, дата на раждане, месторож дение, постоянен и настоящ адрес,
номер на документа за самоличност, датата
на неговото издаване и местоиздаването му,
актуален телефонен номер и електронен адрес
за кореспонденция, образователна подготовка
и професионален опит;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при
издадена диплома от чуждестранно учебно
заведение – удостоверение за признато образование);
4. декларация, че кандидатът има само
българско граж данство – съгласно приложение № 4;
5. удостоверяващи документи, че не е
привлечен като обвиняем и не е подсъдим
за умишлено престъпление от общ характер;
6. декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по образец;
7. документи, удостоверяващи разрешението за достъп до класифицирана информация
до изискващото се ниво на сигурност или
съгласие за проучване по Закона за защита
на к ласифицираната информаци я, ако за
длъжността се изисква такъв достъп;
8. други документи съобразно специфичните изисквания за участие в конкурса.
(2) Не се приемат документи, подадени
след срока, посочен в заповедта за обявяване
на конкурса.
(3) Образец на заявление по чл. 11, т. 1
и на декларацията по т. 4 се публикуват на
интернет страницата на КПКОНПИ.
Чл. 12. В заявлението по чл. 11, ал. 1, т. 1
кандидатът посочва длъжността, за която
кандидатства.
Чл. 13. (1) Документите по чл. 11, ал. 1 се
подават в деловодството на КПКОНПИ, след
което се предават на звеното по управление
на човешките ресурси за окомплектуване и
съхраняване в конкурсната документация.
(2) Звеното по управление на човешките
ресурси предоставя на конкурсната комисия
документите по ал. 1.
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Раздел II
Допускане до участие в конкурсната процедура
Чл. 14. (1) До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на общите изисквания по чл. 85 от ЗПКОНПИ и на
специфичните изисквания по чл. 8 от тази
наредба.
(2) Конкурсната комисия след проверка
на редовността на представените в срок документи по чл. 11, ал. 1 и на обстоятелствата
по ал. 2 изготвя протокол на седмия ден от
крайната дата за подаване на документите,
съдържащ списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса.
(3) Протоколът по ал. 2 съдържа и мотиви
за недопускане на съответните кандидати.
(4) Списъците по ал. 2 се обявяват по общодостъпен начин – на интернет страницата
на КПКОНПИ на седмия ден от крайната дата
за подаване на документите, като се посочват
основанията за недопускане.
Раздел ІІІ
Обжалване на решението за недопускане до
участие в конкурсната процедура
Чл. 15. (1) Кандидатите могат да обжалват
недопускането си до участие в конкурса в
тридневен срок от публикуване на списъка.
Жалбата не спира конкурсната процедура.
(2) Жалбата по ал. 1 се подава до председателя на КПКОНПИ.
(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня,
следващ датата на обявяване на списъците за
допускане и недопускане до участие.
(4) Комисията изготвя становище по жалбата до председателя на КПКОНПИ.
(5) Председателят на КПКОНПИ се произнася с решение в тридневен срок от получаване на жалбата. Решението по жалбата не
подлежи на съдебен контрол.
(6) Решението по ал. 5 се изпраща на конкурсната комисия, като в случай че жалбата
е основателна, кандидатът се допуска до
участие в конкурса.
Г л а в а

п е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ПОСТ ЪП В А Н Е Н А Д ЪРЖ А ВН А С Л У Ж Б А
В Д И РЕК Ц И Я ТА ПО ГЛ А ВА Д ЕВЕТА
О Т ЗП КОН П И П РИ П ЪРВОН АЧ А Л НО
НАЗНАЧАВАНЕ
Раздел І
Конкурсна комисия
Чл. 16. (1) В срок не по-късно от три дни
преди изтичане на срока за подаване на документи за участие в конкурсната процедура
председателят на КПКОНПИ определя състава
на конкурсната комисия, която има нечетен
брой и включва председател, заместник-председател, членове и резервни членове.
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(2) Комиси я та по а л. 1 за дъл ж и телно
включва директора на дирекцията по глава
девета от ЗПКОНПИ, прекия ръководител
на звеното за длъжността, за която се кандидатства, както и служител от звеното по
управление на човешките ресурси. Директорът
на дирекцията е председател на комисията.
В случай че в комисията по назначаването
участва член на КПКОНПИ, той се определя
за председател на комисията.
(3) При отсъствие на редовен член на комисията същият се замества от резервен член.
Чл. 17. (1) Комисията взема решения с
обикновено мнозинство.
(2) Конкурсната процедура приключва с
изготвяне на протокол, който се подписва
от всички членове на конкурсната комисия.
Чл. 18. Конкурсната комисия:
1. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, които са подали в срок
необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса;
2. обявява списъците на допуснатите и
недопуснатите кандидати, като посочва основанията за недопускането им;
3. определя местата и графиците за провеждане на етапите от конкурса;
4. обявява резултатите, извършва класиране и допуска до следващия етап на конкурса
класираните кандидати;
5. класира успешно преминалите всички
етапи на конкурса и предоставя крайното
класиране на председателя на КПКОНПИ;
6. предлага разпределение на класираните
кандидати по реда на класирането в случай
на обявен общ конкурс за повече от една
длъжност.
Раздел ІІ
Конкурсни етапи
Чл. 19. (1) Конкурсът за постъпване на
държавна служба в КПКОНПИ се провежда
на етапи с кандидатите, допуснати до участие
в конкурсната процедура, както следва:
1. оценка на нивото на езикова култура;
2. оценка на нивото на обща компетентност;
3. психологично изследване;
4. заключително интервю с конкурсната
комисия.
(2) При необходимост от установяване на
нивото на специфични знания и/или умения
за изпълнение на длъжността със заповедта
по чл. 4, ал. 1 се определя провеждането на
изпит като етап на конкурса. В заповедта се
определят тематиката, начинът на провеждане
и оценяването на изпита.
(3) Етапите на конкурса по ал. 1, т. 1 – 3
имат елиминаторен характер.
Чл. 20. (1) Кандидатите се отстраняват
и участието им в конкурсната процедура се
прекратява:

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

1. в случай че не са се явили на определените за провеждане на конкурса дата, час
и място;
2. при опит за преписване по време на
тестовете и неспазване на указанията, които
се дават за провеждането им;
3. при деклариран писмен отказ на кандидата от участие в конкурса;
4. в случай че не отговарят на специфичните изисквания по чл. 8.
(2) За установяване на обстоятелствата по
ал. 1, т. 1 и 2 звеното за управление на човешките ресурси изготвя протокол, който се
предоставя на председателя на конкурсната
комисия.
(3) Конку рсната комисия се запознава
с протокола по ал. 2 и изготвя решение, с
което прекратява участието в конкурса на
кандидатите, за които са налице обстоятелства по ал. 1.
(4) Решението по ал. 3 съдържа и мотиви
за прекратяване на участието в конкурса на
съответните кандидати.
(5) Решението по ал. 3 се обявява на интернет страницата на КПКОНПИ, като се
посочват основанията за прекратяване на
участието в конкурса на кандидатите.
(6) Решението по ал. 3 не подлежи на
обжалване.
Раздел ІІІ
Оценка на нивото на езикова култура
Чл. 21. (1) Оценка на нивото на езикова
култура се извършва чрез провеждане на тест,
като резултатите се вписват в протокол.
(2) Тестът съдържа 30 (тридесет) бр. въпроси от затворен тип, като верният отговор на
всеки един въпрос носи 1 (една) точка.
(3) За успешно преминал теста се счита
кандидат, отговорил на 15 (петнадесет) верни
отговора и съответно получил 15 (петнадесет)
точки.
Чл. 22. Комисията обявява резултатите от
етапа „Оценка на нивото на езикова култура“
на интернет страницата на КПКОНПИ и допуска до участие в следващия конкурсен етап
кандидатите, преминали елиминаторния праг.
Раздел ІV
Оценка на нивото на обща компетентност
Чл. 23. (1) Нивото на обща компетентност
се оценява чрез провеждане на тест, с който
се установяват базисните познания по нормативни и подзаконови нормативни актове –
Конституцията на Република България, Закона
за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и
Правилника за устройството и дейността на
КПКОНПИ и нейната администрация, Закона
за защита на класифицираната информация
и правилника за прилагането му, Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
и правилника за прилагането му, Закона за
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Министерството на вътрешните работи и
Правилника за устройството и дейността на
МВР, Закона за управление и функциониране
на системата за национална сигурност, Закона за съдебната власт, Наказателния кодекс,
Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за
специалните разузнавателни средства, Закона
за защита на личните данни, както и други
нормативни актове, според спецификата на
заеманата длъжност. Резултатите от проведения тест се вписват в протокол.
(2) Продължителността на провеждането
на всеки конкретен начин се определя от
конкурсната комисия, като началото и краят
се обявяват от председателя на комисията.
(3) Конкурсната комисия осигурява листове, подпечатани с печата на КПКОНПИ.
Писмените работи се поставят в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки
кандидат запечатва попълнен формуляр с
неговото име.
(4) Отварянето на плика – малък формат,
става след като тестът се оцени от проверяващите, за да се отбележи резултатът срещу
името на кандидата.
(5) Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси
с един възможен верен отговор.
(6) След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите
изтегля чрез жребий един от вариантите на
теста и го обявява на всички кандидати.
(7) Системата за определяне на резултатите, както и минималният резултат, при който
кандидатът се счита за успешно издържал
теста, се обявяват на участниците преди започването на конкурса, както следва:
1. отговорите на въпросите от теста на
всеки кандидат се проверяват от членовете
на комисията, като извършената проверка се
удостоверява с подписа на един от тях;
2. кандидатите ограждат верния според тях
отговор; ако в процеса на решаване на теста
кандидатът промени отговора си, то грешния
поставя в скоби и огражда верния;
3. въпросите от теста са от затворен тип и
са 50 (петдесет) на брой, като от посочените
възможни отговори само един е верен;
4. минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста,
е 21 верни отговора или оценка „Среден 3.00“;
5. таблица за оценяване на резултатите
от теста:
Брой верни отговори

Оценка

До 20

Слаб 2.00

21 верни отговора

Среден 3.00

От 22 до 30

Добър 3.50

От 31 – 40

Добър 4.00

От 41 до 45

Много добър 4.50

От 46 до 50

Много добър 5.00
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6. кандидатите, постигнали резултат над
минималния, се уведомяват писмено за допускането им до следващия етап.
Раздел V
Допускане до следващите конкурсни етапи
Чл. 24. Комисията класира по бал кандидатите, преминали елиминаторните прагове на
етапите по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2, и ги допуска
до участие в следващия конкурсен етап.
Чл. 25. Комисията обявява резултатите от
етапа „Оценка на нивото на обща компетентност“ на интернет страницата на КПКОНПИ.
Раздел VI
Психологично изследване
Чл. 26. (1) Психологичното изследване
се провежда с кандидати, допуснати преди
провеждане на етап заключително интервю.
(2) Психологичното изследване се провежда от звеното по управление на човешките
ресурси или от специализирана държавна
институция за провеждане на психологическо
изследване, за което се подписва споразумение.
Чл. 27. (1) Участието на кан ди датите,
получили като резултат от психологичното
изследване оценка „психологически непригоден“ за държавна служба в КПКОНПИ,
се прекратява с решение на конку рсната
комисия.
(2) Решението по ал. 1 се обявява на интернет страницата на КПКОНПИ, като се
посочват основанията за прекратяване на
участието в конкурса на кандидатите.
(3) Решението по ал.1 не подлежи на обжалване.
Раздел VII
Заключително интервю
Чл. 28. (1) На етапа „Заключително интервю“ кандидатът се явява пред конкурсната
комисия за оценка на мотивацията, професионално значимите личностни качества,
познания, способности и надеждност.
(2) За установяване на всек и един от
критериите по ал. 1 конкурсната комисия
разработва въпроси, които са еднакви за
всеки от кандидатите.
Чл. 29. (1) Заключителното интервю се
провеж да от конкурсната комисия, която
оценява кандидатите след запознаване с резултатите от етапите в конкурсната процедура.
(2) Оценката от заключителното интервю
за всеки кандидат се отразява във формуляр
по приложение № 5, който се подписва от
кандидата и се попълва от всеки член на
конкурсната комисия.
(3) Оценката се извършва по 5-степенна
скала:
5 – напълно отговаря на изискванията за
длъжността;
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4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
(4) Оценката на всеки член на конкурсната
комисия е средноаритметична от оценките
по ал. 3 за всеки един от критериите.
(5) Крайната оценка от заключителното
интервю е средноаритметичната оценка от
оценките на всички членове на конкурсната
комисия.
Г л а в а

ш е с т а

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ И ОБЖ АЛВАНЕ
Чл. 30. (1) Конкурсната комисия приема
решение за крайното класиране на кандидатите на база резултатите, постигнати в
етапите на конку рса, и в 10-дневен срок
изготвя обобщаващ протокол за резултатите
от проведения конкурс, който се докладва
от председателя на конкурсната комисия на
председателя на КПКОНПИ.
(2) След утвърждаване на протокола по
ал. 1, в който се съдържа и информация за
класираните кандидати, звеното по управление на човешките ресурси изпраща формуляра с окончателните резултати на всички
кандидати.
Чл. 31. (1) Крайното класиране може да
бъде обжалвано пред органа по назначаване
в седемневен срок от датата на уведомяване
на кандидатите.
(2) Комисията изготвя становище по жалбата до органа по назначаване.
(3) Решението по жалбата е окончателно
и не подлежи на съдебен контрол.
(4) Решението по ал. 3 се изпраща на конкурсната комисия, като в случай че жалбата
е основателна, в решението се дават указания
за предприемане на съответните действия
от комисията.
(5) Конкурсната комисия преразглежда
класирането съобразно указанията по ал. 4,
за което изготвя протокол и обявява окончателното класиране.
Г л а в а

с е д м а

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА К АНДИДАТИТЕ
Чл. 32. (1) По реда на крайното класиране
конкурсната комисия разпределя кандидатите
за свободните длъжности, обявени в заповедта по чл. 4, ал. 1.
(2) Процедурата по разпределяне на кандидатите приключва след изчерпването на
всички длъжности, обявени за съответния
конкурс, или разпределянето на всички класирани кандидати.
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Г л а в а

ВЕСТНИК
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

о с м а

ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ
ЗПКОНПИ
Чл. 33. (1) За постъпването на държавна служба в дирекцията по глава девета от
ЗПКОНПИ се изготвя заповед за назначаване в
14-дневен срок от обявяване на окончателното
решение за класиране или в 14-дневен срок
от издаването на съответното разрешение за
достъп до класифицирана информация.
(2) Кандидатите по ал. 1 се назначават на
длъжностите, за които са разпределени, и
им се присъждат съответните ранг и степен.
(3) Държавният служител постъпва на
служба в срок до 1 месец от датата на издаване
на заповедта за назначаване след надлежно
уведомяване, което се удостоверява писмено
срещу подпис.
(4) В случай на обективна невъзможност
за встъпване в длъжност на посочената дата
по молба на кандидата срокът може да бъде
удъл жен със заповед на председател я на
КПКОНПИ, в която задължително се посочва
новата дата на встъпване в длъжност.
(5) За служителите, които имат издадена
заповед за назначаването им в дирекцията по
глава девета от ЗПКОНПИ, се прилага чл. 7
от настоящата наредба.
(6) При незаемане на длъжността от кандидата, както и при неполучаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация, звеното по управление на
човешките ресурси изготвя предложение за
следващия в класирането.
(7) Назначените на длъжности служители,
в случай че не са преминали курс за първоначална професионална подготовка, задължително се изпращат на такъв.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 85, ал. 2 от ЗПКОНПИ и е приета с решение на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, взето с протокол № 834
от 11.07.2018 г., и решение на комисията от
1.08.2018 г., взето с протокол № 838.
§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Председател:
Пламен Георгиев
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 3, т. 1
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КПКОНПИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за длъжност ............................................................
(наименование на длъжността)
Дирекция „Противодействие на корупцията“,
КПКОНПИ
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Трите имена на кандидата
Дата на раждане
Място на раждане
Адрес за кореспонденция
Телефон, факс и електронен
адрес за контакти
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Желая да участвам в процедурата по чл. 5
от Наредбата за специфичните изисквания за
постъпване на държавна служба в дирекцията
по глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Прилагам следните документи:

1.
2.
3.
4.
5.

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Подпис:

Дата:

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3, т. 1
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КПКОНПИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за длъжност ............................................................
(наименование на длъжността)
Дирекция „Противодействие на корупцията“,
КПКОНПИ
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Трите имена на кандидата
Дата на раждане
Място на раждане
Адрес за кореспонденция
Телефон, факс и електронен
адрес за контакти
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Желая да участвам в процедурата по чл. 6
от Наредбата за специфичните изисквания за
постъпване на държавна служба в дирекцията
по глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Прилагам следните документи:
1. ..........................................................................
2. .........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. ..........................................................................
Подпис:
Дата:

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1, т. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
за длъжност ............................................................
(наименование на длъжността)
Дирекция „Противодействие на корупцията“,
КПКОНПИ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Желая да участвам в процедурата по глава
трета от Наредбата за специфичните изисквания
за постъпване на държавна служба в дирекцията
по глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество.
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Дата на раждане
Място на раждане
Адрес за кореспонденция
Телефон, факс и електронен
адрес за контакти
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВК А
Вид и степен на завършено висше образование

Чужди езици
Посочете Вашата самооценка за степента
на писмено и говоримо владеене на съответния
чужд език, като използвате 5-степенната скала, при която „5“ е най-високата степен. Ако
притежавате сертификати и удостоверения за
подготовка по съответния език, отбележете ги
в последната колона.
Чужди Писмено Говоримо
езици

Дипломи,
сертификати,
удостоверения

Организации,
в които сте
работили

Период

Наименование на
заеманите
длъжности

Основни
дейности
и отговорности

Специалност

Допълнителна квалификация
Тема/наименование на квалификационната програма и курс
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ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Посочете всички организации, в които сте
работили, като започнете с последната, в която
работите или сте били на работа. Посочват се и
трудови ангажименти като свободна професия
и самонает.

Трите имена на кандидата

Наименование
Образователнона висшето
квалификационна
училище
степен

ВЕСТНИК

Период и Получени димясто на пломи, сертипровеж- фикати и удосдане
товерения

Забележка. Ту к се посочват к ва лификационни
програми и курсове, които не са съпроводени с
придобиване на образователно-квалификационна
степен.

Компютърни умения
Посочете кои софтуерни продукти ползвате.
...................................................................................

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Прилагам следните документи:
1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
4. ........................................................................
5. ........................................................................
6. ........................................................................
7. ........................................................................
8. ........................................................................
Подпис:

Дата:

Приложение № 4
към чл. 11, ал. 1, т. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ............................................
(трите имена)
Декларирам,
гражданство.

че

имам

само

българско

Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от НК.
Подпис:
Дата:
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Приложение № 5
към чл. 29, ал. 2
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ
ОТ ИНТЕРВЮ
Членовете на конкурсната комисия попълват
този формуляр за всеки от интервюираните
кандидати.
Име, презиме Наименование на Подпис на
и фамилия на длъжността, за ко- кандидата
кандидата
ято кандидатства

Председател/член на конкурсната комисия:
.................................................................................
(име, фамилия, подпис)

1.
2.
3.
4.
5.

С Т Р. 2 5

Критерии за преценка
Резултат
на кандидатите
Мотивация
Професионално значими личностни качества
Познания
Способности
Надеждност

Общ резултат:
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала:
5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията
за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията
за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията
за длъжността;
1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват
на формуляра.
7498
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-399
от 25 юни 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие пора ди обстоятелството,
че са невъзстановимо увредени, установено с
констативен протокол № 747-ИМ от 3.10.2017 г.,
констативен протокол № 738-ИМ от 29.09.2017 г.,
констативен протокол № 799-ИМ от 12.10.2017 г.,
констативен протокол № 852-СД от 2.11.2017 г.,
констативен протокол № 853-СД от 2.11.2017 г.,
констативен протокол № 855-СД от 2.11.2017 г.
и констативен протокол № 856-СД от 2.11.2017 г.
на РИОСВ – Враца:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Два броя вековни дървета от вида летен
дъб (Quercus robur), намиращи се в местност Ливагето, землището на с. Челопек, община Враца,
област Враца, обявени със Заповед № 1254 от
22.12.1983 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 6 от 1984 г.). Вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1579 и № 1580.
1.2. Вековно дърво от вида бряст (Ulmus spp.),
намиращо се в землището на с. Нивянин, община Борован, област Враца, обявено със Заповед
№ 408 от 7.05.1982 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 43 от 1982 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1364.
1.3. Три броя вековни дървета от вида летен дъб (Quercus robur), намиращи се в двора
на профилакториума към бивш „Комбинат за
цел улоза и харти я“ – г р. Мизи я, землището
на с. Гложене, община Мизия, област Враца,
обявени със Заповед № 1138 от 12.11.1983 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 100 от 1983 г.).
Вековните дървета са заведени в Държавния
регистър на защитените природни обекти под
№ 1539, 1540 и 1541.
1.4. Четири броя вековни дървета от вида летен дъб (Quercus robur), намиращи се в местност
Лъга Буешки кривол, землището на с. Оходен,
община Враца, област Враца, обявени със Заповед
№ 376 от 19.04.1985 г. на Комитета за опазване
на природната среда при Министерския съвет
(ДВ, бр. 38 от 1985 г.). Вековните дървета са
заведени в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1685, 1686, 1687 и 1688.
1.5. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в местност Дедо Мицов
дол, землището на с. Оходен, община Враца,

област Враца, обявено със Заповед № 376 от
19.04.1985 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 38 от 1985 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1682.
1.6. Вековно дърво от ви да полск и ясен
(Fraxinus oxycarpa), намиращо се в местност
Тръпката, землището на с. Оходен, община
Враца, област Враца, обявено със Заповед № 376
от 19.04.1985 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 38 от 1985 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1684.
1.7. Вековно дърво от вида полски бряст (Ulmus
minor), намиращо се в местност Сръндашки
геран, землището на с. Оходен, община Враца,
област Враца, обявено със Заповед № 376 от
19.04.1985 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 38 от 1985 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1681.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7475

За министър:
Н. Кънчев

ЗАПОВЕД № РД-407
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че е
изсъхнало, установено с констативен протокол
№ БВ-011 от 7.06.2018 г. на РИОСВ – Смолян:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
бук (Fagus sylvatica), намиращо се в землището
на с. Тънкото, община Мадан, област Смолян,
обявено със Заповед № 235 от 4.04.1980 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 35 от 1980 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1178.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7476

Министър:
Н. Димов
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 444
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и Решение на
Комисията по т. 21.5, съгласно протокол № 14
от 17.05.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка
с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и изискванията на стандарт
БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки“,
Част 1: Механични и физични свойства, т. 8.4
и 8.2, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пуловер за момиче,
т.м. „Wii Bery“, с текстилна апликация с лесно
отделящи се части на лицевата част като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен риск за здравето на потребителите поради
наличието на лесно отделящи се малки части,
които при попадане в устната кухина могат да
предизвикат риск от поглъщане и задавяне на
детето (малки деца на възраст до 3 години).
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчк и“, Част 1:
Механични и физични свойства, по т. 8.4, тъй
като при прилагане на опън с малка сила се
отделят малки части, и по т. 8.2, тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стока
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до
3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съ-
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общаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
7478

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1720
от 2 август 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 5097 от 2.08.2018 г. на Изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Шумен, представляващ: сграда с идентификатор
83510.670.94.1, със застроена площ 428 кв. м,
намираща се на ул. Цветан Зангов, Шумен,
община Шумен, област Шумен.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
7522

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 401
от 28 юни 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Д-19/11.07.2013 г. от Добромира
Янева и Василка Стоилкова, собственици на поземлени имоти с идентификатори 44063.6216.430
и 44063.6216.2759 по КК и КР на с. Лозен, с искане за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване в обхвата на поземлени имоти с
идентификатори 44063.6216.497, 44063.6216.2759,
44063.6216.480, 44063.6216.430 и 44063.6216.500 по
КК и КР на с. Лозен, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 от ЗУТ,
нотариален акт № 061, том V, рег. № 25356, дело
№ 797/24.09.2008 г., скица от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 44063.6216.430, нотариален
акт № 72, том XX, дело № 4010/20.11.1996 г., ски-
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ца от СГКК за поземлен имот с идентификатор
44063.6216.2759, мотивирано предложение за ПРЗ.
С писмо изх. № ГР-94-Д-19/30.09.2013 г. заявлението с приложените към него доказателства
са изпратени на кмета на район „Панчарево“ за
становище и изразяване на изрично съгласие за
разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ, като
са изискани от района актове за общинска собственост за поземлени имоти с идентификатори
44063.6216.497, 44063.6216.480 и 44063.6216.500 по
КК и КР на с. Лозен.
С писмо вх. № ГР-94-Д-19/7.10.2013 г. кметът
на район „Панчарево“ е изразил изричното си
съгласие за настоящото производство по одобряване на ПУП – ПРЗ. Към писмото са приложени
акт № 3981/27.11.2012 г. за частна общинска
собственост, акт № 3980/27.11.2012 г. за частна
общинска собственост и акт № 2977/31.03.2011 г.
за частна общинска собственост.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано и заданието е прието
от ОЕСУ Т с решение по протокол № ЕС-Г77/15.10.2013 г., т. 12.
Изготвянето на проекта е разрешено със Заповед № РД-09-50-18 от 10.01.2014 г. на главния
архитект на СО.
З а пов ед т а е и зп рат ен а до ра йон „П а нчарево“ и до заявителя с писмо изх. № ГР94-Д-19/13.01.2014 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-19/25.03.2014 г. от
Добромира Янева и Василка Стоилкова е внесен
проект за ПУП – ПРЗ с обяснителна записка.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-19/19.06.2014 г.
от за яви тели те е внесен кориг и ран п роек т
за П У П – ПРЗ за ПИ с и ден т ификатори
44063.6216.497, 44063.6216.2759, 44063.6216.480,
44063.6216.430 и 44063.6216.500 по КК и КР на
с. Лозен и нова улица от о.т. 489б, о.т. 1000 до
о.т. 1007, о.т. 1008.
С писмо изх. № ГР-94-Д-19/8.12.2014 г. на
главния архитект на СО е изпратен проект
на ПУ П – ПРЗ и план-схема за вертикално
планиране на кмета на район „Панчарево“ за
съобщаването му на заинтересованите лица по
реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
Видно от писмо изх. № 6602-12(2)/22.01.2015 г.
на кмета на район „Панчарево“ проектът за ПРЗ
и план-схема за вертикално планиране е съобщен
по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ чрез обявление
в „Държавен вестник“, бр. 102 от 2014 г., като
в законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ няма постъпили възражения.
Представени са изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, № ТУ-311/28.01.2014 г., съгласуван
проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 12.02.2014 г. и „Софийска вода“ – А Д; декларация по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверена
от дирекция „Зелена система“ при СО с № ЗС94-Д-3/17.02.2014 г., становище изх. № 94-00779/24.03.2014 г. на директора на РИОСВ – София, удостоверение № УРКГ2-01295/17.09.2014 г.
на МОСВ – Басейнова дирекция, за изграден
сондаж през 2001 г. в ПИ 2759 (ПИ с идентификатор 44063.6216.2759).
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Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-12/17.02.2015 г., т. 6, и с решение след сключване на предварителен договор по
чл. 17 от ЗУТ същият да бъде изпратен в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
Протоколът е изпратен на заявителя с писмо
изх. № ГР-94-Д-19-[3]/18.02.2015 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2624-[2]/
11.08.2017 г. в деловодството на НАГ е представен предварителен договор рег. № СОА17ДГ61-61/4.08.2017 г. със Столична община по
реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2624-[5]/
8.03.2018 г. в деловодството на НАГ е представено
удостоверение № 25-27877/6.03.2018 г., издадено
от СГКК – София, за приемане на проект за
изменение на КККР и съгласуване на проекта
за ПУП от СГКК и преработен проект, в който
е указано предназначението на нов УПИ.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за разрешаване изработването на
П У П – ПРЗ е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с
ал. 2, т. 1 от ЗУТ, а именно от Добромира Янева
и Василка Стоилкова, собственици на поземлени имоти с идентификатори 44063.6216.430 и
44063.6216.2759 по КК и КР на с. Лозен, и от
кмета на район „Панчарево“ за поземлени имоти
с идентификатори 44063.6216.497, 44063.6216.480 и
44063.6216.500 по КК и КР на с. Лозен съгласно
представените документи за собственост и скици.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
по образец, одобрено е задание, като е спазен
чл. 124, ал. 7 от ЗУТ, допуснато е изработването
на проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията в допускането и допълнителните указания,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Планът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с което е спазено изискването на
чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Имотите – предмет на разработката, представляват неурегулирани поземлени имоти, за които
с проекта се създава един урегулиран поземлен
имот – I-430, 480, 497, 500, 2759 – „За офиси, жс и
гаражи“, като за достъп до УПИ се предвижда прокарване на нова улица, обвързана с действащия
план за улична регулация на улица от о.т. 489б –
о.т. 1000 – о.т. 1003 до о.т. 1008, о.т. 1003 – о.т.
1004 – о.т. 1005 – о.т. 1006 до о.т. 1007.
С проекта за план за регулация се образува нов УПИ I-430, 480, 497, 500, 2759, кв. 180,
като регулационните граници са поставени в
съответствие с имотните граници по съгласие
на собствениците, като е образуван общ УПИ,
което е в съответствие с нормата на чл. 17, ал. 1
и ал. 2, т. 3 от ЗУТ. Представен е предварите-
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лен договор по чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ между
заявителите и Столична община.
По действащия ОУП на СО имотите попадат в „Зона за малки и средни производства
и занаятчийски услуги“ (Пмс). Предвиденото
застрояване е в границите на зона (Пмс) и е
допустимо съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
Предназначението на нов УПИ І-430, 480,
497, 500, 2759, кв. 180 е „За офиси, жилищно
строителство и гаражи“, което отговаря на ОУП
на СО/2009 г. и на устройствена категория по
т. 21 (Пмс) от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нови УПИ се
осигурява по действащата улична регулация и
новопредвидена улица от о.т. 489б – о.т. 1000 –
о.т. 1003 до о.т. 1008, о.т. 1003 – о.т. 1004 – о.т.
1005 – о.т. 1006 до о.т. 1007.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
С ПЗ се предвиждат свободностоящи 2-етажни жилищни сгради с макс. Кк 7,00 м.
Заст рояването се одобрява при спазване
нормите на чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и 2
и чл. 33 от ЗУТ.
Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, като е представена декларация за липса на дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, заверена от дирекция „Зелена система“
при СО с № ЗС-94-Д-3/17.02.2014 г.
Предс та вено е с та нови ще изх. № 94 - 0 0 779/24.03.2014 г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено, че няма вероятност за
отрицателно въздействие върху защитени зони от
мрежата на „Натура 2000“, включително върху
най-близко разположената „Лозенска планина“,
и не е необходимо провеждане на процедура по
реда на глава втора от наредбата за ОС.
Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, като е представено удостоверение № 25-27877/6.03.2018 г.,
с което СГКК – София, е съгласувала проекта.
Предвид обстоятелството, че поземлените
имоти са собственост на различни лица, е представен предварителен договор за прехвърляне
на собственост, с който е спазено изискването
на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
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отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физически лица, за изграж дане
на обект улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 от ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 33,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, т. 21
от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-12/17.02.2015 г., т. 6,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация
на улица от о.т. 489б – о.т. 1000 – о.т. 1003 до
о.т. 1008; о.т. 1003 – о.т. 1004 – о.т. 1005 – о.т. 1
006 до о.т. 1007 и план за регулация за създаване на нов УПИ І-430, 480, 497, 500, 2759 – „За
офиси, жилищно строителство и гаражи“, от
нов кв. 180, м. С. Лозен, район „Панчарево“,
по червените и сините линии, цифри и букви
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
нов УПИ І-430, 480, 497, 500, 2759 – „За офиси,
жилищно строителство и гаражи“, от нов кв. 180,
м. С. Лозен, район „Панчарево“, съгласно приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседните имоти и/или сгради,
включително през улица.
3. Одобрява проект за план-схеми за вертикално планиране в обхвата на разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ
и/или сгради, включително през улица.
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 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7466

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 666
от 23 юли 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 244 от
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26.04.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 3.09.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
самостоятелен обект в сграда (гара ж № 32)
с и ден т ификат ор 68134.1941.604.1.17, Софи я,
кв. Бояна, ул. Севастократор Калоян № 63, бл.
22, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Витоша“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.08.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7339
РЕШЕНИЕ № 667
от 23 юли 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 244 от
26.04.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 4.09.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
самостоятелен обект в сграда (гара ж № 33)
с и ден т ификатор 68134.1941.604.1.16, Софи я,
кв. Бояна, ул. Севастократор Калоян № 63, бл.
22, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Витоша“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.08.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7340
РЕШЕНИЕ № 669
от 23 юли 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 403
от 28.06.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 30.08.2018 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2241
(УПИ VIII 612), кв. 84, м. ж.к. Надежда 2а и 2б,
София, ул. Кирил Дрангов № 85, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 154 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 400 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.08.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7342
РЕШЕНИЕ № 670
от 23 юли 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 403
от 28.06.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 30.08.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2910
(УПИ ХI 2910 – „За коо“), кв. 8, м. В.з. Киноцентъра – III част, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Витоша“.
2. Начална тръжна цена – 384 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 38 400 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.08.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7343
РЕШЕНИЕ № 671
от 23 юли 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 403
от 28.06.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 3.09.2018 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
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поземлен имот с идентификатор 68134.1114.1351,
представляващ ПИ с № 1322, кв. 131, м. Факултета, София, кв. Факултета, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Нача лна т ръж на цена – 1 90 0 0 0 0 лв.
(Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 190 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.08.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7344
РЕШЕНИЕ № 674
от 23 юли 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 403
от 28.06.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 31.08.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен
имот с идентификатор 68134.1504.2606 (в УПИ I –
„За обществено обслужване“), кв. 30А, м. Ж.к.
Дружба – 2 част, София, ж.к. „Дружба – 2 част“,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“.
2. Начална тръжна цена – 58 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5800 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
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брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7347

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 947
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с
предложение вх. № ОА-9428 от 21.03.2018 г. от
кмета на община Елин Пелин по повод заявление
вх. № УТ2_20-1987 от 8.11.2016 г. и по предложение на постоянната комисия по устройство на
територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за електроснабдяване
(ВЛ 220 V) за захранване на ПИ № 007040, 007041
и 007043 в землището на с. Нови хан, община
Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на електропровода преминава през имоти № 000699, 000703
и 00704 (полски пътища) по КВС на землището
на с. Нови хан.
2. Одобрява ПУП – ПП за водоснабдяване
на ПИ № 007040, 007041 и 007043 в землището
на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска
област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти
трасето на водопровода преминава през имоти
№ 000699, 000703 и 00704 (полски пътища) по
КВС на землището на с. Нови хан.
3. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план,
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Решението може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Н. Плещов
7530
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по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за местност Дренски рид, землището на гр. Дупница, в частта за
следните имоти:
1. Имот с идентификатор № 80.2049 с площ
400 кв. м, записан на Николина Маринова Васева
съгласно Заповед № 1962 от 29.12.1998 г. на кмета
на община Дупница.
2. Имот с идентификатор № 80.2050 с площ
400 кв. м, записан на Валери Стоилов Васев съгласно Заповед № 1961 от 29.12.1998 г. на кмета
на община Дупница.
3. Имот № 80.426 с площ 6133 кв. м.
4. Имот № 80.388 с площ 993 кв. м.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
7491

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 501
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация във фаза окончателен проект на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Велико Търново, чрез Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш.
Председател:
М. Йорданова
7492

ОБЩИНА РАДНЕВО

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 821
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация на УПИ
І-526 – „За ОДО“, в кв. 145 и УПИ І-527 – „За ОДО“,
в кв. 212 по плана на гр. Раднево и създаване
на нова улица с о.т. 5602 – 6663 с ширина 10 м.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
Председател:
Р. Йовчев
7493

ЗАПОВЕД № ДС-20-197
от 30 юли 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6 от
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в изпълнение на влязло в сила съдебно Решение № 139
от 27.05.2010 г. на Административния съд – Кюстендил, по административно дело № 57/2010 г.
одобрявам плана на новообразуваните имоти

РЕШЕНИЕ № 822
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация на УПИ
VІІ-595, 599 – „За жилищно строителство“, в
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кв. 98; УПИ V-594 и УПИ Х-596 – „За жилищно
строителство“, в кв. 211 по плана на гр. Раднево и
създаване на улица с о.т. 2263 – 6662 с ширина 8 м.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
Председател:
Р. Йовчев
7494

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 873
от 16 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а,
ал. 2 от Закона за опазване на земеделски земи
Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Авариен ремонт ВЛ 20 kV „Герзовица“,
подобект „Кабелна линия 20 kV от стълб № 21 до
стълб № 78, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:
67653.582.12, 67653.581.5, 67653.580.518, 67653.577.558
и 67653.576.348 в землище Смолян, община Смолян.
Председател:
Д. Киряков
7512
РЕШЕНИЕ № 874
от 16 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2
от Закона за опазване на земеделски земи Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия ниско
напрежение за присъединяване на ваканционно
селище на „Екодом инвест“ – ЕООД, в местност
Караманджа, к.к. Пампорово, гр. Смолян, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 67653.1.19 и 67653.1.640
в землище Смолян, община Смолян.
Председател:
Д. Киряков
7513
РЕШЕНИЕ № 875
от 16 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2
от Закона за опазване на земеделски земи Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„МТТ и кабел НН за присъединяване на Цех за
преработка на диворастящи плодове и гъби на
фирма „Фунгороси“ – с. Градът, община Смолян“,
с трасе, преминаващо през поземлени имоти с
№ 17631.8 и № 17631.1.489 в землище с. Градът,
община Смолян.
Председател:
Д. Киряков
7514
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1794
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за обект: „Кабел средно напрежение 20 kV от подстанция „Железник“ до стълб
№ 147/17/3 на въздушен електропровод 20 kV
„Богомилово“ в землищата на гр. Стара Загора
и с. Малка Верея“, за нуждите на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
7524
РЕШЕНИЕ № 1795
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура и ел. схема за трасе на външно ел. за х ранване на ПИ с и ден т ификатор
68850.532.747, преминаващо през ПИ с идентификатор 68850.114.200 и ПИ с идентификатор
68850.114.201 по КККР на гр. Стара Загора, с
НТП „за селскостопански горски ведомствен
път“ – публична общинска собственост, за нуждите на „Електроразпределение Юг“ – ЕА Д,
Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
7525
РЕШЕНИЕ № 1796
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура и ел. схема за трасе на външно ел.
захранване на ПИ с идентификатор 77476.507.186
по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, преминаващо през ПИ 77476.507.205, ПИ
77476.507.199 – „селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 77476.507.206 – „изоставена орна
земя“ – публична общинска собственост, и ПИ
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77476.507.78 – частна собственост, по КККР на
с. Хрищени, община Стара Загора, за нуждите
на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
7526

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч
Председател:
П. Пенков
7496

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 450
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план: „Външна
ел. връзка на ПИ с идентификатор 48372.20.5 по
одобрена кадастрална карта със Заповед № РД18-370 от 7.02.2018 г. на изпълнителния директор
на АГКК (стар ПИ № 020005 с ЕКАТТЕ 48372) в
местността Бозалъка в землището на с. Мирово,
община Братя Даскалови“, за трасе на външно
ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 48372.20.5, минаващо през поземлени имоти
№ 48372.13.171. 48372.16.100. 48372.13.21. 48372.13.20
по КККР на с. Мирово, за нуждите на „Семеле“ – ООД, Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – с. Братя Даскалови, до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
П. Михайлов
7531

РЕШЕНИЕ № 766
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение № 2 от протокол
№ 16 от 11.07.2018 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване и регулация
за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПРЗ за ЧИЗРП) за имоти с
идентификатори 05445.150.3812, 05445.150.117 и
05445.150.3006, като се изменя частично уличната
регулация на улица в участъка на о.т. 179-180-181
и о.т. 306-182 и се обособява нов строителен квартал № 106 и урегулиран поземлен имот (УПИ)
І-3006, отреден „За обществено обслужване“, с
показатели: устройствена зона за новообособения
УПИ „Обществено обслужване“, плътност на
застрояване – до 30 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 30 %;
застрояване – свободно.
Графичната част на проекта е неразделна част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
Председател:
П. Пенков
7495
РЕШЕНИЕ № 767
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение № 1 от протокол
№ 16 от 11.07.2018 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация за частично
изменение на уличната регулация (ПР за ЧИУР),
заедно със схеми на техническата инфраструктура:
Водоснабдяване и канализация и Електрозахранване, в обхвата на вилна зона „Чифлик – басейна“.
Графичната част на проекта е неразделна част
от настоящото решение.

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-08-432
от 23 юли 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 във връзка с чл. 321, ал. 1 от ЗПУО и
Решение № 380 от 27.06.2018 г. на Общинския
съвет – с. Руен, нареждам:
1. Да се открие Детска градина – с. Топчийско,
считано от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
2. Адрес на детската градина: с. Топчийско,
ул. Средна гора № 43, община Руен, област Бургас.
3. Детската градина е с капацитет една целодневна група за деца от тригодишна възраст
до постъпването им в първи клас, където предучилищното образование ще се осъществи в
целодневна организация.
4. Фи на нси ра щ орга н на Де т ск а г ра д ина – с. Топчийско, е Община Руен.
За кмет:
Ф. Смаил
7497

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-47 от
31.07.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-85 от 22.12.2016 г. за обект: „Рехабилитация
на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“,
Етап: „Рехабилитация на железопътен участък
Скутаре – Оризово, Подетап I: Междугарие Скутаре – Маноле – от км 16+894.30 до км 21+734.66:
Нов проект за обновена контактна мрежа, стълбове
и фундаменти; Подетап II: Гара Маноле – от км
21+734.66 до км 22+596.89: Нов проект за обновена контактна мрежа, стълбове и фундаменти;
Подетап III: Междугарие Маноле – Белозем – от
км 22+596.89 до км 31+875.99: Нов проект за обновена контактна мрежа, стълбове и фундаменти;
Подетап IV: Гара Белозем от км 31+875.99 до км
32+879.15: Нов проект за обновена контактна мрежа,
стълбове и фундаменти. Промяна на водостоци при
км 32+741.90 и на км 31+914.78. Промяна в ситуацията на железния път; Подетап V: Междугарие
Белозем – Оризово от км 32+879.15 до км 43+432:
Нов проект за обновена контактна мрежа, стълбове
и фундаменти. Промяна на водосток на км 39+674
и спирка „Опълченец“. На основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ заповедта 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.
7477
42. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-49
от 10.08.2018 г. за обект: Автомагистрала „Хемус“
участък от км 310+940 до км 327+260, подучастък
от км 317+360 до км 318+820, при условията на
чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ 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.
7650
9. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С180022-091-0000481 от 16.07.2018 г. възлага на
„Т и Т Груп 2016“ – ЕООД, ЕИК 204364170, адрес:
Перник, ул. Враца № 55, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор № 55871.515.1340,
стар идентификатор кв. 144, парцел I, за стопански
дейности с площ 4153 кв. м, заедно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор
№ 55871.515.1340.1 с площ по кадастрална карта
55 кв. м, предназначение – друг вид за обитаване, брой етажи – един, която сграда съгласно
нотариален акт представлява склад за материали
със застроена площ 75,60 кв. м, стоманобетонна конструкция, заедно с правото на строеж,
с граници: поземлен имот с идентификатор
55871.515.1367; поземлен имот с идентификатор
55871.515.9858; поземлен имот с идентификатор
55871.515.9860; поземлен имот с идентификатор
55871.515.1341; поземлен имот с идентификатор
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55871.515.1368, намиращ се в Перник, община
Перник, област Перник – промишлена зона в
кв. Мошино на Перник, ул. Юрий Гагарин № 1,
за сумата 121 001 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
7500
57. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за
възлагане на недвижим имот № С180022-091-0000510
от 27.07.2018 г. възлага на Красимир Янков Недев
с адрес: София, ж.к. Лев Толстой, бл. 33, вх. Б,
ап. 15, следните недвижими имоти: 1. Самостоятелен обект, намиращ се в сграда № 6 – апартамент
№ М301, с идентификатор 68134.1006.848.6.33, намиращ се на трети етаж в Секция „Л, М“, състоящ
се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с
тоалетна, тоалетна, перално помещение, антре и
тераса, със застроена площ 77,33 кв. м, при граници
на апартамента: двор, апартамент № М302, входна
площадка – коридор, асансьорна шахта и стълбище
на Секция „М“, заедно с припадащите му се 1,82 %
идеални части от общите части на тази част от
комплекса, състояща се от Секция „Л“ и Секция
„М“ (без подземните гаражи в тези секции), които
изчислени в квадратни метри, представляват 12,88
кв. м, като общата квадратура на апартамента с
включени идеални части е 90,21 кв. м, заедно с
1,82 % идеални части от правото на строеж върху
мястото за тази част от комплекса, състояща се от
Секция „Л“ и Секция „М“ (без подземните гаражи
в тези секции), и заедно с принадлежащото му мазе
№ Л2, намиращо се на първо ниво в общия сутерен
на Секция „Л“ и Секция „М“, с площ 3,32 кв. м, при
граници на мазето: двор, паркомясто № 6Л, мазе
№ 3Л и паркомясто № 7Л, при граници на имота по
кадастрална карта: съседни самостоятелни обекти
в сграда: на същия етаж: 68134.1006.848.6.34; под
обекта: 68134.1006.848.6.4, 68134.1006.848.6.29; над
обекта: 68134.1006.848.6.37. 2. Паркомясто № 14Г,
намиращо се на второ ниво в общия сутерен на
Секция „Г“, което паркомясто е с площ 12,50 кв. м,
при граници на същото паркомясто: коридор на
мазета, мазе № 6Г, двор, паркомясто № 15Г и
маневрено пространство, заедно с припадащите
му се 0,29 % ид. части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво,
на Секция „Д“, и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“,
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Л“ и Секция „М“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво,
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво, на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които ид. части, изчислени в кв. м,
представляват 15,29 кв. м, като общата квадратура
на паркомястото с включени идеални части е 27,79
кв. м, и заедно със съответните идеални части от
правото на строеж върху гореописания урегулиран
поземлен имот, върху който се изгражда комплекс. 3. Паркомясто № 15Г, намиращо се на второ
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ниво в общия сутерен на Секция „Г“, което паркомясто е с площ 12,50 кв. м, при граници на същото
паркомясто: паркомясто № 14Г, двор, мазе № 11Г
и маневрено пространство, заедно с припадащите
му се 0,29 % ид. части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво,
на Секция „Д“, и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“,
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Л“ и Секция „М“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво,
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които ид. части, изчислени в кв. м,
представляват 15,29 кв. м, като общата квадратура
на паркомястото с включени идеални части е 27,79
кв. м и заедно със съответните идеални части от
правото на строеж върху гореописания урегулиран
поземлен имот, върху който се изгражда комплекс.
4. Паркомясто № 16Г, намиращо се на второ ниво
в общия сутерен на Секция „Г“, което паркомясто е с площ 12,50 кв. м, при граници на същото
паркомясто: мазе № 11Г, мазе № 10Г, калканна
стена със съседна Секция „Д“, паркомясто № 17Г
и маневрено пространство, заедно с припадащите
му се 0,29 % ид. части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво, на
Секция „Д“, и Секция „Е“, в сутерен – първо ниво, и
в сутерен – второ ниво, на Секция „Ж“, в сутерена,
който е на едно ниво в Секция „И“, и Секция „К“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво, на
Секция „Л“ и Секция „М“, в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво, на Секция „Н“ и Секция
„П“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ
ниво, на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво, на
Секция (подземен паркинг) „С-2“, които ид. части,
изчислени в кв. м, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда комплекс. 5. Паркомясто № 17Г,
намиращо се на второ ниво в общия сутерен на
Секция „Г“, което паркомясто е с площ 12,50 кв. м,
при граници на същото паркомясто: паркомясто
№ 16Г, калканна стена със съседна Секция „Д“,
машинно помещение, асансьорна шахта и маневрено пространство, заедно с припадащите му
се 0,29 % ид. части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво,
на Секция „Д“, и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“,
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция „Л“ и Секция „М“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво,
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
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ниво, и в сутерен – второ ниво, на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво, на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които ид. части, изчислени в кв. м,
представляват 15,29 кв. м, като общата квадратура
на паркомястото с включени идеални части е 27,79
кв. м, и заедно със съответните идеални части от
правото на строеж върху гореописания урегулиран
поземлен имот, върху който се изгражда комплекс.
7506
79. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на
основание чл. 258, ал. 2 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180010-0950000009 от 2.08.2018 г. възлага на Доля Атанасова
Симеонова, адрес за кореспонденция: Кюстендил,
ул. Демокрация № 30, вх. А, ет. 2, ап. 4, следния
недвижим имот: 1/2 идеална част от жилищна
сграда, КИД 41112.503.897.3 – двустаен апартамент
№ 4, вх. А, ет. 2, на ул. Демокрация № 30, с разгъната застроена площ 71,88 кв. м, състоящ се от
стая, хол, кухня, баня с тоалетна и входно антре,
при граници и съседи: от север – ул. Стрема,
от юг – ул. Демокрация, от изток – апартамент
№ 3 и стълбище, от запад – апартамент № 13,
отдолу – ап. № 2, и отгоре – ап. № 6; 1/2 идеална
част от мазе № 6 със застроена площ 9,36 кв. м
при съседи: от север – коридор, от юг – ул. Демокрация, от изток – мазе № 5, и от запад – мазе
№ 7; 1/2 идеална част от таванско помещение
№ 2 при застроена площ 8,11 кв. м при съседи: от
север – ул. Стрема, от юг – коридор, от запад – таван № 1, отдолу – ап. № 9, ведно с припадащите
се 4,17 % ид. ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, площ 89,35 кв. м,
намиращ се в Кюстендил, община Кюстендил,
област Кюстендил, ул. Демокрация № 30, вх. А,
ет. 2, ап. 4, с граници: от север – ул. Стрема,
от юг – ул. Демокрация, от изток – апартамент
№ 3 и стълбище, от запад – апартамент № 13,
отдолу – ап. № 2, и отгоре – ап. № 6, придобит с нотариален акт № 91, том I, дело № 184
от 28.02.1985 г. Имотът е закупен за сумата
17 500 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
7501
85. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за
заемане на академични длъжности: в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство
и геодезия за: главни асистенти: по дисциплината
„Организация и управление на производството
(строителството)“ за нуждите на катедра „Организация и икономика на строителството“ – един,
със срок 3 месеца; по дисциплините „Основи на
архитектурното проектиране“ и „Основи на паркоустройството и ландшафтна архитектура“ за
нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 3 месеца; по дисциплината
„Изобразителни средства“ за нуждите на катедра
„История и теория на архитектурата“ – един, със
срок 2 месеца; по дисциплината „Основи на архитектурното проектиране“ за нуждите на катедра
„История и теория на архитектурата“ – един, със
срок 2 месеца; по дисциплината „Организация и
управление на производството (строителството)“
за нуждите на катедра „Организация и икономика
на строителството“ – един, със срок 2 месеца; по
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дисциплината „Инженерно-строителна графика“
за нуждите на катедра „Дескриптивна геометрия и
инженерно-строителна графика“ – един, със срок
2 месеца; по научна специалност „Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране (в строителството)“ за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ – един,
със срок 2 месеца; по научна специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите
и теоретична механика (строителна механика)“ за
нуждите на катедра „Строителна механика“ – един,
със срок 2 месеца; за нуждите на катедра „Жилищни
сгради“ – един, със срок 2 месеца; за нуждите на
катедра „Организация и икономика на строителството“ – двама, със срок 2 месеца; в професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство за главен
асистент по дисциплината „Моделиране“ за нуждите
Шифър
1
7.
7.1.
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на катедра „Рисуване и моделиране“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр.
Смирненски № 1, отдел „Човешки ресурси“, сграда
Ректорат, ет. 2, кабинет № 202, тел.: 02/963-52-45, в.
449, и 02/866-90-54.
7511
746. – Медицинският университет „Проф.
д-р Параскев Стоянов“ – Варна, на основание
решение на АС с протокол № 32 от 19.02.2018 г.
обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти за учебната 2018/2019 г. в рамките на
утвърдения брой с Решение № 341 от 21.05.2018 г.
на Министерския съвет по области на висше
образование, професионални направления и
докторски програми, както следва:

Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

редовна

Форми на обучение
задочна

2

3

4

Здравеопазване и спорт
Медицина
Офталмология

6

Кардиология

3

Педиатрия

7

Психиатрия

3

Анатомия, хистология и цитология

2

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

3

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
Патологоанатомия и цитопатология

1

Клинична лаборатория

3

Вътрешни болести

1

Нефрология

6

Ендокринология

1

Дерматология и венерология

1

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

3

Инфекциозни болести

1

Анестезиология и интензивно лечение

1

Неврохирургия

2

Акушерство и гинекология

1

5

Онкология

7.2.

7.3.
7.4.

1

Медицина на бедствените ситуации

1

Професионални заболявания

2

Стоматология
Терапевтична стоматология

4

Хирургична стоматология

2

Ортопедична стоматология

1

Детска стоматология

3

Фармация
Фармацевтична химия

2

Обществено здраве
Управление на здравни грижи

4

5
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3.7.

редовна

задочна

4.

Форми на обучение

2

3

4

Социални, стопански и правни науки
Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)

4.3.
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докторски програми

1
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3

Природни науки, математика и информатика
Биологически науки
Генетика

4.2.

1

Микробиология

2

Медицинска биология

1

Ботаника

1

Биохимия

1

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

3

ОБЩО:

81

Необходими документи: 1. попълнена анкетна
карта (образец); 2. заявление до ректора (образец);
3. автобиография с подпис на кандидата (образец);
4. нотариално заверени копия на дипломи за ОКС
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ с приложенията
към тях (поне една от двете дипломи следва да
бъде в съответното на конкурса професионално
направление; ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства, след като образователната му степен бъде
призната по реда на Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища или представи
преведено и легализирано копие от дипломата и
удостоверение от МОН за признаването є); 5. два
броя снимки – паспортен формат (3,5 см/4,5 см);
6. декларация за достоверност на представените
документи (образец); 7. документ за платени
такси за провеждане на конкурсни изпити по
специалност – 70 лв., и по чужд език – 40 лв.,
определени с РМС № 286 от 26.04.2018 г.; 8. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област, списък с
публикации (ако има такива). Всички документи
се представят в 1 екземпляр на хартиен носител
в оригинал и сканирани оригинали в .pdf формат
на електронен носител. Комплектът с документи
на кандидата се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство“ (ет. 1, стая 101), след което се
подава в отдел „Докторантско училище“ (ет. 3,
стая 318). В случай на кандидатстване в конкурси
по повече от една специалност или две различни
форми на една и съща специалност е необходимо
да се подадат отделни комплекти с документи за
всяка една от тях. Таксите за конкурсните изпити
следва да бъдат внесени по банков път по сметката на МУ – Варна. Основание на плащането:
такса за конкурсен изпит за докторанти, имена
на кандидата по ЛК, „Банка ДСК“ – ЕАД, BIC:
STSA BGSF, IBA N: BG24STSA93003100040700.

6

Срокът за подаване на документите е 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: Медицински
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55,
отдел „Докторантско училище“, стая 318, тел.:
052/677-056 и 052/677-083.
7479
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), за трасе
на елементите на техническата инфраструктура
за осигуряване на транспортен достъп към обект
„Бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда,
ръчни автомивки и паркинги“ в урегулиран
поземлен имот (УПИ) VI-39, 40 – „За бензиностанция с газостанция, автомивки и паркинги“,
образуван от обединяването на УПИ VI-40 – „За
индивидуално жилищно строителство и бензиностанция“, и УПИ XV-39, кв. 2, по плана на
кв. Максим Горки, гр. Божурище, в обхват два
поземлени имота с НТП „За селскостопански,
горски и ведомствен път“ с идентификатори
58606.21.4 и 58606.20.73 по КККР на с. Пролеша,
община Божурище, одобрени със Заповед № РД18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е
изложен за разглеждане в Община Божурище. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7488
6. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация между осови точки O.T. 155а
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и О.Т. 156 по регулационния план на Ботевград
съгласно приложена скица-предложение и плансхеми към него за съоръженията на техническата
инфраструктура като самостоятелна съставна част
от комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. Проектът
е изложен в стая 24 в сградата на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
7430
24. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за ел. захранване на ПИ № 58459.53.11,
местност Моравата, по КККР на с. Присово,
община Велико Търново. Проектът се намира
в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7489
1. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – ПУР за промяна
на улична регулация на ул. Гимназиална от
о.т. 1243 през о.т. 1242 до о.т. 1241 и от о.т. 1240
до о.т. 1240+100 и при о.т. 44 и о.т. 42 до о.т. 41 и
о.т. 39 на ул. Освобождение по плана на гр. Девин, община Девин. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7434
97. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Събирателни газопроводи за експлоатация
на сондажи Е-4 и Е-6 Българево до свързването
им със съществуващ газопровод на сондаж Е-2
Българево чрез събирателен кранов възел“, в
землището на община Каварна, със следните
засегнати имоти, общинска собственост: имот
с идентификатор 07257.50.385 по кадастралната
карта на с. Българево (с начин на трайно ползване – пасище); имот с идентификатор 07257.50.146
по кадастралната карта на с. Българево (с начин
на трайно ползване – път IV клас); имот с идентификатор 07257.50.581 по кадастралната карта на
с. Българево (с начин на трайно ползване – полски
път). Проектът се намира в отдел „Устройство на
територията и инвестиции“ при Община Каварна
и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Каварна.
7523
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89. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и § 5, т. 73 от ДРЗУТ
съобщава, че е изработен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе
на нов обходен път с обхват част от имоти с
идентификатори № 55302.96.961 – начин на трайно ползване „Обществен извънселищен парк,
горски парк“, собственост – държавна публична
(МЗХГ), част от имот 55302.89.471 – начин на
трайно ползване „Обществен извънселищен парк,
горски парк“, собственост – държавна публична
(МЗХГ), част от имот 55302.89.272 – начин на
трайно ползване „дере“ – общинска публична
собственост, и част от имот 55302.96.608 – начин
на трайно ползване „полски път“ – общинска
публична собственост. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20
април № 13, ет. 2, стая 212, и може да се прегледа
от заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7490
1. – Община гр. Перущица, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация и
застрояване на кв. 129 и кв. 21 по регулационния
план на гр. Перущица за създаване устройствен
режим и разширение на траурен парк „Перущица“
в обхват УПИ II – парк, УПИ III – обслужващи
дейности, УПИ IV – стопански дейности (ПИ 1953,
1954, 1955, 1956), и ПИ 1980 от кв. 129; прилежаща улица по о.т. 93 до о.т. 440; УПИ I – паркинг,
II – спортни дейности, III-443, спорт от кв. 21,
както и част от прилежаща от северозапад улица (третокласен път от републиканската пътна
мрежа III-8602) между о.т. 84 и о.т. 87, с обща
площ на описания обхват 31 000 кв. м. Възложител на проекта е Община Перущица. Проектът
е изложен в сградата на Община Перущица,
ет. 3, стая № 5. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
представения проект в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до служителите
на общинската администрация – гр. Перущица.
7435
1. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – метално табло трафопост /МТТ/ 20/0,4 kV, 100 kVА
в ПИ 047018 в местност Мешан гьол, землище
на с. Ново село/ през имот с идентификатор
52235.48.18 с НТП „Нива“, собственост на възложителя, и имот с идентификатор 52235.162.203 с
НТП „За селскостопански, горски, ведомствен
път“ – общинска публична собственост, и кабелно
захранване към гараж за селскостопанска техника
в УПИ V-1044 в кв. 82 по плана на с. Ново село.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7436
39. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Трасе на подземен
електрически кабел 20 kV извън границите на
урбанизираната територия за обезпечаване на
съоръжение тип – ЖР кула, намиращо се в ПИ
№ 83291.36.90 в м. Рудежо в землището на с. Широки дол, община Самоков“. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация – гр. Самоков.
7444
9. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 870 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
16.07.2018 г., протокол № 40, е разрешено и одобрено задание с изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Кабелна линия 20 kV от ТП Черешево до ТП
Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, община Смолян“, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с № 803 и № 1.459 в землище
на с. Могилица и № 3.763, № 2.337 и № 3.783 в
землище на с. Кремене. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – парцеларен план до
общинската администрация – Смолян, с адрес:
бул. България № 12, Смолян.
7515
10. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 869 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
16.07.2018 г., протокол № 40, е разрешено и одобрено задание с изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена
план-схема за обект: „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Гела, община
Смолян, подобект: реконструкция на довеждащ
водопровод от съществуващи водохващания до
НР“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори 14605.7.71, 14605.7.99, 14605.7.100,
14605.7.103, 14605.8.145, 14605.9.171, 14605.9.173,
14605.9.175, 14605.13.125, 14605.15.130, 14605.15.152,
14605.18.4, 14605.53.122, 14605.501.102, 14605.501.120,
14 6 05. 501.42 4, 14 6 05. 501.455, 14 6 05. 501.10 05,
14605.501.10 06, 14605.501.10 07, 14605.501.10 08,
14605.501.10 09, 14605.501.1010, 14605.501.1011,
14605.501.1013, 14605.501.1014, 14605.501.1015,
14 6 05. 501.1016 , 14 6 05. 50 2 .183, 14 6 05. 50 2 . 398 ,
14605.502.1000, 14605.502.1001, 14605.502.1002,
14 6 0 5. 5 0 3. 2 2 6 , 14 6 0 5. 5 0 3. 2 29, 14 6 0 5. 5 0 3. 2 55,
14605.503.10 0 0, 14605.503.10 01, 14605.503.10 02,
14605.503.1003, 14605.501.1012, 14605.21.92, 14605.26.7,
14605.15.152, 14605.21.46 и 14605.26.39 по кадастралната карта на с. Гела, община Смолян, и поземлени
имоти 46019.507.1001, 46019.507.1003, 46019.507.1004
и 46019.507.1017 по кадастралната карта на с. Ма-
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гарджица, община Смолян. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – парцеларен план и
устройствена план-схема до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12, Смолян.
7517
7. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 868 на Общинския съвет – гр. Смолян,
взето на заседанието му, състояло се на 16.07.2018 г.,
протокол № 40, се разрешава и е изработен проект
за частично изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
на част от ул. Добруджа в обхват от осова точка
(о.т.) 1899 през о.т. 1890, о.т. 1891, о.т. 1741, о.т. 1742,
о.т. 1894, о.т. 1895, о.т. 1808, о.т. 1809, о.т. 1810,
о.т. 2440, о.т. 2813, о.т. 1812, о.т. 3103 до о.т. 3104
между кв. 182, кв. 183, кв. 185 и кв. 173 по плана
на гр. Смолян, кв. Смолян. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12, Смолян.
7528
8. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 866 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието
му, състояло се на 16.07.2018 г., протокол № 40,
е разрешено да се изработи проект и е одобрено
задание за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план и устройствени плансхеми за обект: „Интегриран воден проект на
агломерация гр. Смолян“ заедно с допълнително
разработени клонове, одобрен с Решение № 607,
взето с протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общинския съвет – гр. Смолян, в частта, отнасяща се
до устройствените план-схеми и допълнително
разработените клонове, като се отменят всички
устройствени план-схеми за обекта ведно с допълнително разработените клонове и същият запазва
действието си единствено и само по отношение
на трасето, намиращо се извън регулация. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12, Смолян.
7529

С ЪД И Л И Щ А
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
п р ок у рат у ра – Бу рг ас, н а ра зпор ед бат а н а
чл. 3, ал. 2 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни
на територията на община Камено, приета с
решение от проведеното на 15.07.2004 г. за-
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седание на Общинския съвет – гр. Камено, с
протокол № 9 от 15.07.2004 г. По оспорването е
обра зу ва но а д м. д. № 1676/2 018 г., ко е т о е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.09.2018 г. от 10 ч.
7448
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, на Наредбата за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Сунгурларе, приета с
Решение № 177 от 27.12.2012 г. по протокол № 17
на Общинския съвет – гр. Сунгурларе, евентуално: чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 3, т. 5, буква „Е“ и
т. 9 във връзка с чл. 19, ал. 1, 3 и 5 и чл. 10,
ал. 1, т. 6, буква „Б“. По оспорването е образувано адм. д. № 1335/2018 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.10.2018 г. от 10,10 ч.
7449
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на зам. окръжен прокурор
при Окръжната прокуратура – Велико Търново,
против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права
и услуги на територията на община Стражица,
приета с Решение № 398 по протокол № 34 от
20.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Стражица, за което е образувано адм. д. № 565/2018 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
19.10.2018 г. от 9,30 ч.
7542
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с което е
оспорен текстът на чл. 87, ал. 2 в частта „и са
били в състояние да предотвратят нарушението,
но не са го сторили“ от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата
и общинското имущество на територията на
община Мизия, по което е образувано адм. д.
№ 395/2018 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 27.09.2018 г. от 10 ч.
7518
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с което
са оспорени текстове на чл. 6, т. 5 и 6, чл. 10,
14 и чл. 16, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата
и общинското имущество на територията на
община Роман, по което е образувано адм. д.
№ 401/2018 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 27.09.2018 г. от 10 ч.
7543
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с което
е протестирана разпоредбата на чл. 51, ал. 2
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от Наредба № 1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата, благоустройството
и безопасността на движение на територията
на община Хайредин в частта относно думите „или са били в състояние да предотвратят
нарушението, но не са го сторили“, по което е
образувано адм. д. № 400/2018 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
30.10.2018 г. от 10,30 ч.
7544
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване по протест
на Окръжната прокуратура – Враца, и е оспорен
текстът на чл. 15, ал. 1 в частта „с изключение
на обектите, подлежащи за концесиониране“ от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
от Общинския съвет – гр. Враца, по който е
образувано адм. д. № 417/2018 г., насрочено за
27.09.2018 г. от 10 ч.
7545
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
о т А ПК с ъобща ва, че е пос т ъп и л п ро т ес т
о т п рок у рор в Ок ръж ната п рок у рат у ра –
гр. Добрич, с искане за отмяна на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Шабла, приета с решение по протокол
№ 2 от 11.03.20 03 г. на Общ инск и я съвет –
гр. Шабла, в частта на чл. 25, ал. 3 във връзка с
ал. 1, буква „а“ от наредбата, по който протест
е образувано адм. д. № 477/2018 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
16.10.2018 г. от 13,20 ч.
7546
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ок ръж ната прок у рат у ра – Кърд жа ли, на
чл. 15, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в община Кирково, приета с Решение № 169 от протокол № 20 от 12.12.2008 г.
на Общинския съвет – с. Кирково, по което е
образувано адм. д. № 294/2018 г. по описа на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.09.2018 г. от 10 ч.
7519
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик, против
разпоредбата на чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Велинград, приета с Решение № 165 по
протокол № 5 от 31.05.2008 г. на Общинския
съвет – Велинград. По протеста е образувано
адм. д. № 680 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено за разглеждане на 12.09.2018 г. от 9,30 ч.
7520
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Административният съд – Пазарджик, ХI състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка
Димитрова, подаден против Наредбата за управление на отпадъците в община Ракитово,
приета с Решение № 607 от 23.10.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Ракитово. Образувано
е адм. д. № 665/2018 г. по описа на съда.
7480
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик, против
Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Батак, приета с
Решение № 196 от 27.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Батак, взето с протокол № 14, изменена
и допълнена с Решение № 197 от 22.12.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Батак, взето с протокол
№ 14, и Решение № 270 от 28.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Батак, взето с протокол № 20.
По протеста е образувано адм. д. № 679/2018 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.09.2018 г. от 9,30 ч.
7481
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 14,
ал. 1 и чл. 28, ал. 4 от Наредба № 7 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община
Плевен, приета с Решение № 467 от 21.04.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Плевен, последно
изменена с Решение № 923 от 27.04.2018 г., по
който е образувано адм. д. № 670/2018 г., по
описа на Административния съд – Плевен.
7450
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 221/2018 г. по протест на зам.
окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Борино,
приета с Решение № 31 по протокол № 4 от
25.01.2008 г. на Общинския съвет – с. Борино,
с последно изменение и допълнение с Решение
№ 465 по протокол № 62 от 29.01.2015 г., насрочено за 19.09.2018 г. от 14,10 ч.
7482
Административният съд – София област, съобщава, че е образувано адм. д. № 758/2018 г. по
описа на Административния съд – София област,
седми състав, със страни: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и ответник – Общинския
съвет – Ботевград, чрез председателя му, насрочено за разглеждане на 17.10.2018 г. от 10 ч.,
по което предмет на оспорване е чл. 22, ал. 5
в частта относно „с изключение на задължителната такса“, чл. 22, ал. 2, т. 1, 2 и 3 в частта
относно „...в това число 10 лв. задължителна
такса“, чл. 22, ал. 6, 7 и 8 – изцяло, от Наред-
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бата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Ботевград, приета с Решение№ 23 от
27.02.2003 г. на Общинския съвет – Ботевград.
Конституирани страни в производството са: жалбоподател – Окръжната прокуратура – София, и
ответник – Общинския съвет – Ботевград, чрез
председателя му.
7446
А дминистративният съд – София област,
девети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 749/2018 г. по описа на съда по протест
на Окръжната прокуратура – София, против
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет на община Правец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с решение на общинския
съвет № 8 от 27.11.2015 г., изменен с решение по
адм. д. № 313/2018 г. по описа на Административния съд – София област. Административно
дело № 749/2018 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 3.10.2018 г. от 10 ч.
7469
А дминистративният съд – София област,
девети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 766/2018 г. по описа на съда по протест
на Окръжната прокуратура – София, против разпоредбата на чл. 26 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 12 от 28.02.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Пирдоп, изм. с Решение
№ 90 от 29.06.2017 г. на ОбС – Пирдоп. Административно дело № 766/2018 г. е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
3.10.2018 г. от 10 ч.
7470
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Стара
Загора, с който се оспорва разпоредбата на
чл. 23, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Николаево, по което е
образувано адм. д. № 362/2018 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено за 11.10.2018 г. от 10,30 ч.
7547
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Хасково, с който
се оспорва разпоредбата на чл. 3, ал. 3 в частта „или са били в състояние да предотвратят
нарушението, но не са го сторили“ от Наредба
№ 1 за обществения ред в община Ивайловград, приета с Решение № 102 от 17.09.2013 г.
на Общинския съвет – Ивайловград, по който
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е образувано адм. д. № 700/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 24.10.2018 г. от 10 ч.
7447
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК обявява, че по постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково, с който се оспорва чл. 26, ал. 3, букви
„а“ и „б“ в частта „постоянна част, която не се
влияе от посещаемостта на детето“ и чл. 26,
ал. 8, предл. 5 в частта „заплаща се само постоянната част“ от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Хасково,
е образувано адм. д. № 741/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 24.10.2018 г. от 10 ч.
7527
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Ямбол на Решение
№ 460 по т. 6 от дневния ред на заседанието на
Общинския съвет – гр. Болярово, проведено на
28.06.2018 г., взето на основание чл. 21, ал. 1,
т. 7 от ЗМСМА, с което е прието допълнение на
Наредба № 7 за определяне и администриране на
местните такси и цени за услуги, както следва:
в раздел Х „Други местни такси, определени със
закон“ се създава чл. 43а, ал. 1 и 2, по което
е образувано адм. д. № 191/2018 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
20.09.2018 г. от 10 ч.
7548
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данско
исково отделение, съобщава на Фатмир Цоляи,
гражданин на Република Сърбия, че срещу него
пред Окръжния съд – Пловдив, е заведено гр. д.
№ 1248/2018 г., III гр. с., по молба на Ралица
Руменова Мишева, по чл. 62, ал. 2 СК за оспорване на произход от баща. Указва на ответника,
че в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението може да се яви
в канцеларията на ОС – Пловдив, бул. Шести
септември № 167, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, като в
противен случай съдът ще му назначи особен
представител.
7541
Софийският градски съд, гражданско отделение, І ГО, 11 състав, е образувал гр. д.
№ 7016/2018 г. с правно основание чл. 59 от ЗЗД,
заведено от Димо Иванов Димов със съдебен
адрес: София, ул. Солунска № 45, ет. 4, ап. 19,
чрез адв. Стоян Обретенов – САК, срещу Лена
Димитрова Митева-Джиброва – ответница по
горепосоченото дело, която да се уведоми за
образувано гр. д. по чл. 59 от ЗЗД със страни
по делото: Димо Иванов Димов – ищец, срещу
Александър Борисов Джибров и Лена Димитрова
Митева-Джиброва.
7452
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-9 състав, е образувал гр. д. № 775/2018 г.
по иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД
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от Илкис Февзи Минчева чрез адв. Николай
Цанов против Маргита Владимирова Силянова-Младенова с постоянен адрес: София, район
„Оборище“, ул. Оборище № 97, ет. 2, която като
ответница по делото в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 от ГПК, като същата се намира
в деловодството на съда.
7453
Добричкият районен съд, гражданска колегия, І състав, уведомява Юрт Вернер, роден на 26.06.1959 г., гражданин на Федерална
република Германия, без адрес в Република
България, че има качеството на ответник по
гр. д. № 2821/2018 г. по описа на Районния
съд – Добрич, образувано по молба на Севда
Якуб Вернер, с която е предявен иск с правно
основание чл. 49, ал. 1 от СК, за прекратяване
на сключения между страните на 23.11.2005 г.
граждански брак с развод. Указва на ответника,
че в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на Районния съд – Добрич, за
връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно
с исковата молба. В случай че ответникът не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7554
Районният съд – Дупница, гражданска колегия, V състав, призовава Габриела Михаела
Абалару с последен адрес в Румъния, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
получаване на съдебни книжа като ответница
по гр. д. № 1470/2018 г., заведено от Александър
Георгиев Китов с правно основание чл. 132, ал. 1,
т. 2 и чл. 127а от СК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК.
7451
Районният съд – гр. Кубрат, на основание
чл. 48 от ГПК уведомява Насер Сюлейман Хачи,
роден на 14.10.1956 г. в ОАЕ, понастоящем с
неизвестно гражданство и с неизвестен адрес в
страната и в чужбина, че срещу него по искова
молба на Наргис Адилова Хачи с постоянен/
настоящ адрес в гр. Кубрат, област Разград,
ул. Люлин планина № 10, със съдебен адрес в
гр. Кубрат, пл. Възраждане № 5, ет. 2, стая 2,
чрез адвокат Б. Назми, АК – Разград, в Районния
съд – гр. Кубрат, е заведено гр. д. № 439/2018 г.
по описа на съда, с искане за прекратяване на
сключения между тях с акт № 4 от 31.01.2007 г.
на Община Аксаково, област Варна, граждански
брак с развод, поради разстройство на брака,
на основание чл. 49 СК, съединено с искане за
възстановяване на фамилното име на съпругата
преди този брак на основание чл. 53 СК. Дава
възможност на посочения ответник в двуседмичен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ да се яви в деловодството
на Районния съд – гр. Кубрат, за да получи
препис от исковата молба и приложенията, и
указва на същия, че ако въпреки публикацията
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не се яви в съда, за да получи оставените за
него документи, не посочи съдебен адрес и не
ангажира становище по хода на делото, ще му
бъде назначен особен представител на разноски
на ищеца по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7555
Районният съд – гр. Омуртаг, съобщава на
Фалах Салах Ад-Дин, гражданин на Република
Ирак, гр. Киркук, понастоящем с неизвестен адрес, че срещу него е заведено гр. д. № 271/2018 г.
по описа на съда от Емине Ахмедова Давудова с
адрес в гр. Омуртаг, с правно основание чл. 127,
ал. 2, чл. 127а във връзка с чл. 76, ал. 9 от ЗБЛД
и чл. 143 от СК. Указва на Фалах Салах Ад-Дин,
че следва в двуседмичен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ да се
яви в РС – Омуртаг, за получаване на преписи
от исковата молба и приложенията към нея,
като при неявяване в указания срок съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК на разноски на ищеца.
7556
Софийският районен съд, ГО, 151 състав,
е образувал гр. д. № 1442/2018 г. по искове с
правно основание чл. 150 от Закона за енергетиката и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, предявени от
„Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Мирит
Йов, роден на 10.01.1965 г., и Рон Баткилин, роден
на 15.04.1956 г., граждани на Израел, които като
ответници в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подадат писмен
отговор по реда на чл. 131 от ГПК на исковата
молба, след като получат препис от исковата
молба и приложената към нея, които се намират
в деловодството на съда, като следва да посочат
и съдебен адрес в страната, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
7540
Софийският районен съд, 149 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението Шюкрю
Онур Тунчколлу, с неизвестен адрес в България,
да се яви в канцеларията на Софийски районен съд, ІІІ гражданско отделение, 149 състав,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи
препис от искова молба и приложенията по
гр. д. № 40060/2018 г., подадена от Павлина
Иванова Петрова, с правно основание чл. 132
от Семейния кодекс, както и да подаде писмен
отговор. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
7502
Районният съд – Червен бряг, ІІІ състав,
уведомява Роберт Найман, роден на 19.03.1980 г.,
гражданин на Република Чехия, че е ответник
по гр. д. № 487/2018 г. по описа на РС – Червен
бряг, образувано по предявен от Таня Панталеева Панталеева с постоянен адрес: Червен бряг,
ул. Княз Борис І № 27, вх. А, ет. 1, ап. 1, иск срещу
него с правно основание чл. 127а, ал. 2 от СК за
даване на съгласие за издаване на задграничен
паспорт и пътуване в чужбина на роденото от
съвместното им съжителство дете – Патрицие
Найманова, родена на 17.09.2005 г., като му указ-
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ва, че в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на РС – Червен бряг, ул. Екзарх Йосиф
№ 6, за връчване на препис от исковата молба
ведно с приложенията и разпоредбите по чл. 131
от ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК и ще му
бъде назначен особен представител.
7557
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 28.06.2018 г. е образувано гр. д. № 510/2018 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
мотивирано искане с правно основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ срещу Георги Тодоров
Георгиев с постоянен и настоящ адрес: Свищов,
ул. Младост № 4, ет. 1, ап. 2, и Ренета Анатолиева Георгиева с постоянен и настоящ адрес:
Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 34, вх. Б,
ет. 6, ап. 35, за отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност
на обща стойност 333 356,39 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Георги Тодоров
Георгиев:
– сумата в размер 1000 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка № 18366455, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Георги Тодоров
Георгиев;
– сумата в размер 52 лв., внесена по разплащателна сметка с IBAN BG85 CECB 9790 4080
8518 00, открита в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Георги Тодоров Георгиев;
– сумата общо в размер 19 500 лв., внесена
от трети лица по разплащателна сметка с IBAN
BG85 CECB 9790 4080 8518 00, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Георги Тодоров Георгиев;
– сумата общо в размер 3000 лв., внесена
от трети лица по разплащателна сметка с IBAN
BG85 CECB 9790 4080 8518 00, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Георги Тодоров Георгиев;
– сумата в размер 75 000 лв., представляваща превод от трето лице за връщане на заем,
предоставен от Георги Тодоров Георгиев на
Десислава Иванова Георгиева, преведени по
разплащателна сметка с IBAN BG85 CECB 9790
4080 8518 00, открита в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Георги Тодоров Георгиев;
– сумата в размер 20 800 лв., внесена на каса
по сметка с IBAN BG 80 UBBS 8002 1008 5239 20,
открита в „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Георги Тодоров Георгиев;
– сумата в размер 2320 лв., внесена на каса
по сметка с IBAN BG 80 UBBS 8002 1008 5239 20,
открита в „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Георги Тодоров Георгиев;
– сумата в размер 2200 лв., превод от трето
лице по сметка с IBAN BG 80 UBBS 8002 1008
5239 20, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Георги Тодоров Георгиев;
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– сумата в размер 1000 лв., превод от трето
лице по сметка с IBAN BG 80 UBBS 8002 1008
5239 20, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Георги Тодоров Георгиев.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ренета Анатолиева Георгиева:
– сумата в размер 111,65 лв., внесена по
банкова сметка № 5414941763020029, открита при
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ренета
Анатолиева Георгиева;
– сумата в размер 205 лв., внесена по банкова сметка № 5414941763020037, открита при
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ренета
Анатолиева Георгиева;
– сумата в размер 110 лв., внесена по банкова сметка № 5414941763020037, открита при
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ренета
Анатолиева Георгиева;
– сумата в размер 586,75 лв., представляваща
получен превод по системата „Western Union“;
– сумата в размер 1600 лв., внесена на каса
по банкова сметка № 800231085323515, открита
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Ренета Анатолиева Георгиева;
– сумата в размер 770,99 лв., внесена на каса
по банкова сметка № 800231085323515, открита
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Ренета Анатолиева Георгиева.
Великотърновският окръжен съд обявява, че
делото е насрочено за 19.12.2018 г. от 13,30 ч.,
като определя на заинтересованите лица, които
биха претендирали самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане в настоящото производство – двумесечен срок, считано
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, да встъпят в производството, като
предявят съответния иск пред ВТОС по гр. д.
№ 510/2018 г.
7503
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 36/2018 г. по предявен на 5.02.2018 г. иск
от КПКОНПИ, представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, против Стоян
Стефанов Беширов с постоянен адрес гр. Неделино, област Смолян, ул. Добри Чинтулов № 13,
Виолета Стоянова Беширова с постоянен адрес
гр. Неделино, област Смолян, ул. Добри Чинтулов № 13, „Вескомерс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Войводиново, област
Пловдив, Стопански двор, с ЕИК 115937154, и
„Ес-Би-Ен – Виолета Беширова“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Неделино,
област Смолян, ул. Добри Чинтулов № 13, с ЕИК
120509575, за отнемане в полза на държавата
следното имущество на стойност 421 425,23 лв.,
а именно:
От Стоян Стефанов Беширов и Виолета
Стоянова Беширова подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), в т.ч.:
Земя, представляваща прилежаща площ към
сгради „Помпена станция“ с площ 452 кв. м,
съставляваща имот № 010472 по картата на
възстановената собственост на землището на
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с. Загорски, община Кирково, област Кърджали,
стопански двор на бивше ТКЗС, извън регулация в местността Ютюз алтъ, при граници
и съседи: имот № 010478, стопански двор на
ДПФ, имот № 010477, друг лагер на МЗГ – „Земинвест“ – ЕАД, имот № 010225 – нива на наследници на Исмаил Садъков Исмаилов, имот
№ 010227 – ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,
и мо т № 010196 – язови р на МЗГ – „Зем и нвест“ – ЕАД, имот № 010195 – язовир на МЗГ
„Земинвест“ – ЕА Д, придобита с договор за
покупко-продажба на недвижим имот – частна
държавна собственост по реда на чл. 27, ал. 6
от ЗСПЗЗ № 18/21.03.2008 г., вписан в Службата по вписванията – Момчилград, с вх. peг.
№ 346/21.03.2008 г., акт № 73, том 1.
Данъчната оценка на недвижимия имот е в
размер 596,60 лв.
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 450 лв.
Поземлен имот № 003232 по КВС на гр. Неделино, ЕК АТТЕ 51319, земеделска земя в землището на гр. Неделино, община Неделино, област
Смолян, в местността Рупцово с площ 1,240
дка, начин на трайно ползване: нива, категория
осма, при граници на имота: ПИ № 003231, ПИ
№ 003235, ПИ № 003233, придобит с договор за
покупко-продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, № 9/17.03.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – Златоград, с вх. peг.
№ 148/16.04.2014 г., акт № 113, том 1.
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 990 лв.
Данъчната оценка на недвижимия имот е в
размер 49,90 лв.
Поземлен имот № 003778 с площ 1,018 дка,
ЕК АТТЕ 51319, в местността Милеково на гр.
Неделино, община Неделино, област Смолян,
начин на трайно ползване: пасище с храсти,
категория осма, при граници на имота: ПИ
№ 0 03159, ПИ № 0 03205, ПИ № 0 07132, ПИ
№ 003204 и ПИ № 007132, придобит с договор за
покупко-продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, № 10/17.03.2014 г., вписан в Службата по вписванията – Златоград,
с вх. peг. № 149/16.04.2014 г., акт № 114, том 1.
Данъчната оценка на недвижимия имот е в
размер 1220 лв.
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 1220 лв.
Поземлен имот № 0003486 по КВС на гр.
Неделино, ЕК АТТЕ 51319, земеделска земя в
землището на гр. Неделино, община Неделино,
област Смолян, в местността Хажево с площ
212 кв. м, начин на трайно ползване: нива, категория осма, при граници на имота: ПИ № 003487,
ПИ № 003076, ПИ № 006555, придобит с договор
за покупко-продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, № 11/17.03.2014 г., вписан в Службата по вписванията – Златоград, с
вх. peг. № 150/16.04.2014 г., акт № 115, том 1.
Данъчната оценка на недвижимия имот е в
размер 9,30 лв.
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 590 лв.
Поземлен имот № 003235 по КВС на гр. Недел и но, ЕК АТ Т Е 51319, земеделск а зем я в
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землището на гр. Неделино, община Неделино,
област Смолян, в местността Рупцово с площ
3,570 дка, начин на трайно ползване: нива,
категория осма, при граници на имота: ПИ
№ 0 03237, ПИ № 0 03238, ПИ № 0 03239, ПИ
№ 0 03279, ПИ № 0 07132, ПИ № 0 03233, ПИ
№ 003232, ПИ № 003236, придобит с договор за
покупко-продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, № 12/17.03.2014 г., вписан в Службата по вписванията – Златоград, с
вх. рeг. № 151/16.04.2014 г., акт № 116, том 1.
Данъчната оценка на недвижимия имот е в
размер 143,70 лв.
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 4900 лв.
Сумата в размер 4700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот № 000773 с площ 1398 кв. м,
намиращ се в землището на с. Добромирци,
община Кирково, област Кърджали.
От Стоян Стефанов Беширов подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.), в т.ч.:
Сумата в общ размер 1811,25 лв., представляваща внесени суми от проверяваното лице,
направени по кредитна сметка в левове с IBAN:
BG 64 BPBI 99201001010106, открита в „Юробанк
България“ – А Д, с титуляр Стоян Стефанов
Беширов.
Сумата в общ размер 576,81 лв., представляваща внесени суми от трети лица, направени по
кредитна сметка в левове с IBAN: BG 64 BPBI
99201001010106, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Стоян Стефанов Беширов.
Сумата в общ размер 2000 лв., представляваща внесени су ми от проверяваното лице,
направени по сметка в левове с IBAN: BG 54
BPBI 794210 078927301, от к ри та в „Юробанк
България“ – А Д, с титуляр Стоян Стефанов
Беширов.
Сумата в общ размер 32 813,19 лв., представляваща внесени суми от трети лица, направени по сметка в левове с IBAN: BG 54 BPBI
794210078927301, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Стоян Стефанов Беширов.
Сумата в общ размер 12 888,98 лв., представляваща внесени суми от проверяваното лице,
направени по сметка в левове с IBAN: BG 58
IABG 74911001678700, открита в „Интернешънал
Асет Банк“ – АД, с титуляр Стоян Стефанов
Беширов.
Сумата в общ размер 1485 лв., представляваща
внесени суми от трети лица по сметка в левове
с IBAN: BG 58 IABG 74911001678700, открита
в „Интернешънал Асет Банк“ – АД, с титуляр
Стоян Стефанов Беширов.
От „Вескомерс“ – ЕООД, ЕИК 115937154, със
седалище и адрес на управление с. Войводиново,
област Пловдив, Стопански двор, представлявано
от Стоян Стефанов Беширов, подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), в т.ч.:
Поземлен имот извън регулация с начин на
трайно ползване „залесена територия“ в мест-
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ността Тупавиците, целият имот с площ 1 дка,
парцел № 089 от масив № 238, съставляващ
имот № 238089 в землището на гр. Ракитово,
който имот попада в отдел/подотдел № 183/б, с
вид на горите – иглолистна гора, при граници
и съседи: имот № 238051 – залесена територия
на община Ракитово, имот № 238071 – залесена тери тори я на община Рак и тово, имот
№ 238087 – залесена територия на община Ракитово, имот № 238088 – залесена територия на
община Ракитово, който имот е образуван от
имот № 238002.
Данъчната оценка е в размер 72,50 лв.
Поземлен имот извън регулация с начин на
трайно ползване „залесена територия“ в местността Тупавиците, целият имот с площ 1 дка,
парцел № 088 от масив № 238, съставляващ
имот № 238088 в землището на гр. Ракитово,
който имот попада в отдел/подотдел № 183/б, с
вид на горите – иглолистна гора, при граници
и съседи: имот № 238051 – залесена територия
на община Ракитово, имот № 238089 – залесена тери тори я на община Рак и тово, имот
№ 238087 – залесена територия на община Ракитово, имот № 238052 – залесена територия
на община Ракитово, имот № 238051 – залесена
територия на община Ракитово, който имот е
образуван от имот № 238002.
Данъчната оценка е в размер 72,50 лв.
Поземлен имот извън регулация с начин на
трайно ползване „залесена територия“ в местността Тупавиците, целият имот с площ 1 дка,
парцел № 084 от масив № 238, съставляващ имот
№ 238084 в землището на гр. Ракитово, който
имот попада в отдел/подотдел № 183/б, с вид на
горите – иглолистна гора, при граници и съседи:
имот № 238071 – залесена територия на община
Ракитово, имот № 238052 – залесена територия
на община Ракитово, имот № 238085 – залесена
територия на община Ракитово, който имот е
образуван от имот № 238002.
Данъчната оценка е в размер 72,50 лв.
Поземлен имот извън регулация с начин на
трайно ползване „залесена територия“ в местността Тупавиците, целият имот с площ 1 дка,
парцел № 085 от масив № 238, съставляващ
имот № 238085 в землището на гр. Ракитово,
който имот попада в отдел/подотдел № 183/б, с
вид на горите – иглолистна гора, при граници
и съседи: имот № 238084 – залесена територия
на община Ракитово, имот № 238052 – залесена тери тори я на община Рак и тово, имот
№ 238086 – залесена територия на община Ракитово, имот № 238071 – залесена територия на
община Ракитово, който имот е образуван от
имот № 238002.
Данъчната оценка е в размер 72,50 лв.
Поземлен имот извън регулация с начин на
трайно ползване „залесена територия“ в местността Тупавиците, целият имот с площ 1 дка,
парцел № 086 от масив № 238, съставляващ
имот № 238086 в землището на гр. Ракитово,
който имот попада в отдел/подотдел № 183/б, с
вид на горите – иглолистна гора, при граници
и съседи: имот № 238085 – залесена територия
на община Ракитово, имот № 238052 – зале-
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сена тери тори я на общ ина Рак и тово, имот
№ 238087 – залесена територия на община Ракитово, имот № 238071 – залесена територия на
община Ракитово, който имот е образуван от
имот № 238002.
Данъчната оценка е в размер 72,50 лв.
Поземлен имот извън регулация с начин на
трайно ползване „залесена територия“ в местността Тупавиците, целият имот с площ 1 дка,
парцел № 087 от масив № 238, съставляващ
имот № 238087 в землището на гр. Ракитово,
който имот попада в отдел/подотдел № 183/б, с
вид на горите – иглолистна гора, при граници
и съседи: имот № 238086 – залесена територия
на община Ракитово, имот № 238052 – залесена тери тори я на общ ина Рак и тово, имот
№ 238088 – залесена територия на община Ракитово, имот № 238089 – залесена територия
на община Ракитово, имот № 238071 – залесена
територия на община Ракитово, който имот е
образуван от имот № 238002. Данъчната оценка
е в размер 145 лв., придобити с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 44,
том I, peг. № 290, н. дело № 43/30.01.2008 г.,
вписан в Службата по вписванията – Велинград,
с вх. peг. № 79/30.01.2008 г., акт № 39, том I,
дело № 501/2008 г.
Данъчната оценка е в размер 72,50 лв.
Пазарна стойност на недвижимите имоти
към настоящия момент – 20 000 лв.
„Вескомерс“ – ЕООД, ЕИК 115937154, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, област
Пловдив, Стопански двор, представлявано от
едноличния собственик на капитала Стоян Стефанов Беширов, и подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), в т.ч.:
Сумата в размер 86 000 лв., представляваща
предоставен през 2008 г. заем от Стоян Стефанов Беширов на „Ес-Би-Ен – Виолета Беширова“ – ЕООД.
Сумата в размер 1000 лв., получена от продажбата на ПИ извън регулация, съставляващ
имот № 238063, в землището на гр. Ракитово.
„Ес-Би-Ен – Виолета Беширова“ – ЕООД, ЕИК
120509575, със седалище и адрес на управление
гр. Неделино, област Смолян, ул. Добри Чинтулов
№ 13, представлявано от едноличния собственик
на капитала Виолета Стоянова Беширова, и
подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.), в т.ч.:
Сумата в размер 218 000 лв., представляваща
остатък от вземане от лична парична вноска в
„Ес-Би-Ен – Виолета Беширова“ – ЕООД, цялата в размер 250 000 лв., направена през 2010 г.
Сумата в размер 32 000 лв., представляваща
частично върната през 2011 г. сума от лична
парична вноска, направена от собственика в
„Ес-Би-Ен – Виолета Беширова“ – ЕООД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 8.01.2019 г. от 10,30 ч., Окръжен съд – Кърджали, бул. Беломорски № 48.
Указва на третите заинтересовани лица, които
имат самостоятелни права върху предмета на
спора, че могат на основание чл. 225 от ГПК да
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встъпят в делото, като представят искове против
страните, до приключване на съдебното дирене
в първа инстанция.
7516

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Учи лищно настоятелство
„Радост“ – към ОДЗ 49“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.09.2018 г. в 17,30 ч. във физкултурния салон
на ДГ 49 „Радост“, адрес: София, район „Изгрев“, ул. Пимен Зографски № 1, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от длъжност и
от отговорност членовете на сдружение „Училищно настоятелство „Радост“ – към ОДЗ 49“;
2. приемане на нови членове в сдружението; 3.
освобождаване от длъжност и от отговорност
членовете на управителния съвет (УС); 4. избор
на нов/нови членове на УС, един от които да
се избере за председател на УС; 5. промяна на
наименованието на настоятелството с оглед
промените в законодателството в Република
България; 6. приемане на нов устав на настоятелството с оглед промените в законодателството
в Република България; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 18,30 ч. същия ден, на същото
място и ще се счита за редовно независимо от
броя на присъстващите членове. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез
упълномощени представители.
7461
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Клуб „Икономика 2000“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 21.09.2018 г. в 15 ч.
в заседателната зала на офиса на сдружението
на адрес София, ул. Стара планина 74, при
следния дневен ред: 1. обсъждане на отчета за
дейността на управителния съвет и годишния
финансов отчет на Клуб „Икономика 2000“ за
2017 г.; 2. приемане на отчета за дейността и
годишния финансов отчет на Клуб „Икономика
2000“ за 2017 г.; 3. избор на управителен съвет;
4. промени в устава; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
7532
11. – Управителният съвет на сдружение
„Български Голден Ретривър клуб“ (БГРК) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно отчетно-изборно общо събрание на
22.09.2018 г. в 15 ч. в София, Ринг Мол – ресторант „Виктория“, София, ул. Околовръстен път
№ 214, 1434, в.з. Симеоново-север, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на БГРК и отчетен
доклад за дейността на КС през 2017 г.; 2. промени в устава на БГРК; 3. избор на управителни
органи на БГРК; 4. обсъждане на проектобюджет на БГРК за 2018 г.; 5. разни. При липса
на кворум в посочения час събранието ще се
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проведе на посочената дата и място в 16 ч. на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ. Всички материали
по дневния ред са достъпни при поискване за
членовете на адреса на седалището и адреса на
управление на БГРК.
7462
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на анестезиолозите в България“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 27.10.2018 г. в 15 ч. в София,
ВМА, бул. Св. Георги Софийски № 3, аула, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
и председателя за 2017 и 2018 г.; 2. освобождаване от отговорност на УС и председателя за
дейността им през 2017 и 2018 г.; 3. промени в
управителния и контролния съвет на сдружението; 4. промени в устава; 5. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се делегати.
7473
98. – Управителният съвет на сдружение
„Ресурсен център за европейско сътрудничество“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 10, ал. 2 и 4 от устава свиква
общо събрание на РЦЕС на 30.10.2018 г. в 11 ч.
в Софи я, район „Слатина“, бул. Шипченск и
проход № 15А, ет. 3, ап. 9, при следния дневен
ред: 1. обсъждане на предложения и приемане
на изменения и допълнения в устава на РЦЕС;
2. освобождаване на членовете на управителния
съвет и избор на нови членове; 3. промени в
начина на представителството на сдружението; 4.
отпадане на членове на сдружението; 5. приемане
на нови членове в РЦЕС; 6. вземане на решение
за даване на паричен заем от сдружението; 7.
вземане на решение за сключване на договори,
свързани с дейността на сдружението; 8. вземане на решение за покупка на лек автомобил за
нуждите на сдружението. Всеки редовен член
на РЦЕС съгласно чл. 10, ал. 8 от устава може
да бъде представляван в общото събрание от
един упълномощен представител – физическо
лице, което удостоверява своите пълномощия
с писмено пълномощно.
7505
5. – Върховният управителен съвет на Асоциация на българите по света (АБС) – Варна,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение на
ВУС от 28.07.2018 г. свиква IV Велик събор
(общо събрание) на 6 и 7.10.2018 г. в 9 ч. в зала
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„АУЛА“ на ИУ – Варна, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на АБС; 2. промени
в устава на АБС; 3. избор на ръководни органи;
4. разни. При липса на кворум провеждането на
IV Велик събор (общото събрание) ще започне
същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
7463
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб Видин“ – Видин, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 27.09.2018 г. в 10 ч. във Видин, ул. Градинска
№ 20, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на промени в устава на сдружението;
2. избиране на нов управителен съвет и председател на УС; 3. определяне на почетни членове
на сдружението; 4. разни. Канят се всички членове или упълномощени техни представители да
присъстват на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение в
седалището на сдружението всеки работен ден
от 10 до 17 ч.
7504
27. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Съюз на собствениците“,
к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23,
ал. 1 от устава на сдружението свиква по своя
инициатива редовно годишно отчетно-изборно
общо събрание на СНЦ „Съюз на собствениците“
на 28.09.2018 г. в 10 ч. в конферентната зала на
хотелски комплекс „Империал“ в к.к. Слънчев
бряг при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния доклад на УС за дейността на Съюза
на собствениците за 2017 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на КС за дейността на
Съюза на собствениците за 2017 г.; 3. избор на
нов управителен съвет и нов контролен съвет на
Съюза на собствениците; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27
от устава на сдружението редовното годишно
отчетно-изборно общо събрание на СНЦ „Съюз
на собствениците“ ще се проведе с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете. На основание чл. 13 и 29 от устава на сдружението
членовете на Съюза на собствениците следва
да присъстват на редовното годишно отчетноизборно общо събрание лично или чрез упълномощен представител с изрично пълномощно.
Пълномощникът може да представлява само
един член на събранието.
7521
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