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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 169 от 13 август
2018 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет
с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.
 Решение № 574 от 13 август 2018 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Плаки“, разположено в землището на с. Кобилино,
община Ивайловград, област Хасково,
на „Геотул“ – ЕООД, гр. София

Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение на Наредба
№ 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
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Министерство
на образованието
и науката
 Правилник за дейността на Комисията по академична етика
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Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 75 от 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни
растения
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Държавна агенция
„Национална сигурност“
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция № І-4 от 8 август 2018 г.
за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ 12

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 13 АВГУСТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално
подпомагане, приет с Постановление № 25
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от 2006 г.,
бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г.,
бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22
и 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.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 т. 10 се отменя.
§ 2. В чл. 4, ал. 2 думата „двама“ се заменя
с „трима“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1, т. 8 след думата „вида“
се поставя запетая и се добавя „местоположението“.
§ 4. В чл. 6, ал. 3, т. 10 думите „Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“.
§ 5. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Структурата на агенцията включва
обща администрация, която е организирана в
три дирекции, и специализирана администрация, която е организирана в Главна дирекция, три дирекции, регионални дирекции за
социално подпомагане и дирекции „Социално
подпомагане“.“
§ 6. Наименованието на раздел IIа се изменя така:
„Раздел IIа
Служител по сигурността на информацията.
Финансов контрольор. Длъжностни лица по
защита на личните данни“.
§ 7. Създава се чл. 8в:
„Чл. 8в. (1) Длъжностните лица по защита
на личните данни осъществяват дейности по
законосъобразното прилагане на нормативните
актове в областта на защитата на данните и
в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета на Европа.
(2) Длъжностните лица по защита на личните данни:
1. организират обработката на данните
в съответствие с приложимите правила за
защита на данните съобразно целите на обработването;
2. участват във всички въпроси, които са
свързани със защитата на данните;
3. извършват вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни;

4. отчитат рисковете, които са свързани
с операциите по обработването на данните,
като се съобразяват с естеството, обхвата,
контекста и целите на обработването;
5. информират и консултират изпълнителния директор и служителите, като разясняват
обработването на данните и задълженията,
които произтичат от Общия регламент относно
защитата на данните;
6. контролират и наблюдават спазването
на правилата за защита на данните и на
политиките на агенцията по отношение на
защитата на данните;
7. предоставят своевременна информация
за рисковете пред защитата на данните и
водят до усъвършенстване на прилаганите
мерки за защита;
8. участват при изготвянето на документация, която е свързана със защитата на
данните – оценка на въздействието, правила
и процедури и др.;
9. организират и контролират воденето на
регистрите на дейностите по обработването
на личните данни;
10. осигуряват необходимото ниво на информационна сигурност на данните;
11. осъществяват сътрудничество с Коми
сията за защита на личните данни по въпроси,
които са свързани с обработването на лични
данни;
12. осигуряват законност при трансфер на
лични данни на трети страни или международни организации;
13. организират обучението на служителите
в агенцията в областта на защитата на данните;
14. изготвят доклади за дейността си;
15. изпълняват и други задачи, произтичащи
от нормативни актове, които регламентират
защитата на данните.“
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Общата администрация е организирана в дирекция „Човешки ресурси и правно
обслужване“, дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ и
дирекция „Анализ и административно обслужване“.“
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Дирекция „Човешки ресурси и
правно обслужване“:
1. във връзка с човешките ресурси:
а) осъществява организацията по набиране
на персонала и назначаване на служителите
в агенцията;
б) изготвя всички актове, които са свързани
с възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения,
в съответствие със законовите разпоредби;
оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията;
в) изготвя и актуализира длъжностните и
поименните щатни разписания на агенцията;
г) оказва организационна и методическа
помощ по цялостния процес по разработва-
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не, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите в
агенцията;
д) организира въвеждането и прилагането
на система за оценка на изпълнението на
длъжността, заплащането и израстването в
кариерата на държавната администрация;
е) планира и организира обучението и
развитието на персонала, като предлага и
осъществява програми за обучение и професионална квалификация на служителите
в агенцията;
ж) участва в изготвянето на система от
индикатори за измерване на изпълнението и
обвързването є с правилата за определяне на
допълнителни възнаграждения за постигнати
резултати;
з) организира и координира дейността за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
и) организира, координира и контролира
дейностите, които са свързани с публичните
изяви на изпълнителния директор, главния
секретар и служителите на агенцията и с
предоставянето на медиите на информация
за дейността на агенцията;
2. във връзка с правното обслужване:
а) осъществява правната помощ на изпълнителния директор и на административните звена
на агенцията с оглед на законосъобразното
осъществяване на техните функции, като дава
мотивирани становища по правни въпроси;
б) изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове на изпълнителния директор на агенцията;
в) осъществява процесуалното представителство на агенцията;
г) предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията;
д) участва в дейността, която е свързана
с управлението на правото на държавна собственост на агенцията;
е) изработва или участва в изработването
на проекти на нормативни актове, които засягат дейността на агенцията, както и дава
становища по проекти на нормативни актове,
които са получени от други държавни органи
за съгласуване;
ж) изготвя проекти на договори, които са
свързани с дейността на агенцията, и дава
становища по законосъобразността на проекти
на договори;
з) изготвя правни становища по сигнали
и предложения по реда на Административно
процесуалния кодекс и по заявления по Закона
за достъп до обществена информация;
и) обезпечава законосъобразното образуване, протичане и приключване на административнонаказателните производства;
3. във връзка с обществените поръчки:
а) п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с подготовката и
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки и участва в разработването на документациите им с изключение на
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процедурите на обществени поръчки, които
са свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз;
б) подготвя и провежда процедурите за
възлагане на обществени поръчки и изготвя
договорите за възлагането им, като осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението
им съвместно с отговорното административно звено, с изключение на процедурите
на обществени поръчки, които са свързани
с разходване на средства, съфинансирани от
фондове на Европейския съюз;
в) осъществява наблюдение и контрол за
законосъобразност на обществени поръчки и
на договорната дейност на агенцията;
г) води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки.“
§ 10. В чл. 10б се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 10б. Дирекция „Анализ и административно обслужване“:“.
2. Точка 16 се отменя.
§ 11. Член 10в се отменя.
§ 12. В чл. 11 се създава т. 4:
„4. дирекция „Информационни системи“.“
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 6 след думата „вида“ се поставя
запетая и се добавя „местоположението“.
2. В т. 7 думите „извършващи социални
услуги“ се заменят с „доставчиците на социални услуги“ и след тях се поставя тире.
§ 14. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се отменя.
2. В т. 13 след думата „вида“ се поставя
запетая и се добавя „местоположението“.
§ 15. Създава се чл. 16в:
„Чл. 16в. Дирекция „Информационни системи“:
1. участва в разработването на стратегията, приоритетите, плановете и програмите
за развитие в областта на информационните
технологии в агенцията;
2. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови
информационни и комуникационни технологии в агенцията;
3. осигурява взаимодействието на информационните системи на агенцията и на други
администрации, които функционират в други
държавни и общински органи и институции;
4. oсигурява нормалното функциониране,
администриране и развитие на интегриранатa информационна система на агенцията
и координира процесите по тези дейности в
териториалните структури на агенцията;
5. проучва информационните потребности
на агенцията, извършва анализи и прави
предложения за придобиването, ползването
и модернизирането на хардуерни, софтуерни
продукти и услуги в областта на информационните технологии в агенцията;
6. осигурява администрирането, поддръжката и развитието на техническата и кому-
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никационната инфраструктура на агенцията
и териториалните є поделения;
7. осъществява методическо ръководство
и подпомага териториалните поделения при
процесите на електронен обмен на данни
(обмен, структура и формат на съобщенията
и набори от данни) в обхвата на информационните системи на агенцията;
8. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове
съобразно компетенциите на дирекцията;
9. организира и отговаря за дейностите,
които са свързани с въвеждането, поддръжката
и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в агенцията;
10. оказва техническа помощ на служителите на агенцията и териториалните поделения при експлоатацията на системния и
приложния софтуер;
11. отговаря за издаване, подновяване и
актуализиране на електронните подписи за
обмен на електронни документи и електронно
банкиране;
12. под държа ин тернет ст раницата на
агенцията;
13. контролира изпълнението на договорите,
които са сключвани с външни изпълнители
във връзка с поддръжката на информационно-комуникационната инфраструктура на
агенцията.“
§ 16. В приложението към чл. 7, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието числото „4721“ се
заменя с „4717“.
2. На ред „Заместник изпълнителни директори“ числото „2“ се заменя с „3“.
3. Създава се ред „Длъжностни лица по
защита на личните данни   2“.
4. На ред „Обща администрация“ числото
„87“ се заменя с „80“.
5. Ред „дирекция „Човешки ресурси“ 17“
се заменя с „дирекция „Човешки ресурси и
правно обслужване“   25“.
6. Ред „дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ 31“ се
заменя с „дирекция „Анализ и административно обслужване“   25“.
7. Ред „дирекция „Правна и обществени
поръчки“   9“ се заличава.
8. След ред „Специализирана администрация, в т. ч.:“ се създава ред „дирекция
„Информационни системи“   195“.
9. На ред „Главна дирекция „Социално
подпомагане“ с 28 региона лни дирек ции
за социално подпомагане и 147 дирекции
„Социално подпомагане“ числото „4499“ се
заменя с „4304“.
10. Точка 95 се отменя.
11. Точка 97 се изменя така:
„97. Дирекция „Социално подпомагане“
със седалище Силистра и с териториален
обхват общините Силистра, Ситово, Алфатар
и Кайнарджа;“.
12. Точка 101 се изменя така:
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„101. Дирекция „Социално подпомагане“
със седалище Сливен и с териториален обхват
община Сливен;“.
13. Създава се т. 101а:
„101а. Дирекция „Социално подпомагане“
със седалище Твърдица и с териториален
обхват община Твърдица;“.
Заключителни разпоредби
§ 17. 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. 2 числото „4721“ се заменя с „4717“.
2. В т. 15 числото „6“ се заменя с „10“.
§ 18. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7716

РЕШЕНИЕ № 574
ОТ 13 АВГУСТ 2018 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище
„Плаки“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково,
на „Геотул“ – ЕООД, гр. София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – гнайси, представляващи изключителна държавна собственост съгласно Акт за
изключителна държавна собственост № 1596
от 26 януари 2017 г., от находище „Плаки“,
разположено в землището на с. Кобилино,
община Ивайловград, област Хасково, която
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
28,6 дка, която съвпада с площта на запасите
и ресурсите и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 11 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
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4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Геотул“ – ЕООД, гр. София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 521 от
28 юли 2016 г., издадено от министъра на
енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване и/или одобряване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията в Решение № ХА-81ПР/2015 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) –
Хасково. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостен работен
проект за добив и първична преработка и
на цялостен работен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесия
та да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от
2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94
от 2012 г. и бр. 12 от 2016 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето;
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6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 16 октомври 2000 г. за условията и реда
за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайси;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Плаки“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
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7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията, като с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.1.6. не засяга води, водни обекти и
съоръжения и не нарушава мерки от ПУРБ
2016 – 2021 г. за Източнобеломорския район,
свързани със запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните
води, както и не допуска риск за пряко или
непряко отвеждане на замърсители в подземните води при осъществяване на дейностите
по концесията;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване от министъра на
енергетиката, а при необходимост и на други
компетентни държавни органи, при условия,
по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
за първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор; неразделна
част от проекта е теренно-ситуационният
план на находище „Плаки“ с нанесени път
III-5908 и принадлежащите му пътни съоръжения с отстоян ия до границите на запасите
на находището;
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7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това, като при необходимост от изменения
и/или допълнения на цялостния проект концесионерът да уведоми РИОСВ – Хасково, за
уточняване на необходимостта от провеждане
на процедури по реда на нормативната уредба
по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на
цялостния проект с министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията, като след съгласуването
му годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1, като концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци, като след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества гнайси
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
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запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. преди започване на дейностите по
добива да уведоми Областното пътно управление – Хасково (с копие до АПИ – София), за
осъществяване на контрол по компетентност;
7.2.11. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.12. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания на чл. 26 от Закона за пътищата
концесионерът извършва рекултивация на
нарушените терени;
7.2.13. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, в резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
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7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 3562 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписването
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно
плащане с начислен ДДС, и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
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8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
4 на сто – за скалнооблицовъчни материали, и 7 на сто – за строителни материали,
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от сбора на
стойностите, получени съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „в“ – скали за добив на плочи, и
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали
за трошени фракции, и ал. 4 от методиката – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата
по т. 9.3, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-малък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 225 куб.м/
шестмесечие, и предвидени стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
т. 9.4, както следва:
9.5.1. 101 куб.м/шестмесечие добити гнайси
за скалнооблицовъчни материали, и
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9.5.2. 124 куб.м/шестмесечие (320 тона)
добити гнайси за трошени фракции.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ по бюджета
на Община Ивайловград цялото извършено
концесионно плащане без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговорите и сключи концесионния договор с „Геотул“ – ЕООД, гр. София, в срок до 6 месеца от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесията.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Плаки“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4530846.0

9463338.0

2.

4530780.0

9463479.0

3.

4530655.0

9463478.0

4.

4530671.6

9463419.5

5.

4530675.0

9463395.0

6.

4530673.0

9463335.0

7.

4530679.0

9463311.0

8.

4530700.0

9463293.0

9.

4530730.0

9463259.0

10.

4530756.0

9463272.0

11.

4530830.0

9463308.0

7717
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за дейността на Комисията по академична
етика
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се определя организацията на дейността на Комисията по
академична етика към министъра на образованието и науката.
Чл. 2. (1) Комисията по академична етика
подпомага министъра на образованието и
науката при осъществявания от него контрол
върху процедурите за придобиване на научни
степени, както и за заемане на академични
длъж ности относно съответствието им с
изискванията на Закона за развитието на
академичния състав в Република България,
правилника за прилагането му и правилниците на висшите у чилища и нау чните
организации.
(2) Комисията по академична етика осъществява своята дейност на основата на
принципите на законност, независимост,
обективност, справедливост и публичност.
Чл. 3. Членовете на Комисията по академична етика упр ажн яв ат свои те правомощия
при спазване на професионална етика, на
институционална и междуличностна лоялност
и свободни убеждения на своите членове.
Раздел II
Основни функции на Комисията по академична етика
Чл. 4. (1) Комисията по академична етика
към министъра на образованието и науката
извършва проверки относно:
1. нарушения при провежданите процедури
за присъждането на научни степени или за
заемането на академични длъжности;
2. конфликт на интереси при формирането
на съставите на научните журита по смисъла
на § 1, т. 2а от допълнителните разпоредби на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България;
3. наличието на плагиатство по смисъла
на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби от
Закона за развитието на академичния състав
в Република България в дисертационните
трудове и представените за оценяване публикации;
4. недостоверност на представените научни
данни.
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(2) Комисията по академична етика осъществява дейността си чрез проверките по
ал. 1 след възлагане от министъра на образованието и науката по негова инициатива или
по сигнал на заинтересовано лице.
Чл. 5. (1) Комисията по академична етика
ежегодно публично оповестява резултатите
от дейността си.
(2) Председателят и членовете на комисията
осъществяват дейността си срещу възнаграждение, определено в заповедта по чл. 6, ал. 4.
(3) В своята дейност Комисията по академична етика се подпомага от служители на
Министерството на образованието и науката.
Раздел III
Състав на Комисията по академична етика
Чл. 6. (1) Комисията по академична етика
се състои от петима членове, един от които е
правоспособен юрист. Председателят и трима
от членовете са представители на четирите
области на науката – хуманитарни, природни,
обществени и технически.
(2) Председателят и членовете на комисията, представители на областите на науката
по ал. 1, са хабилитирани лица, включени в
регистъра по чл. 2а от Закона за развитието
на академичния състав в Република България,
притежаващи образователна и научна степен
„доктор“ и най-малко 10 години професионален опит.
(3) Предложенията за включване на членове на комисията по ал. 2 се правят до
министъра на образованието и науката от
висшите училища, научните организации,
неправителствените организации на учените
и от социалните партньори.
(4) Министърът на образованието и науката
със заповед определя председател и членове
на комисията въз основа на предложенията
по ал. 3. При липса на предложения за представители от определена област на науката
министърът на образованието и науката определя член от съответната област.
Чл. 7. (1) Положението на председател и
на член на Комисията по академична етика
е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, декан и/или
директор на филиал във висше училище,
съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската
академия на науките и Селскостопанската
академия.
(2) Председателят или член на Комисията
по академична етика се освобождава:
1. при постъпване на негово писмено заявление;
2. при системно неизпълнение на задълженията;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява длъжността, продължила повече от
6 месеца;
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4. при несъвместимост с длъжностите и
изискванията по ал. 1;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси;
6. по решение на министъра на образованието и науката.
(3) Председателят и членовете на комисията
се освобождават със заповед на министъра
на образованието и науката.
(4) При предсрочно освобождаване на член
на комисията в срок до един месец от освобождаването по ал. 3 се извършва попълване
на състава на комисията по реда на чл. 6.
Раздел IV
Организация на дейността на Комисията по
академична етика
Чл. 8. (1) Комисията по академична етика
се събира на свое заседание след възлагане
на проверка по същество със заповед на
министъра на образованието и науката след
постъпил сигнал по чл. 4, който е допустим,
или когато министърът на образованието и
науката е образувал проверка по собствена
инициатива.
(2) Заседанието се свиква от председателя
на комисията, като дневният ред се обявява
в поканата. По изключение свикването може
да се извърши и по телефона.
(3) Комисията по академична етика може
да бъде свикана на заседание и по инициатива
на всеки от членовете є.
(4) Дневният ред на заседанието може да
включва разглеждането на повече от една
проверка, възложена от министъра на образованието и науката.
Чл. 9. (1) Комисията по академична етика
има кворум и може да взема решения, когато
е свикана редовно и присъстват председателят
или упълномощено от него лице и най-малко
трима от членовете.
(2) Комисията по академична етика приема решенията си с обикновено мнозинство
от присъстващите.
Чл. 10. Комисията по академична етика води за заседанията си протокол, който
трябва да съдържа дневния ред, списък на
присъстващите и резултата от гласуването.
Протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.
Чл. 11. Минист ърът на образованието
и науката чрез председателя на комисията
може да изисква информация и документи
от висшите училища или научните организации във връзка с контролираните процедури,
включително всички представени за оценяване дисертационни трудове и публикации на
участниците в процедурите, които следва да
бъдат предоставени в тридневен срок.
Чл. 12. (1) На първото заседание за разглеждане на случая председателят определя
един докладчик от членовете на комисията в
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съответствие с областта на науката, до която
се отнася проверката.
(2) Във връзка с извършването на проверката Комисията по академична етика може
да изисква допълнителна информация и документи от висшето училище или научната
организация, както и допълнително становище
на подателя на сигнала или участниците в
проверяваната процедура.
Чл. 13. (1) Комисията извършва проверката
при условията и по реда на чл. 30, ал. 5 – 12,
чл. 32, ал. 6 и 10 от Закона за развитието на
академичния състав на Република България.
(2) Информация за извършените проверки и за резултатите от тях се публикува на
интернет страниците на Министерството на
образованието и науката и на висшето училище, съответно научната организация. При
заявен интерес комисията прави изявления,
включително пред средствата за масово осведомяване.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 30а, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав на
Република България.
Министър:
Красимир Вълчев
7649

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 31 от
2007 г. за определяне на правилата за Добра
клинична практика (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 77 от 2016 г.
и бр. 25 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 8 изречение първо се изменя така:
„данни за Единния идентификационен код
от търговския регистър – за дружеството или
кооперацията, регистрирано на територията
на Република България, а за дружествата,
регистрирани в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава, на възложителя
и заявителя;“.
§ 2. В чл. 15б т. 6 се изменя така:
„6. данни за Единния идентификационен
код от търговския регистър – за дружеството
или кооперацията, регистрирано на територията на Република България, а за дружествата,
регистрирани в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
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по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава, на възложителя и заявителя; когато възложителят или
заявителят е физическо лице, се представят
данни – имена, адрес, телефон, факс;“.
Заключителна разпоредба
§ 3. В чл. 2 от Наредба № 10 от 2008 г.
за документацията, представяна от главния/
коорд иниращия изследовател или възложителя
за получаване на становище от съответната
комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските
изделия в хода на клиничното изпитване и
оценяването на клиничните данни от изпитването (обн., ДВ, бр. 46 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 31 от 2009 г.) т. 6 се изменя така:
„6. данни за Единния идентификационен
код от търговския регистър – за дружеството
или кооперацията, регистрирано на територия
та на Република България, а за дружествата,
регистрирани в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава, на възложителя
и заявителя.“
Министър:
Кирил Ананиев
7591

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 75 от 2006 г. за определяне на условия и
списък с изисквания за здравно състояние
на размножителния материал от декоративни
растения (обн., ДВ, бр. 50 от 2006 г.; изм.,
бр. 22 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Посадъчният материал на растенията
от семейство Palmae от родовете и видовете,
посочени в приложението, с диаметър на
стъблото при основата над 5 cm, трябва да
отговаря на едно от следните изисквания:
1. през целия си жизнен цикъл да е отглеждан в област, определена като свободна
от Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) от отговорния официален орган в съответствие с
приложимите международни стандарти за
фитосанитарни мерки;
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2. през последните две години непосредствено преди пускането му на пазара да е
отглеждан на място на територията на Европейския съюз, която е физически напълно
защитена от Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
или на място на територията на Съюза, където
са въведени съответните превантивни мерки
срещу този вредител; най-малко веднъж на
четири месеца по отношение на материала
се провежда визуална инспекция с цел да се
потвърди, че той е свободен от Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier).
(3) Алинея 2 се прилага, без да се засягат
разпоредбите относно защитените зони съг
ласно чл. 51 и чл. 11, ал. 3 и 4 от Наредба
№ 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол
(ДВ, бр. 19 от 2015 г.).“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите „чл. 9 (1) от Директива 91/682, респективно“ се заличават.
§ 3. В § 2 от допълнителните разпоредби
след думите „Директива на Съвета 91/682/
ЕИО“ се добавя „Директива за изпълнение
(ЕС) 2018/484 на Комисията от 21 март 2018 г.
за изменение на Директива 93/49/ЕИО по
отношение на изискванията, които трябва
да са изпълнени за посадъчния материал на
някои родове и видове Palmae във връзка с
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (OB, L 81 от
23 март 2018 г.)“.
§ 4. В приложението към чл. 2 след думите
„чл. 2“ се добавя „ал. 1“, а в таблицата след
ред „Narcissus L.“ се създава ред „Palmae, по
отношение на следните родове и видове“:
„
Palmae, по отношение на следните
родове и видове:
– Areca catechu L.
– Syagrus romanzoffiana (Cham.)
Glassman
– A
 renga pinnata (Wurmb) Merr.
– B
 ismarckia Hildebr. & H.Wendl.
– B
 orassus flabellifer L.
– B
 rahea armata S. Watson
– B
 rahea edulis H.Wendl.
– B
 utia capitata (Mart.) Becc.
– C
 alamus merrillii Becc.
– C
 aryota maxima Blume
– C
 aryota cumingii Lodd. ex Mart.
– C
 hamaerops humilis L.
– C
 ocos nucifera L.
– C
 orypha utan Lam.
– C
 opernicia Mart.
– E
 laeis guineensis Jacq.
– H
 owea forsteriana Becc.
– Jubaea chilensis (Molina) Baill.
– L
 ivistona australis C. Martius
– L
 ivistona decora (W. Bull) Dowe
– L
 ivistona rotundifolia (Lam.) Mart.
Metroxylon sagu Rottb.
– R
 oystonea regia (Kunth) O.F. Cook
– Phoenix canariensis Chabaud

Н АСЕКОМИ,
ЧЕРВЕИ И
НЕМАТОДИ
НА ВСИЧКИ
ЕТА ПИ Н А
ТЯХНОТО
РАЗВИТИЕ
– Rhynchophorus
ferrugineus
(Olivier)
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(2) Оперативното взаимодействие на нацио
нално ниво се ръководи от главния секретар
на МВР или от писмено оправомощен от него
заместник главен секретар и от председателя
на ДАНС или от писмено оправомощено от
него длъжностно лице.
(3) Непосредственото взаимодействие се
осъществява от ръководителите на структурите на МВР и основните структурни звена
на Д А НС съобразно фу нк циона лната им
компетентност.

Phoenix dactylifera L.
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O'Brien
Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
Phoenix theophrasti Greuter
Pritchardia Seem. & H.Wendl.
R
 avenea rivularis Jum. & H.Perrier
S
 abal palmetto (Walter) Lodd. ex
Schult. & Schult.f.
– T
 rachycarpus fortunei (Hook.) H.
Wendl.
– W
 ashingtonia H. Wendl.
–
–
–
–
–
–
–
–

“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, като
§ 1, 3 и 4 се прилагат от 1 октомври 2018 г.
Министър:
Румен Порожанов
7562

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № І-4
от 8 август 2018 г.

за взаимодействие между Министерството
на вътрешните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентира взаимодействието между Министерството
на вътрешните работи (МВР) и Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС,
агенцията) при изпълнение на дейностите,
възложени им по Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР) и Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ЗДАНС).
(2) Взаимодействието има за цел да осигури
своевременно и законосъобразно изпълнение
на законовите задачи на двете ведомства при
максимална ефективност чрез оптимално
използване на наличните ресурси.
(3) Взаимодействието се осъществява по
реда на тази инструкция, доколкото в друг
нормативен или съвместен акт не е предвидено друго.
Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол
на взаимодействието по реда на настоящата
инструкция се осъществява от министъра
на вътрешните работи и от председателя на
ДАНС.

Раздел ІІ
Области и форми на взаимодействие
Чл. 3. Взаимодействието между органите
на МВР и ДАНС се осъществява съобразно
законовите им правомощия при:
1. оперативно-издирвателна дейност за
обща и индивидуална превенция, предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване
на престъпления и други посегателства срещу
националната сигурност и обществения ред;
2. конвоиране на задържани лица в структурите на МВР и настаняването им в помещения
за настаняване на задържани лица;
3. международно оперативно сътрудничество;
4. управление на човешките ресурси;
5. координационна, информационна, справочна и административна дейност и други
дейности от компетентност на двете ведомства.
Чл. 4. Взаимодействието между структурите на МВР и ДАНС се осъществява чрез:
1. обмен на информация;
2. провеждане на работни срещи;
3. създаване на съвместни работни групи;
4. провеждане на координирани мероприятия;
5. повишаване на квалификацията на служителите на двете ведомства;
6. съвместни планове за действие;
7. техническа помощ.
Раздел ІІІ
Взаимодействие при оперативно-издирвателната дейност и разследване на престъпления
Чл. 5. Взаимодействието между МВР и
ДАНС при оперативно-издирвателната дейност и разследване на престъпления включва
съвместни действия, обмен на информация,
включително и възложени от разследващите органи на МВР по реда на чл. 24, т. 3 от
ЗДАНС.
Чл. 6. (1) Министерството на вътрешните
работи и ДАНС могат да извършват съвместни действия въз основа на утвърдени от
органите по чл. 2, ал. 2 съвместни планове
или заповеди.
(2) Участието в действията по ал. 1 се разпорежда от органите по чл. 2, ал. 2.
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(3) Ръководството на действията по ал. 1
се осъществява от съответния ръководител от
МВР или ДАНС, определен в акта по ал. 2.
(4) При възникнала неотложна оперативна
необходимост ръководителите на структурите по чл. 2, ал. 3 осъществяват съответните
съвместни действия и незабавно уведомяват
ръководителите по чл. 2, ал. 2.
(5) Разходите за извършване на съвместните действия по ал. 1 са за сметка на всяко
ведомство.
Чл. 7. (1) Министерството на вътрешните
работи и ДАНС могат да обменят информация по определения вътрешен ред на всяко
ведомство и при спазване на принципа „необходимост да се знае“ съгласно Закона за
защита на класифицираната информация.
(2) Структурите на МВР и ДАНС, определени по реда на тази инструкция, обменят
чрез оперативните дежурни центрове/оперативните дежурни части (ОДЦ/ОДЧ) незабавно
информация, отнасяща се до тероризъм или
непосредствени заплахи за национа лната
сигурност и обществения ред.
(3) Структурите на ДАНС предварително
информират съответната основна структура на МВР за провеждането на операции с
евентуална употреба на оръжие, защитни и
помощни средства.
Чл. 8. (1) За целите на оперативно-издирвателната дейност органите на ДАНС и МВР
си оказват съдействие за установяване на
самоличността или извършване на действия
по идентификация на лица при спазване на
действащото законодателство.
(2) Искането за съдействие по ал. 1 се
отправя от директора на Главна дирекция
„Б ор ба с орг а н и зи ра нат а п р е с т ъп но с т “,
Главна дирекция „Национална полиция“ и
Главна дирекция „Гранична полиция“ до
председателя или заместник-председател на
ДАНС и обратно, и от директор на специализирана или териториална дирекция в ДАНС
до директор на областна дирекция на МВР
(ОДМВР) и обратно.
Раздел ІV
Взаимодействие при конвоиране на задържани лица и настаняването им в помещения за
настаняване на задържани лица
Чл. 9. (1) Задържано по реда на чл. 124б
от ЗДАНС лице може да бъде настанено в
помещения за настаняване на задържани лица
в структурите на МВР и спрямо него могат
да се вземат мерки за лична сигурност, ако
поведението му и целите на задържането
налагат това.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на съответната специализирана или териториална
дирекция в ДАНС съгласува предварително
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писмено, а в изключителни случаи, когато
се касае за непосредствена терористична
заплаха – по телефон или друг начин, помещението за настаняване на задържаното
лице със съответния директор на Столичната
дирекция на вътрешните работи (СДВР) или
ОДМВР.
(3) Екземпляр от заповедта за задържане
по чл. 124б, ал. 2 от ЗДАНС и екземпляр от
заповедта за отвеждане по чл. 124б, ал. 13 от
ЗДАНС се предоставя на структурата на МВР
за вписване в книгата за задържани лица и
последващо архивиране.
Чл. 10. (1) Задържаните от органите на
агенцията лица по реда на чл. 124б от ЗДАНС
се конвоират до предварително съгласуваните
по чл. 9, ал. 2 помещения за настаняване
на задържани лица от полицейските органи
на МВР.
(2) Преди конвоирането на задържаното
лице директорът на съответната специализирана или териториална дирекция в ДАНС
писмено съгласува със съответния директор
на СДВР или ОДМВР часа на конвоиране,
направлението или маршрута на конвоиране и структурното звено, чиито полицейски
органи ще осъществяват конвоирането. Съответният директор на СДВР или ОДМВР
организира конвоирането съгласно определения в МВР ред.
(3) За осъществяване на конвоирането по
ал. 1 в определеното по ал. 2 структурно звено
на СДВР или ОДМВР се изпращат екземпляр
от заповедта за задържане по чл. 124б, ал. 2
от ЗДАНС и екземпляр от заповедта за отвеждане на задържаното лице по чл. 124б,
ал. 13 от ЗДАНС.
(4) На конвоиращите служители от съответната структура на МВР при приемане на
задържаното лице се предоставят и екземпляри
от следните документи:
1. декларация по чл. 124б, ал. 3 от ЗДАНС;
2. протокол за личен обиск и иззетите с
него вещи от задържаното лице;
3. документ за извършен медицински преглед, в случай че лицето е декларирало такъв
в декларацията по чл. 124б, ал. 3 от ЗДАНС.
(5) Обменът на допълнителна информация,
свързана с конвоирането (начин на конвоиране, конвоиращи лица, конвоиращ автомобил
и др.), изпращането на документите по ал. 3
и предаването на документите по ал. 4 се
осъществява от оправомощени от лицата по
ал. 2 служители.
Чл. 11. (1) Срокът на задържането в съответните помещения на МВР не може да
бъде повече от 24 часа, като в този срок се
включва и времето от фактическото задържане на лицето.
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(2) Задържаното лице се освобож дава
незабавно след отпадане на основанието за
задържане, но не по-късно от изтичането на
24-часовия срок.
(3) Отговорност по своевременното освобождаване на задържаните и настанени
лица в структурите на МВР носят органите
на ДАНС, извършили задържането.
Чл. 12. За осъществяване на правомощията
по задържане от органите на ДАНС органите
на МВР оказват съдействие за:
1. установяване самоличността на лица;
2. идентификация на лица;
3. създаване на условия за провеждане на
последващи действия със задържаното лице
за периода на задържане след предварително уведомяване от страна на ДАНС и при
спазване на нормативно установения ред за
осъществяване на задържане и настаняване
на задържани лица в МВР, както и на пропускателния режим и вътрешния ред за това
в структурата на МВР, в която е настанено
лицето.
Чл. 13. (1) Направените от МВР разходи
при конвоиране на задържаните от органите
на агенцията лица до помещения за настаняване, както и разходите за настаняване на
задържани от агенцията лица в структурите
на МВР са за сметка на ДАНС.
(2) За извършените разходи по ал. 1 се
подписва споразумителен протокол между
МВР и ДАНС на основание чл. 110, ал. 4 от
Закона за публичните финанси.
Раздел V
Взаимодействие при международно оперативно сътрудничество
Чл. 14. (1) При прилагането на инструментите на международно оперативно сътрудничество дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ (ДМОС) – МВР, осъществява
обмен на информация с основни структурни
звена на ДАНС чрез специализирана административна дирекция „Международно сътрудничество“ – ДАНС, съгласно установените
международни правила и сроковете за обмен
на информация по линия на Международната
организация на криминалната полиция „Интерпол“, Агенцията на Европейския съюз за
сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), на Шенгенската информационна система (ШИС), както и в изпълнение
на сключените международни споразумения,
по които ДМОС – МВР, координира обмена
на информация.
(2) Обменът на информация, касаеща сигнали в ШИС, се осъществява между ДМОС –
МВР, и специализирана дирекция „Сигурност
на ДАНС“.
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(3) При спешни случаи Единният оперативен център към ДМОС – МВР, и ОДЦ на
ДАНС обменят незабавно информация. В
случаите, когато информацията касае заплаха от тероризъм, същата се предоставя и на
Националния контратерористичен център,
разположен в ДАНС.
(4) Взаимодействието при международното
оперативно сътрудничество с използване на
автоматизирани информационни системи/
фондове на други държави или международни
организации при необходимост може да се
регламентира и чрез съвместен акт на ръководителите на двете ведомства.
Раздел VІ
Взаимодействие при управлението на човешките ресурси
Чл. 15. (1) Министерството на вътрешните работи и ДАНС обменят информация за
кандидати за постъпване на държавна служба
и за бивши и действащи служители на двете
ведомства.
(2) Обменът на информация по ал. 1 се
осъществява по писмено искане на директора
на съответната дирекция „Човешки ресурси“.
Чл. 16. (1) Министерството на вътрешните работи и ДАНС осъществяват и обмен
на информация относно проу чванията за
надеждност по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) на кандидати
за постъпване на служба и служители в двете
ведомства, както и относно обвързаност на
техни служители с организираната престъпност, корупционни практики и други извършени от тях правонарушения.
(2) Обменът на информация по ал. 1 се
осъществява по писмено искане на директорите на компетентните дирекции в двете
ведомства или на служителите по сигурността
на информацията.
Чл. 17. (1) Министерството на вътрешните
работи и ДАНС си взаимодействат по линия на
психологическото осигуряване на дейността в
двете ведомства чрез създаване на съвместни
екипи за работа по конкретни случаи.
(2) Искането за съдействие се отправя от
директора на специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“ – ДАНС, до
директора на Института по психология – МВР,
съответно от директора на Института по
психология – МВР, до директора на специализирана административна дирекция „Човешки
ресурси“ – ДАНС.
(3) Разходите във връзка със създаването
на съвместни екипи по ал. 1 са за сметка на
всяко ведомство.
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Раздел VІІ
Взаимодействие при координационната, информационната, справочната и административната дейност и при други дейности от
компетентност на двете ведомства
Чл. 18. При оперативна необходимост за
нуждите на конкретни проверки, извършвани
от дирекциите „Инспекторат“, за нуждите
на проучванията за надеждност по ЗЗКИ,
както и при проучванията на кандидати за
постъпване на служба, всяко от ведомствата
може да извършва проверки по оперативния
отчет на другото ведомство при спазване на
правилата за защита на класифицираната
информация и на вътрешноведомствените
си правила.
Чл. 19. (1) Проверката по чл. 18 се осъществява след изпратено искане за проверка
по оперативния отчет по образец на съответната дирекция „Информация и архив“ на
ведомството, в чийто оперативен отчет ще се
извърши проверката.
(2) Исканията по ал. 1 се подписват от
оправомощен служител по реда на акта по
ал. 3, а съпроводителните писма, с които се
изпращат, се подписват от ръководител на
структура по ЗМВР, съответно на основно
структурно звено по ЗДАНС.
(3) Проверките по оперативния отчет се
извършват съгласно правилата на съответния
подзаконов нормативен акт на ръководителя
на ведомството, в чийто оперативен отчет се
осъществяват.
Чл. 20. Информация от архивния оперативен отчет се предоставя след получено писмено искане, подписано от главния секретар
на МВР или от писмено оправомощен от
него заместник главен секретар, съответно
от председателя на ДАНС или от писмено
оправомощен от него заместник-председател.
Чл. 21. (1) Информацията по чл. 20 се
предоставя във вид на писмена справка при
спазване на правилата за защита на класифицираната информация.
(2) Писмената справка се изпраща на
структурата заявител с писмо, подписано от
главния секретар на МВР или от писмено
оправомощен от него заместник главен секретар, съответно от председателя на ДАНС
или от писмено оправомощен от него заместник-председател.
Чл. 22. (1) Делата от архивния оперативен
отчет на всяко от двете ведомства могат да се
предоставят на другото ведомство за временно
ползване в срок до 30 работни дни.
(2) Делата по ал. 1 се предоставят по писмено искане съответно на:
1. главния секретар на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, адресирано
до председателя на ДАНС;
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2. председателя на ДАНС или оправомощен
от него заместник-председател, адресирано до
главния секретар на МВР.
(3) Към писменото искане по ал. 2 се прилага искане с резултат от извършена проверка
по оперативния отчет.
(4) Делата се изпращат до структурата
заявител със съпроводително писмо чрез
съответната дирекция „Информация и архив“,
подписано от главния секретар на МВР или
от оправомощено от него длъжностно лице,
съответно от председателя на ДАНС или от
оправомощен от него заместник-председател.
Чл. 23. (1) Министерството на вътрешните работи и ДАНС обменят техническа
информация и документация, технологии и
технически средства в рамките на законовата
си компетентност.
(2) При необходимост двете ведомства
разработват съвместно конкретни теми и
технически средства и си оказват помощ при
тяхното производство и експлоатация.
(3) Разходите за дейностите по ал. 2 са
за сметка на ведомството, което заявява извършването им.
Чл. 24. (1) Компетентните структури на
МВР и ДАНС осъществяват съвместна дейност
за разкриване и противодействие на използвани неправомерно технически средства за
връзка и разузнаване.
(2) При необходимост от спешни действия
техническото взаимодействие може да бъде
поискано чрез ОДЦ/ОДЧ на МВР или ДАНС,
като в рамките на 48 часа информацията се
предоставя и писмено.
Чл. 25. При осъществяване на функциите
си МВР и ДАНС взаимно си предоставят
при необходимост и техническа възможност
телекомуникационни услуги, като разходите
са за съответното ведомство, поискало предоставянето им.
Чл. 26. (1) Исканията за използване на
специални разузнавателни средства (СРС),
изготвени от структури на МВР по чл. 13
от Закона за специалните разузнавателни
средства (ЗСРС), се съгласуват за наличие на
техническа възможност със специализирана
дирекция „Технически операции“ на ДАНС,
когато СРС се предвижда да бъдат прилагани
от агенцията.
(2) Съгласуването по ал. 1 се извършва
преди получаването на разрешение за прилагане на СРС от съответния орган по чл. 15
от ЗСРС.
(3) За осигуряване на мероприятията по
прилагане на СРС могат да се изготвят съвместни планове.
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Чл. 27. (1) Взаимодействието между МВР
и ДАНС във връзка с противодействие на
тероризма се осъществява съгласно Закона за
противодействие на тероризма и Националния
план за противодействие на тероризма.
(2) При наличие на терористична заплаха
Националният контратерористичен център
чрез председателя на ДАНС предлага на министъра на вътрешните работи определянето
на нивото на заплахата и въвеждане на степен
на готовност за реагиране.
(3) Двете ведомства съгласуват плановете за
противодействие на тероризма на министерствата, ведомствата, областните управители,
кметовете на общините и стратегическите
обекти, които са от значение за националната сигурност, като за целта със съвместна
заповед се създава работна група.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 3, ал. 5 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 2. С тази инструкция се отменя Инструкция № І-24569 от 25.11.2008 г. на Министерството на вътрешните работи и № РД-773 от
25.11.2008 г. на Държавна агенция „Национална сигурност“ за взаимодействие между
Министерството на вътрешните работи и
Държавна агенция „Национална сигурност“
(необнародвана).
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
7566
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ЗАПОВЕД № ОХ-613
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
нареждам:
В Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, утвърден със
Заповед № ОХ-503 от 4.08.2008 г. на министъра
на отбраната (ДВ, бр. 75 от 2008 г.), изменен със
заповеди № ОХ-316 от 3.05.2012 г., № ОХ-297 от
25.04.2014 г. и № ОХ-544 от 7.08.2015 г., се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. Разпоредбите на този устав се прилагат
и по отношение на българските военнослужещи
от състава на многонационални формирования
или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни
инициативи на територията на страната и извън
нея, доколкото не противоречат на съответните
международни договори, по които Република
България е страна, постигнатите конкретни
договорености и изискванията за заемането на
съответната длъжност.“
2. Текстът на ал. 1 в чл. 10 се изменя така:
„(1) В мирно време военнослужещите могат
да използват служебното оръжие като крайна
мярка при:
1. въоръжено нападение или непосредствена
заплаха с оръжие срещу тях;
2. въоръжено нападение или непосредствена
заплаха върху друг военнослужещ;
3. въоръжено нападение върху охраняван
обект или субект.“
3. В чл. 95:
а) в ал. 2 т. 3 се отменя;
б) в ал. 3 думите „и програмата за управление
на отпадъците“ се заличават.
4. В чл. 96, ал. 2, т. 2 думите „и програмата
по управление на отпадъците“ се заличават.
5. В чл. 104, ал. 1 в таблицата:
а) на ред втори думите „І. Войнишки звания“
се заменят с „І. Войнишки (матроски) звания“;
б) на ред пети думите „ІІ. Сержантски звания“ се заменят с „ІІ. Сержантски (старшински)
звания“;
в) в раздел „VІ. Висши офицерски звания“
на ред първи думата „Комодор“ се заменя с
„Флотилен адмирал“, а съкращението „ком.“ се
заменя с „фл. адм.“.
6. В чл. 245, ал. 2 се създава трето изречение:
„По изключение продължителността на дежурството може да надвишава 24 часа при условия
и по ред, определени с акта на министъра на
отбраната по чл. 194, ал. 8 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.“

7. В чл. 310:
а) досегашният текст става ал. 1, като:
аа) в т. 3.1 думите „Национална служба „Полиция“ се заменят с „областна дирекция (районно
управление) на МВР“;
бб) в т. 46 думите „астрономическото, оперативното и средноевропейското“ се заменят с
„астрономическото и оперативното“;
б) създава се ал. 2:
„(2) При отделно носене на оперативното
дежурство и дежурството по военно формирование командирът на военното формирование
със своя заповед разпределя документацията и
оборудването в дежурните стаи съгласно ал. 1.“
8. Чл. 373 се изменя така:
„Чл. 373. Часовият употребява оръжие без предупреждение при въоръжено нападение или при
заплаха с огнестрелно оръжие срещу него, както
и при въоръжено нападение върху охранявания
обект или субект.“
9. В чл. 550, ал. 2, т. 7 думите „и усвояването
на плана за охрана и отбрана на гарнизона, както
и“ се заличават.
10. В чл. 580, ал. 1 думите „се връчва“ се заменят с „може да се връчи“.
11. В чл. 614:
а) в ал. 6 се добавя ново изречение „Оркестърът изпълнява „Кол славен“.
б) в ал. 7 изречението „Оркестърът изпълнява
„Кол славен“ се заменя с „Оркестърът изпълнява
барабанен марш“.
12. В чл. 615, ал. 6 думите „на погребения“ се
заменят с „на военни почести при погребения“.
13. В приложение № 25, т. 12 третото изречение
се изменя така:
„При наличие на транспортно средство се
определя място за неговото паркиране.“
14. Навсякъде в разпоредбите на чл. 24; чл. 38,
ал. 2; чл. 52, ал. 1, т. 1; наименованието на раздел Х; чл. 100, ал. 1 и 3; чл. 101, ал. 6; чл. 125,
ал. 2, т. 1; чл. 166, т. 9; чл. 243, ал. 4 и 8; чл. 277,
ал. 5 и 6; чл. 284, ал. 2; чл. 304, ал. 1, т. 3; чл. 310,
т. 1, т. 3.4, т. 31, т. 32 и т. 47.3; чл. 318, т. 2; чл. 325,
т. 2; чл. 330, т. 2; чл. 334, т. 13; чл. 336, ал. 1, т. 2;
чл. 345, ал. 1, т. 3; чл. 355; чл. 384, ал. 2; чл. 413,
ал. 1 и 2; чл. 447, ал. 9; чл. 448, ал. 2, т. 1; чл. 455,
ал. 1, т. 5 и чл. 550, ал. 2, т. 7; в т. 3 от „Забележки“
към приложение № 12 към чл. 49, ал. 9; чл. 285,
ал. 2; чл. 307, т. 12; чл. 310, т. 12; чл. 334, т. 5;
чл. 336, т. 10; чл. 385, ал. 2; в т. 3 от приложение
№ 29 към чл. 342, т. 13 и чл. 410, ал. 2 думите
„състояния“ се заменят със „степени“.
Заповедта влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Същата да се публикува в Автоматизираната
информационна система на Българската армия и
да се изпрати до всички структури, получаващи
заповеди на министъра на отбраната.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.

7578

Министър:
Кр. Каракачанов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1352
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри на
частта от землището на с. Еленово, разположена
извън урбанизираната територия на с. Еленово и
на махала Ревалска, община Благоевград, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.12.2017 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7586

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 665
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 № 136 от
15.03.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 18.09.2018 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: поземлен
имот с идентификатор 21662.4819.1020 и сграда с
идентификатор 21662.4819.1020.1 в УПИ I – „За
магазин и трафопост“, кв. 8, с. Доброславци,
ул. Габровница, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Нови Искър“.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 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 14.09.2018 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
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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.

7338

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 668
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 Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 19.09.2018 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:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.202.1.1.8, София, ул. Дамян Груев № 8А,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Красно село“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 87 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8700 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 17.09.2018 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.

7341

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 672
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 Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 12.09.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
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търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 07140.8092.1660
(в УПИ I – „За коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово,
гр. Бухово, между бул. Никола Бонев, ул. Янтра
и ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 88 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8800 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 10.09.2018 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.

7345

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 673
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 Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 13.09.2018 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:
поземлен имот с идентификатор 22304.7979.532,
с. Долни Богров, м. Герена, извън регулация, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 130 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 000 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 11.09.2018 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.
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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.

7346

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1500
от 11 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС,
чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
предвид фактическите основания в предложение
с вх. № ДЗ-344 от 25.06.2018 г. от зам.-кмета на
община Асеновград Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
за УПИ V-236, 239, 238, 240 – стопанска дейност,
кв. 7 по регулационния план на Асеновград, ПЗ
„Север“ за СОЗ, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХХ-506.181,
сондаж № 6, пояс І, и УПИ V-236, 239, 238,
240 – стопанска дейност, съгласно нанесените
линии и надпис с кафяв цвят и зачерквания и
надпис със зелен цвят.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

7571

Председател:
Др. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 1501
от 11 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС,
чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
предвид фактическите основания в предложение
с вх. № ДЗ-345 от 25.06.2018 г. от зам.-кмета на
община Асеновград Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
за УПИ ХV-42 – стопанска дейност, кв. 17 по
плана на Асеновград, ПЗ „Север“ за СОЗ, като
се образуват два нови урегулирани поземлени
имота – УПИ ХVІ-510.230, сондаж № 3, пояс І,
и УПИ ХV-42 – стопанска дейност, и тупикова
улица с о.т. 123а – о.т. 123б – о.т. 123в, съгласно
нанесените линии и надписи с кафяв цвят и зачерквания и надпис със зелен цвят.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

7572

Председател:
Др. Георгиев
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РЕШЕНИЕ № 1502
от 11 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и предвид фактичес
ките основания в предложение с вх. № ДЗ-343 от
25.06.2018 г. от зам.-кмета на община Асеновград
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура: „Уличен водопровод за селскостопанска сграда“ в поземлен
имот КИ 16955.47.123 по кадастралната карта на
с. Горнослав, съгласно нанесените залени линии
и котировки с черен цвят.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

7573

Председател:
Др. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 1503
от 11 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка с вх. № ДЗ-351
от 26.06.2018 г. от зам.-кмета на община Асеновград
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява П У П (ПРЗ) за п ром яна п редназначението на земеделска земя – поземлен
имот КИ 49309.1.285 по кадастралната карта на
с. Мулдава, като се обособи урегулиран поземлен
имот УПИ 49309.1.285, за производство на дограма, шивашки цех и офиси, съгласно нанесените
линии с червен и син цвят и надпис със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Одобрява план-схема за електрификация,
водоснабдяване, канализация и пътна към ПУП
(ПРЗ) – план за регулация и застрояване.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Община
Асеновград.

7574

Председател:
Др. Георгиев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 232
от 19 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 59, ал. 1,
чл. 60, чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 112, ал. 2, т. 3, чл. 128, ал. 7, чл. 129, ал. 1
от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – план за регулация
и застрояване и план-схеми: „Електрификация“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Комуникацион-
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но-транспортна“, за поземлен имот с идентификатор 56784.273.38 и южната част от поземлен имот
с идентификатор 56784.273.56, местност Прослав,
землище Пловдив-запад, като ги урегулира и от
тях се образуват следните урегулирани поземлени
имоти: УПИ І-273.195, жилищно строителство;
УПИ ІІ-273.196, жилищно строителство; УПИ
ІІІ-273.197, жилищно строителство; УПИ ІV273.199, жилищно строителство, и УПИ V-273.200,
жилищно строителство, с ново, свободно, основно
и допълващо нискоетажно застрояване и улица
с габарит 9 м, която продължава с габарит 5 м,
представляваща северната част от улица с габарит
9 м съгласно представената транспортно-комуникационна схема, по червените и сините линии,
надписи със син цвят и котировки с черен цвят
за регулацията, по червените ограничителни линии и котировки с черен цвят за застрояването и
матрица с устройствени показатели за зона Жм1
с височина – до 10 м, Кинт. – 1,0, плътност на
застрояване – до 50 %, озеленяване – минимум
40 %, указани със син цвят.
2. Възлага на кмета на община Пловдив да
извърши необходимите процедури по ЗУТ.

7553

Председател:
С. Петкова

ОБЩИНА ХИСАРЯ
РЕШЕНИЕ № 589
от 24 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 1 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен
план на трасе за външно електрозахранване за
площадка за компостираща инсталация за зелени
и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и
част от ПИ № 158023 по КВС на с. Михилци, община Хисаря, преминаващо през общински имоти
000260 – пасище, мера, землище, и 304008 – полски път, землище с. Михилци, община Хисаря, по
червените линии за трасето и червените пунктири
за сервитута на приложения проект.

7538

Председател:
И. Вълчева

РЕШЕНИЕ № 590
от 24 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 1 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен
план на трасе за довеждащ водопровод за площадка за компостираща инсталация за зелени
и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274
и част от ПИ № 158023 по КВС на с. Михилци,
община Хисаря, преминаващ през общински
имоти 304008 – полски път, и 304009 – полски
път, землище с. Михилци, община Хисаря, по
зелените линии за трасето и сините пунктири
за сервитута на приложения проект.

7539

Председател:
И. Вълчева
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73. – Национа лната агенция за при ходите, Териториа лна дирек ци я – Софи я, отдел
„Публични вземания“, на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000485 от 16.07.2018 г. възлага на
„Проджектс Инвестмънт Мениджмънт“ – ЕАД, с
ЕИК 204046335, седалище и адрес на управление:
София, район „Триадица“, ул. Здраве № 15, ет. 2,
следния недвижим имот: урегулиран поземлен
имот, КИД 15285.14.216, намиращ се в с. Говедарци,
община Самоков, област София, местност Юручка
река, площ 2405 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: нива, с граници по скица: 15285.14.218,
15285.14.220, 15285.14.293, 15285.14.215, 15285.14.214,
15285.14.183, 15285.14.182.
7534
505. – Националната агенция за приходите, Териториа лна дирек ци я – Софи я, отдел
„Публични вземания“, на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000477 от 12.07.2018 г. възлага на
Ясен Иванов Янков с постоянен адрес: София,
ул. Димитър Стефанов № 11А, вх. А, ап. 4, следния
недвижим имот: гараж, паркомясто – гаражна
клетка № 3, намиращ се в София, район „Студентски“, УПИ парцел XIV-2027.2028, кв. 172,
на кота -2,16 м, със застроена площ 15,81 кв. м
заедно с прилежащите 9,84 % идеални части от
общите части на „Подземен гараж № 1“ към
„Жилищна сграда № 1 с магазин, заведение
за хранене и гаражи“, която е изградена в урегулиран поземлен имот ХІV-2027.2028 с площ
6050 кв. м, кв. 172, м. Студентски град, при съседи на имота: от север – УПИ XVIII – общ., от
изток – УПИ XXIII-2163, УПИ Х-2027, XІ – общ.,
и УПИ XII-2028, от юг и от запад – улична регулация, площ 15,81 кв. м, намиращ се в София,
Столична община, област София, ж.к. Студентски
град – гараж, паркомясто – гаражна клетка № 3
в ж.к. Студентски град с граници при съседи:
паркомясто – гаражна клетка № 2, паркомясто – гаражна клетка № 4, двор и маневрено хале.
7535
80. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публ и ч н и взема н и я“, на основа н ие ч л. 253 о т
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000489 от 17.07.2018 г. и постановление за възлагане на недвижим имот № С180022091-0000490 от 17.07.2018 г. възлага на Антон Мит
ков Гинев с постоянен адрес: Чирпан, ул. Янко
Кочев № 19, следните недвижими имоти: 1. гараж,
паркомясто – гаражна клетка № 4, намиращ се в
София, район „Студентски“, кв. 172, ул. Димитър
Стефанов, бл. 11А, на кота -2,16 м, със застроена
площ 15,81 кв. м заедно с прилежащите 9,84 %
идеални части от общите части на „Подземен
гараж № 1“ към „Жилищна сграда № 1 с магазин,
заведение за хранене и гаражи“, която е изградена в урегулиран поземлен имот ХIV-2027.2028 с
площ 6050 кв. м, кв. 172, м. Студентски град, при
съседи на имота: от север – УПИ XVIII – общ., от
изток – УПИ XXIII-2163, УПИ Х-2027, XІ – общ.,
и УПИ XII-2028, от юг и от запад – улична регу-
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лация и граници и съседи на гаража – паркомясто – гаражна клетка № 3, паркомясто – гаражна
клетка № 5, двор и маневрено хале, в добро
състояние, поддържан, има ел. инсталация, изградена вентилация и пожароизвестителна система,
двойно обезопасяване, освен вътрешна врата,
има и външна ролетна автоматизирана врата,
местонахождение: София, ж.к. Студентски град,
ул. Димитър Стефанов, бл. 11А; 2. гараж, паркомясто – гаражна клетка № 5, намиращ се в София,
район „Студентски“, кв. 172, ул. Димитър Стефанов, бл. 11А, изграден на кота -2,16 м, със застроена
площ 16,53 кв. м заедно с прилежащите 10,29 %
идеални части от общите части на „Подземен
гараж № 1“ към „Жилищна сграда № 1 с магазин,
заведение за хранене и гаражи“, която е изградена в урегулиран поземлен имот ХIV-2027.2028 с
площ 6050 кв. м, кв. 172, м. Студентски град, при
съседи на имота: от север – УПИ XVIII – общ., от
изток – УПИ XXIII-2163, УПИ Х-2027, XІ – общ.,
и УПИ XII-2028, от юг и от запад – улична регулация, и граници и съседи на гаража – паркомясто – гаражна клетка № 4, от две страни – двор и
маневрено хале, в добро състояние, поддържан,
има ел. инсталация, изградена вентилация и пожароизвестителна система, двойно обезопасяване,
освен вътрешна врата има и външна ролетна автоматизирана врата, местонахождение: София, ж.к.
Студентски град, ул. Димитър Стефанов, бл. 11А.
7536
41. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот с изх. № С180004091-0000535 от 3.08.2018 г. възлага на Харалампи
Стоянов Стоянов с адрес: София, ж.к. Люлин,
бл. 707, вх. В, ап. 64, следните недвижими имоти: 1. нива, шеста категория, съставляваща
имот № 084002 по плана за земеразделяне на
землището на с. Блъсковци, площ 4893 кв. м,
намираща се в м. Гаевци, с граници: имот
№ 084007 – нива на „Поликомерс СГ“ – ЕООД,
имот № 084008 – нива на Георги Вълев Вълев,
имот № 084001 – нива на наследници на Иван
Иванов Атанасов, имот № 084100 – полски път
на Община Елена, имот № 084003 – нива на
наследници на Иван Иванов Атанасов; 2. нива,
шеста категория, съставляваща имот № 084007
по плана за земеразделяне на землището на
с. Блъсковци, площ 11 300 кв. м, нам ираща се в
м. Гаевци, с граници: имот № 084008 – нива на
Георги Вълев Вълев, имот № 084002 – нива на
„Поликомерс СГ“ – ЕООД, имот № 084003 – нива
на наследници на Иван Иванов Атанасов, имот
№ 084004 – нива на наследници на Стоян Николов
Енев, имот № 084005 – нива на наследници на
Марин Стоянов Маринов, имот № 084006 – имот,
изост. нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот
№ 084100 – полски път на Община Елена. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
7537
15. – Академията на Министерството на вът
решните работи обявява конкурс за приемане
на задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2018/2019 г. в съответствие с Решение
№ 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет
(приложение № 4 по т. 4), както следва:

С Т Р.

22

№
Шипо
фър
ред

ДЪРЖАВЕН

Професионално
направление,
докторска програма

Образователна и научна степен
„доктор“
задочна
форма на
обучение

Факултет „Полиция“
1.

9.1.

Национална сигурност
(Организация и управ
ление извън сферата на
мат ериа л но т о п р оиз водство)

1

2.

3.2. Психология (Психология на дейността)

1

3.

3.6. Право (Административно право и административен процес)

1

4.

3.6. П р а в о (Н а к а з а т е л н о
право)

1

5.

3.6. П р а в о ( Н а к а з а т е л е н
процес)

1

6.

3.6. Пра во (К ри м и на л ис тика)

1

7.

3.6. Право (Криминология)

1

Факултет „Пожарна безопасност и защита на
населението“
1.

2.

5.7.

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Техника
на безопасността на труда и противопожарната
техника)

2

Архитектура, строителство и геодезия (Защита
на населението и народното стопанство в
критични ситуации)

1

В срок 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи до ректора на Академията на МВР:
1. заявление по образец, в което се посочва професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват; 2. автобиография;
3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи техните интереси
и постижения в съответната научна област;
5. документ за платена такса за кандидатстване в
размер 30 лв. за първи и 30 лв. за всеки следващ
изпит. Таксата се заплаща по банков път чрез
всяка търговска банка по сметката на Академията
на МВР: IBAN: BG72UBBS80023106073404, BIC:
UBBSBGSF, титуляр: Академия на МВР, телефон
за справки: 02/98-29-222.
7569
11. – Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 4.5. Математика, специалност
„Математическо моделиране и приложение на математиката“ (владеене на немски език) – един към
катедра „Информатика“ – ФПМИ; професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
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науки, специалност „Информатика“ – един към
катедра „Информатика“ – ФПМИ; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електроснабдяване и
електрообзавеждане на промишлеността“ – един
към катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт“ – ЕФ, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София, във факултетните канцеларии на: ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79;
ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70.
7579
5. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския
съвет обявява конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г.
(приложението). В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до ректора за
участие в конкурса (свободен текст); 2. автобио
графия (европейски образец); 3. диплома за завършена образователно-квалификационна степен
„магистър“ и приложението към нея (ксерокопие
и оригинал); 4. удостоверение за признато вис
ше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; 5. мотивационно
писмо за участие в конкурса (свободен текст); 6.
медицинско свидетелство; 7. други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област; 8. документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантския конкурс
100 лв. – плащането се извършва в Общинска
банка в Първи учебен корпус. Всички документи
се представят приложени в папка. Документите
се приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
Приложение

Шифър

1.

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

Форма на
обучение
Р.О.

З.О.

брой брой
места места

Педагогически науки

1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието

2

1.2. Педагогика
Методикa на обучението в
началните класове (методика на обучението по родинознание и природознание)

1

Специална педагогика

1

Теория на възпитанието и
дидактика

2

1

Теория на възпитанието и
дидактика (начална училищна педагогика)

1

1

Теория на възпитанието и
дидактика (предучилищна
педагогика)

1

1
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Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

ДЪРЖАВЕН
Форма на
обучение
Р.О.

З.О.

брой брой
места места
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1.3. Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението по
словесно-изпълнителско и
театрално изкуство
Те о р и я и м е т о д и к а н а
физическото възпитание и
спортната тренировка
Методика на обучението по
музика
Методика на обучението по
техника и технологии
2.

1
3.
3

1

1
1

1

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

2.1. Филология

Р.О.

2

С ъвремен н и фи лософск и
теории

1

3.1. Социология, антропология и науки за
културата
Социология

3

Теория и история на културата

3

Педагогическа и възрастова
психология

4

Психология на труда и професионална психодиагностика

2

Английски език

1

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

1

3.3. Политически науки

1

3.4. Социални дейности

Политология

2.2. История и археология

Организация и управление
на социалните дейности

1

2

1

1

3.5. Обществени комуникации и информа
ционни науки

1

1

Връзки с обществеността

1

Приложение на новите информационни тех нологии
в PR

1

3.6. Право

1

Гражданско и семейно право

2

1

1

1

История на България (нова и
най-нова българска история)

2

Трудово право и обществено
осигуряване

История на България (средновековна българска история)

1

Административно право и
административен процес

1

Наказателно право

1

1

Наказателен процес

1

1

Международно право и международни отношения

1

3.7. Администрация и управление

Нова и най-нова обща история (най-нова обща история)

1

С р ед новековна о бща история

1

Стара история и тракология

1

2.3. Философия
История на философията

1

Социални, стопански и правни науки

3

История на България (история на българския народ
XV – XIX в.)
Нова и най-нова обща история (нова обща история)

З.О.

брой брой
места места

Социална философия

Български език

Археология, вкл. нумизматика и епиграфика
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание
(историография)
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание
(архивистика)
Нова и най-нова обща история (Балканска история)

Форма на
обучение

3.2. Психология

Хуманитарни науки

Фолклористика и етнология

С Т Р. 2 3

1

1

Икономика и управление/
индустрия/(стопанско управ
ление)

3

1

Организация и управление
извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)

3

1

С Т Р.
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Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

Форма на
обучение
Р.О.

З.О.

брой брой
места места

3.8. Икономика
Организация и управление
извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

2

1

3.9. Туризъм
Икономика и управление
на туризма
4.

2

1

Природни науки, математика и информатика

4.4. Науки за земята
Природна география

1

4.5. Математика
Изследване на операциите

1

4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика
5.

2

Технически науки

5.1. Машинно инженерство
Машини и процеси в леката
промишленост

2

2

5.2. Електротехника, електроника и автоматика
3

Електронизация

1

5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
7.

3

1

Логопедия

2

2

Кинезитерапия

3

Здравеопазване и спорт

7.4. Обществено здраве

8.

Изкуства

8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография

4

Теория и практика на изпълнителското изкуство

3

8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство
и телевизия

3

ОБЩО:

97

21

7639
27. – Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност професор по
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научното направление Икономика (Финансови
аспекти на кръговата икономика и екологичния
риск) – един, със срок 2 месеца от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла
№ 1, тел. 02/4015813.
7561
1. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти на урбанизираните територии в землището на с. Пелишат, община Плевен, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
7567
2. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Сливен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землището на с. Научене, община Нова
Загора, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Сливен.
7568
243. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на водопровод за
обект: „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от м. Караманица“, подобект: „Довеждащи
водопроводи до напорните резервоари“ – актуализация. Документацията по изработения проект
е на разположение всеки работен ден в стая 309
в сградата на Община Банско. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
7550
4. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за
одобрение проект за ПУП – ПП за елементи на
техническата инфраструктура „ОКЗ на базова станция VN 4536 на „БТК“ – ЕАД – м. Блатото, до ПИ
58222.440.5“ по КК на гр. Велики Преслав, община
Велики Преслав, област Шумен. Трасето започва
от съществуваща шахта в ПИ 58222.496.68 – ул. Б.
Спиров, минава по 58222.496.67 – ул. Първа, ПИ
58222.496.66 – ул. Втора, ПИ 58222.496.20 – полски
път, и достига до границата на ПИ 58222.490.5 – собственост на възложителя. Дължината на трасето
е 1401 м. Проектът е изложен в Община Велики
Преслав, ул. Б. Спиров № 58, ет. 2, стая 212. 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.
7575
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25. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура (противосвлачищно съоръжение) за реализиране на обект: „Извършване на
проектно-проучвателни работи и изготвяне на
проект за укрепителни мероприятия на свлачище
VTR 04.10447.28 над ул. Трапезица (северно от
хълм Трапезица), Велико Търново, за част от
ПИ № 10447.156.55 по КК и КР на гр. Велико
Търново“. Проектът се намира в стая № 510 в
сградата на общинската администрация – Велико
Търново. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7551
2. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за водопровод до УПИ 209
„Промишлено строителство“ по ПУП – ПРЗ,
одобрен със Заповед № 1002-60 от 14.02.2011 г. на
зам.-кмета на община Девня, преминаващ през
ПИ 20482.307.366, ПИ 20482.186.9, ПИ 20482.505.323
и ПИ 20482.505.321 по кадастралната карта на
гр. Девня. 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 общината.
7580
41. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за изграждане на улична канализация до УПИ 209 – „промишлено строителство“,
по ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 1002-60
от 14.02.2011 г. на зам.-кмета на община Девня,
идентичен на ПИ с идентификатор 20482.505.209,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на землището на гр. Девня. Съгласно 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.
7594
1. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод
с кабелна линия 20 kV до УПИ I-069046, 069047,
069048, кв. 16, гр. Елин Пелин – СПЗ, община
Елин Пелин, Софийска област.
7635
2. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план – за въздушнокабелна
линия 1 kV за захранване на обект „Жилищни
сгради“ с № 1, 2 и 3 в УПИ I-88, кв. 17а, и подо бект
„Нов извод 1 kV от съществуващ трафопост“ по
плана на с. Нови хан, Софийска област.
7636
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5. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на парцеларен
план (ПУП – ПП) за водопроводно отклонение
за присъединяване към водопроводната мрежа
на ПИ 735076, местност Криволя, землището на
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, по
постъпило искане с вх. № АБ-20-27 от 3.08.2018 г.
от собственика ЕТ „ПРИС – Борислав Горанов“.
ПУП – ПП е разрешен с протокол № 60, т. 6 от
Решение № 656 от 31.07.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Кнежа, съгласно чл. 124а, ал. 1 от
ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да прегледат проекта в Община Кнежа,
стая 301, и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
7552
1. – Областният управител на област Ловеч
на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е издадено Разрешение
за строеж № 1 от 1.08.2018 г. за обект – реконструкция на строеж: „Реконструкция на Водоснабдителна група (ВГ) „Черни Вит – Луковит“,
1 етап (магистрален водопровод от въздушно
преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица
до РШ за с. Български извор), с местоположение
на територията на общините Тетевен и Ябланица,
съответно кметства с. Гложене и с. Брестница.
Предвиденият за реконструкция участък се разделя на 2 подучастька: Въздушно преминаване
над р. Вит – РШ за с. Златна Панега, Брестница,
L = 1430 м, с оразмерителни параметри съгласно проекта от 1975 г.: ø 700 МНТ, Q = 390 1/s,
v = 1,02 m/su J=0,0018 m/m; РШ c. Златна Панега,
с. Брестница – РШ за с. Български извор, Галата,
L = 1750 м, с оразмерителни параметри съгласно проекта от 1975 г.: ø 700 МНТ, Q = 360 l/s,
v = 0,94 m/s и J = 0,00154 m/m. Разработеният
проект предвижда реконструкцията на предвидените подучастъци да се реализира безтраншейно, чрез полагането на проектния водопровод
PEHD, тип РЕ 100 (SDR 17, PN 10 bar) с ø 400
във вътрешността на съществуващия по метода
„тръба в тръба“ („relining“). За кожух ще служи
съществуващият магистрален водопровод ø 700,
МНТ тръби. Предвидени са за реконструкция и
двете разпределителни шахти (РШ), прилежащи
към проектното трасе: РШ за с. Златна Панега,
с. Брестница (а от нея е и отклонението и за
с. Градежица); РШ за с. Български извор, с. Галата. Реконструкцията на РШ включва подмяна
на всички спирателни и други арматури в тях,
фасонните части, както и на тръбните разводки.
Разрешеният строеж (обект по смисъла на ЗУТ)
да се изпълни в съответствие с одобрен ИП.
Строежът съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, букви „б“ и
„н“ от ЗУТ и чл. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г.
се категоризира първа категория, преминаващ
през териториите на две общини: Ябланица
и Тетевен. Разрешението за строеж съгласно
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица, като жалбите се пода-
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ват чрез областния управител на област Ловеч
до Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7581
10. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за
захранване на нов БКТП за ПИ 35033.22.373 в
местност Банята, землище гр. Каблешково, община Поморие“, и сервитут на електропровода,
преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ
35033.501.1414 – второстепенна улица, общинска
публична собственост; ПИ 35033.21.221 – селскостопански път, общинска публична собственост;
ПИ 35033.21.206 – пасище, общинска публична
собственост; ПИ 35033.22.437 – дере, общинска
публична собственост; ПИ 35033.24.297 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична
собственост; ПИ 35033.22.373 – урбанизирана територия, частна собственост; с проектна дължина
на трасето около 677 м в земеделска и територия
на транспорта. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7576

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Върховната административна прокуратура на 26.06.2018 г. срещу
Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда
за идентифициране, деклариране, предоставяне
на статут и за определяне на категорията на
недвижимите културни ценности, за достъпа и
подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни
ценности (обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила
от 11.12.2012 г.), издадена от министъра на културата, по което е образувано адм.д. № 9150/2018 г.
по описа на Върховния административен съд,
насрочено за 22.04.2019 г.
7595
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от прокурор при Варненската окръжна
прокуратура срещу чл. 24, ал. 1 от Наредбата
на Общинския съвет – гр. Долни чифлик, за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Долни чифлик в частта є, с която е определена
постоянна такса за ползване на детски ясли
и целодневни детски градини, независеща от
броя посещения в месеца, във връзка с който
е образувано адм.д. № 2095/2018 г. по описа
на Административния съд – Варна, ІІІ състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.10.2018 г.
7640
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Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на заместник окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против Наредба № 14 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Полски
Тръмбеш, приета с Решение № 701 по протокол
№ 59 от 4.03.2003 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш, за което е образувано
адм. д. № 578/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 19.10.2018 г. от 9,30 ч.
7582
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от зам. окръжен прокурор при Окръжната проку рату ра – Велико Търново, против
разпоредбата на чл. 48, ал. 1 и 2 от Наредба
№ 1 за обществения ред на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 365
от 16.12.2004 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, за което е образувано адм. д.
№ 582/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново, като съдът дава възможност на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като
страна в производството на основание чл. 189,
ал. 2 от АПК. Съдебното заседание е насрочено
за 12.10.2018 г. от 9,30 ч.
7722
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна
разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от Наредбата за
обществения ред на територията на община Балчик, приета с Решение № 77 от 29.06.2004 г. по
протокол № 50 на Общинския съвет – гр. Балчик,
по който протест е образувано адм.д. № 491/2018 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 25.09.2018 г. от 13,15 ч.
7641
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбата на чл. 39, ал. 2 в частта относно
израза „… или са били в състояние да предотвратят
нарушението, но не са го сторили“ от Наредбата
за опазване на обществения ред, безопасността
на движението и имуществото на гражданите в
община Трекляно, приета с Решение № 148 по
протокол № 15 от 23.12.2016 г. на Общинския
съвет – с. Трекляно. По протеста е образувано
адм. д. № 332/2018 г. по описа на Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено
открито съдебно заседание на 3.10.2018 г. от 10 ч.
7707
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбата на чл. 18, ал. 1 в частта относно
израза „… с изключение на обектите, подлежащи
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на концесиониране“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Кочериново, както и срещу
разпоредбата на чл. 20, ал. 5 от същата наредба,
приета с Решение № 133 по протокол № 15 от
7.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кочериново.
По протеста е образувано адм. д. № 327/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 3.10.2018 г. от 10 ч.
7708
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Кюстендил,
срещу Наредбата за опазване на обществения
ред, безопасността на движението и имуществото на гражданите в община Трекляно, приета с
Решение № 148 от 23.12.2018 г. по протокол № 15
на Общинския съвет – с. Трекляно. По протеста
е образувано адм. д. № 309/2018 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 26.09.2018 г. от 10,30 ч.
7709
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община
Бобов дол, приета с Решение № 139 от 11.11.2008 г.
от Общинския съвет – гр. Бобов дол. По протеста
е образувано адм. д. № 280/2018 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 26.09.2018 г. от 10,30 ч.
7710
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. 21, ал. 3
от Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Никопол, приета с Решение № 224
от 5.05.2017 г. по протокол № 30 от 5.05.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Никопол, по който
е образувано адм. д. № 619/2018 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
7723
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУ Т съобщава, че
е постъпило оспорване от Здравко Георгиев
Ранделов, Николай Савов Йорданов и Парашкева Иванова Недева, и тримата от Пловдив,
на Решение № 151, взето с протокол № 8 от
26.04.2018 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 62 ал. 9, чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 131, чл. 8, т. 1, чл. 112,
чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 128, ал. 7 от ЗУТ предвид
изложените в предложение с вх. № 18ХІ-166 от
19.04.2018 г. фактически основания е одобрен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) на част
от к в. 72 – нов (3 – стар), по плана на ж.р.
Трак и я, П ловдив, за у рег ули ране на ПИ с
идентификатор 56784.540.1102 по кадастралната
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карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, като се образуват: УПИ ІІ – „Комплексно
застрояване и обществени мероприятия“, и нов
УПИ ІІІ-540.1102 – „За озеленяване“, по имотните граници на ПИ 56784.540.1102 по корекцията
на регулацията със зелен цвят и е образувано
адм. дело № 2424 по описа за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, първо отделение,
ІІІ състав. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
7583
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2415 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
Х състав, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 22, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.
7642
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2443 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
ХVІ състав, по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 18, ал. 5,
и чл. 22, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Брезово.
7643
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2432 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
ХVІ състав, по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 27,
ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 и чл. 22, ал. 5
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на
Община Сопот.
7644
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2351 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
ХІІ състав, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 27, ал. 4 от Наредбата
за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив, приета с Решение № 198, взето
с протокол № 10 от 28.05.2009 г., посл. изм. и
доп. с Решение № 60, взето с протокол № 3 от
25.02.2016 г., в частта относно „....... или са били
в състояние да предотвратят нарушението, но
не са го сторили“.
7702
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 2372 по
описа за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, ХІІІ състав, по протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 23,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Пловдив,
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приета с Решение № 80, взето с протокол № 6
от 4.03.2003 г., посл. изм. и доп. с Решение № 41,
протокол № 3 от 15.02.2018 г., в частта, относно:
1. Чл. 23, ал. 1, т. 1: „...... – постоянна част,
независеща от посещаемостта на децата и от
преференциите по чл. 24 от Наредбата;
– пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване на преференциите по чл. 24 от Наредбата.“
2. Чл. 23, ал. 3: „......, както следва:
– 6,00 лв. постоянна част от дължимата месечна такса, независеща от посещаемостта на децата;
– 9,00 лв. пропорционална част от дължимата
месечна такса, в зависимост от посещаемостта
на децата, при запазване на преференциите по
чл. 24 от Наредбата.“
7703
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете на чл. 19, ал. 1, чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 6,
ал. 3, чл. 25, чл. 42, ал. 1, чл. 54, ал. 1 в частта
„безсрочно“, чл. 60, ал. 2, чл. 66, ал. 1, т. 1, 2, 4 и
5 от Наредбата за реда за придобиване на право
на собственост и на ограничени вещни права,
за предоставяне за управление под наем и за
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, в община Бяла, област Русе, приета от
Общинския съвет – гр. Бяла, по което оспорване
е образувано адм. д. № 354/2018 г. по описа на
Административния съд – Русе.
7645
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 710/2018 г. по описа на съда
по протест на Окръжната прокуратура – София,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 3.10.2018 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване е чл. 35, ал. 2 от
Наредба № 1 за осигуряване на обществения
ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на община
Чавдар в частта: „или са били в състояние да
предотвратят нарушението, но не са го сторили“. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският
съвет – с. Чавдар, чрез председателя.
7560
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 656/2018 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 21.11.2018 г. от 10 ч. Производството по делото е образувано по жалба от „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, против разпоредбите на чл. 36,
ал. 1 и 2 и чл. 32, ал. 1 в частта относно въведеното изискване за притежаване на разрешително за дейностите по „събиране“ на ИУМПС
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Чавдар.
7646
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Административният съд – София област, съобщава, че е образувано адм. дело № 808/2018 г. по
описа на Административния съд – София област,
пети състав, със страни оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и ответник – Общинският
съвет – Драгоман, чрез председателя му, насрочено за разглеждане на 3.10.2018 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване е чл. 25, ал. 1, т. 1,
т. 2.1, 3.1 в частта „твърда“ и чл. 28, ал. 1, т. 6 в
частта „но се заплаща месечна такса“ от Наредба
№ 3 от 2009 г. за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията
на община Драгоман, приета е Решение № 245
по протокол № 12 от 15.12.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Драгоман.
7713
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
оспорват чл. 34, ал. 1, т. 1.1 в частта „постоянна
месечна такса, в размер на 12,00 лв., която не се
влияе от посещаемостта на децата“; т. 1.2 в частта
„постоянн а месечна такса, в размер на 6,00 лв.,
която не се влияе от посещаемостта на децата“;
т. 2.1 в частта „постоянна месечна такса, в размер
на 6,00 лв., която не се влияе от посещаемостта
на децата“; т. 2.2 в частта „постоянна месечна
такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от
посещаемостта на децата“; т. 3.1 в частта „постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която
не се влияе от посещаемостта на децата“; т. 3.2
в частта „постоянна месечна такса, в размер на
1,50 лв., която не се влияе от посещаемостта на
децата“ и чл. 34, ал. 7 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Димитровград е образувано адм. дело № 731/2018 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 24.10.2018 г. от 10,30 ч.
7577
Дуловският районен съд уведомява Исмет
Денис с ЛИН 50437128426, Фатмагюл Шишманоглу с ЛИН 19448225814, Сейдегюл Туналъ с ЛИН
50473127278, и тримата с неизвестни адреси, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България, че срещу тях е заведено гр.д.
№ 602/2017 г. по описа на Дуловския районен
съд от Нури Неждет Хюсеин и Неджмидин Нури
Неждет по чл. 124, ал. 1 от ГПК и че в деловодството на съда на адрес Дулово, ул. Васил Левски
№ 12, се намира исковата молба, допълнителна
искова молба и приложенията, които могат да
се получат в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяването им лично или на упълномощено от
тях лице в указания двуседмичен срок съдът ще
им назначи особен представител.
7585
Разградският районен съд призовава Чибузор
Джонсон Джукпор, с неизвестен адрес, роден на
3.03.1981 г., гражданин на Нигерия, да се яви в
съда на 25.09.2018 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 1372/2018 г., заведено от Миглена Ангелова
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Аврамова на основание чл. 49 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7647
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД уведомява, че има
образувано гр.д. № 159/2017 г. въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Петър Видинов Стоянов с
постоянен адрес: гр. Нови Искър, район „Нови
Искър“, ул. Христо Ботев № 82, и Емилия Здравкова Попова с постоянен адрес София, район
„Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 451, вх. 5, ет. 6,
ап. 18, и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 27.11.2018 г. от 9,30 ч. за
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, с цена на иска
361 888,01 лв., а именно:
1. На основание чл. 4. ал. 1 от ЗОПДИППД
(отм.) от Петър Видинов Стоянов:
– Равностойността на 450 бр. акции в размер
45 000 лв. от капитала на „Агрикан“ – АД, ЕИК
123525990, със седалище и адрес на управление:
Стара Загора, ул. Граф Игнатиев № 36, ет. 3, ап. 8,
представлявано от Исидор Димитров Исидоров.
– Равностойността на 50 дружествени дяла
в размер 5000 лв. от капитала на „Сънрайз
Билд“ – ЕООД, ЕИК 200125536, със седалище
и адрес на управление: София, ж.к. Лозенец,
ул. Люботрън № 13А, ет. 1, ап. 2, представлявано
от Петър Видинов Стоянов.
– Равностойността на 50 дружествени дяла в размер 2500 лв. от капитала на „Ивмар – М“ – ООД,
ЕИК 103848935, със седалище и адрес на управление: Варна, бул. Чаталджа № 99, представлявано
от Петър Видинов Стоянов.
– Равностойността на 50 дружествени дяла в
размер 2500 лв. от капитала на „Аутокьт“ – ООД,
ЕИК 200108362, със седалище н адрес на управление: София, ж.к. Лозенец, ул. Люботрън № 13А,
представлявано от Петър Видинов Стоянов.
– Равностойността на 25 дружествени дяла в
размер 2500 лв. от капитала на „Сиърс“ – ООД, с
ЕИК 175227333, със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Лозенец, ул. Люботрън № 13А,
представлявано от Петър Видинов Стоянов.
– Равностойността на 44 дружествени дяла в
размер 2250 лв. от капитала на „Боро Тур“ – ООД,
ЕИК 175262471, със седалище и адрес на управ
ление: София, ж.к. Младост 2, бл. 225, вх. Т,
ет. 2, ап. 74, представлявано от Николай Тошков
Тодоров.
– Наличните 12 000 евро (24 банкноти с номинал 500 евро) с левова равностойност към датата
на изземване 23 470 лв., иззети от Петър Видинов
Стоянов с протокол за доброволно предаване от
22.09.2010 г. на ОД на МВР – Шумен, и представляващи веществено доказателство по преписка
№ 1027/2009 г. (ДП № 154/2009 г.) на Окръжната
прокуратура – Шумен. На 5.11.2011 г. сумата от
12 000 евро е приета за пазене в „ОББ“ – клон
Шумен, видно от писмо peг. № 25666/5.11.2010 г.
на ОД на МВР – Шумен, и депозитна разписка
№ 16/5.11.2010 г.
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– Недвижим имот – 4 броя овчарници със
застроена площ 660 кв. м всеки, ведно с прилежащите към всеки по две битови стаи от 120 кв. м
всяка, навес метален от 720 кв. м, ФГФ – масивна сграда с навес от 40 кв. м, противопожарна
станция от две помещения със застроена площ
96 кв. м и 35 кв. м, сграда кантар от 9 кв. м,
стопанска постройка от 40 кв. м, вила за персонала от 180 кв. м, както и всички останали
подобрения, намиращи се в кв. 47, парцел VIII
по кадастралния и парцеларния план на стопанския двор на ТКЗС – с. Манолово (заличено),
област Хасково, по доказателствен план за собственост, а по удостоверение за данъчна оценка
и скица – парцел VІІІ-339 от 29 287 кв. м, при
граници по доказателствен акт за собственост:
път, парцел VII, общинска мера, а по скица: път,
парцел VII, общинска мера, парцел X и парцел
IX, придобити с нотариален акт № 129, том I, peг.
№ 1355, дело № 70 от 2000 г., вписан в СВ – Казанлък, с вх. peг. № 363/22.02.2000 г., акт № 150,
том I, дело № 566/2000 г.
Пазарна стойност към настоящия момент –
50 000 лв.
– Сумата в размер 1000 лв., внесена от трето
лице по банкова сметка в левове № 1732691040005,
открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Петър Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 76 518,15 лв., преминала по
сметка в евро с IBAN BG 46 BPBI 7942 14901280
02, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Петър Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 603 лв. от отпуснатия кредит,
преминала по сметка с IBAN BG 78 UBBS 8002
1009 0522 18, открита в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Петър Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 399,56 лв., внесена по разплащателна сметка BG53STSA93000015 7395 20,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД. с титуляр Петър
Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 2000 лв., трансформирана
от сметка № 15739517 по разплащателна сметка
с IBAN BG 53 STSA 9300 0015 7395 20, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Петър Видинов
Стоянов.
– Сумата в размер 2734,47 лв., преведена от
трето лице по разплащателна сметка с IBAN
BG 53 STSA 9300 0015 7395 20, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Петър Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 36 459,88 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредит сметка
№ 15909701, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Петър Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 3800 лв. от отпуснатия
кредит по сметка № 4758950, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Петър Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 17 877,08 лв., внесена по
спестовен влог в евро с ІBAN BG 16 STSA 9300
0018 2082 54, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Петър Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 4795,49 лв., внесена на каса
по картова сметка в левове с IBAN BG09 UNCR
7630 1013 5780 07, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Петър Видинов Стоянов.
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– Сумата в размер 4966,08 лв., внесена от
трети лица по картова сметка в левове с IBAN
BG09 UNCR 7630 1013 5780 07, открита в „УниКредит Булбаак“ – АД, с титуляр Петър Видинов
Стоянов.
– Сумата в размер 6875,48 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в евро с IBAN BG 56
UNCR 7630 1413 5780 01 (стар № 76301413578001),
открита а „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Петър Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 807,75 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в евро с IBAN BG12
UNCR 7630 1413 5780 17 (стар № 76301413578017),
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Петър Видинов Стоянов.
– Сумата в размер 200,34 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в щатски долари № 1113578000, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Петър Видинов Стоянов.
2. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
(отм.) от Петър Видинов Стоянов:
– Сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на
„ПС – Търговия и дистрибуция“ – ЕООД, ЕИК
130482016.
– Сумата в размер 3500 лв., получена от продажбата на 7 дружествени дяла от капитала на
„MB Строй“ – ООД, ЕИК 175000652.
– Сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на 100 дружествени дяла от капитала на
„Виста – 1“ – ООД, ЕИК 131360111.
– Сумата в размер 2500 лв., получена от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на
„Емпайър“ – ООД, ЕИК 175032109.
– Сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на 100 дружествени дяла от капитала на
„Вип Брокерс“ – ЕООД, ЕИК 131406007.
– Сумата в размер 35 096 лв., получена от
продажбата на право на строеж върху апартамент
№ 8, намиращ се на кота +8,50 м в блок „С“, площ
61,23 кв. м, състоящ се от антре, тоалетна, баня с
тоалетна, дневна – трапезария с кухня, коридор,
спалня и една тераса, при граници: апартамент
№ 7, двор, помещение за бельо, коридор и входно антре, ведно със съответните прилежащи на
апартамента идеални части от общите части на
сградата, намираща се в блок „С“, продаден с
нотариален акт № 84, том XVII, peг. № 11064,
дело № 3168 от 2008 г., вписан в Службата по
вписванията – Несебър, с вх. peг. № 5472, акт
№ 198, том XXI, дело № 4907/9.07.2008 г.
3. На основание чл. 4. ал. 1 във връзка с чл. 9 от
ЗОПДИППД (отм.) от Емилия Здравкова Попова:
– Сумата в размер 5834,75 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка с ІВAN BG 58 STSA
9300 00 (стар № 15999778) в левове, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Емилия Здравкова Попова.
4. На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 9 от
ЗОПДИППД (отм.) от Емилия Здравкова Попова:
– Сумата в размер 7699,98 лв., получена от
продажбата на 3 дружествени дяла от капитала
на „Сати 2010“ – ООД, ЕИК 201070217.
Съдът дава срок до 26.11.2018 г. на всички
заинтересовани лица да предявят пред съда
евентуалните си претенции към имуществото,
предмет на делото.
7584
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Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679 от Търговския закон
призовава кредиторите на „Мастер – Стийл
Пр о фа й лс“ – А Д , в не с ъ с т оя т е л но с т, ЕИ К
115317934, Пловдив, ул. Удроу Уилсън № 12, да
се явят по т.д. № 487/2018 г. по описа на Окръжния съд – Пловдив, ХVІ състав, на съдебно
заседание, което ще се проведе на 25.09.2018 г.
в 14 ч. в зала № 8 на Окръжния съд – Пловдив,
Съдебна палата, бул. Шести септември № 167,
по искане от 25.06.2018 г. на „Юробанк България“ – АД, ЕИК 000694749, София, за отмяна
на взетите решения на събранието на кредиторите на „Мастер – Стийл Профайлс“ – АД, в
несъстоятелност, ЕИК 115317934, проведено на
18.06.2018 г. по т.д. № 245/2014 г. на Окръжния
съд – Пловдив, както следва: 1. Имуществото в
масата на несъстоятелността да бъде продавано като цяло като обща съвкупност по реда на
чл. 717 и 718 от ТЗ. 2. Да бъде направена справедлива пазарна оценка на недвижимите имоти,
собственост на длъжника, използвайки следните четири метода: първо – метода на вещната
стойност, второ – метода на капитализиране на
бъдещите парични приходи, трето – метода на
ликвидната стойност, и четвърто – метода на
пазарните аналози. 3. Оценката на вещите в масата на несъстоятелността да бъде извършена от
дружество „Гиздаков“ – ЕООД, при еднократно
възнаграждение в размер 10 000 лв. без ДДС.
7706

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителят на Сдружението за защита
на легалното разпространение на програми –
ТЕРАПРО (със съкратено наименование „ТеРаПро“) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15, ал. 2 и 4 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на 28.09.2018 г. в 11 ч. на
адреса на управление на сдружението – София,
ул. Едисон № 47 – 47Б, ет. 5, ап. 33, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
управителя; 2. приемане на отчет за дейността
на изпълнителния директор за периода от пред
ходното извънредно общо събрание, проведено
на 5.07.2018 г.; 3. избор на нов управител на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 16, ал. 2 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи и ще се насрочи от
управителя в срок не по-кратък от пет работни дни при същия дневен ред. Присъствалите
членове ще се считат за редовно уведомени за
новото заседание, а на неприсъствалите ще се
изпрати нова покана по реда на чл. 15, ал. 5 от
устава на сдружението.
7588
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по детска
неврология, психиатрия и психология на развитието“ (БДДНППР) – София, по своя инициатива и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 11.10.2018 г. в 19 ч. в София,
парк-хотел „Москва“, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на контролно-ревизионната
комисия за 2017 г.; 2. приемане на отчета на
УС за дейността на сдружението през 2017 г.; 3.
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приемане на баланса и на отчета за приходите и
разходите на сдружението за 2017 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2018 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред, при условие че се явят не по-малко от 1/3
от всички членове на сдружението.
7596
1. – Управителният съвет на ПП БЗНС –
София, на основание чл. 26 3ЮЛНЦ и чл. 17,
aл. 2 и 3 от устава свиква редовния XLI конгрес
на политическа партия „Български земеделски
народен съюз“ (БЗНС) на 24.10.2018 г. в 11 ч. в
София, ул. Врабча № 1, при следния дневен ред:
1. доклад на председателя на ПП БЗНС; 2. док
лад на организационния секретар на ПП БЗНС;
3. доклад на председателя на УС на ПП БЗНС;
4. доклад на председателя на BKPC; 5. доклад на
председателя на ЕС на ПП БЗНС; 6. дискусия
по докладите; 7. приемане на изменения и допълнения на устава на ПП БЗНС; 8. одобряване
членовете на УС на ПП БЗНС; 9. утвърждаване
членовете на BKPC; 10. приемане на изменения
и допълнения в програмата на ПП БЗНС; 11.
приемане на решения на XLI редовен конгрес
на ПП БЗНС.
7565
208. – Управителният съвет на сдружение
„Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново, на основание
чл. 21, ал. 1 и 3 от устава на сдружението и чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.09.2018 г.
в 17 ч. на адрес – Велико Търново, ул. Стефан
Мокрев № 7-Б-8, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността, финансов отчет
и отчет на лицензиран експерт-счетоводител за
2017 г. на сдружението; 2. избиране на нов член
на управителния съвет поради подадена молба
за напускане на един от членовете; 3. промяна
на адреса на управление на сдружението; 4. промяна на начина на свикване на общо събрание
съгласно чл. 21, ал. 3; 5. обсъждане на съдържанието на устава и приемане на промени в него
при необходимост; 6. обсъждане и приемане на
решение за създаване на доброволческа мрежа; 7.
финансови въпроси; 8. разни. На основание чл. 22
от устава общото събрание започва работа и е
законно, ако присъстват повече от половината на
членовете му. При липса на кворум на основание
чл. 22 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
7720
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Плувен клуб „Белмекен“ –
Велинград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 20, ал. 2 от устава свиква общо събрание на
26.09.2018 г. в 17,30 ч. във Велинград, ул. Цар Иван
Асен ІІ № 38 (плувен басейн „Антон Митров“), в
залата на клуба при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението през 2016 и 2017 г.;
2. финансов отчет за 2016 и 2017 г.; 3. промени
в контролната комисия; 4. промени в устава; 5.
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разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч. и при същия дневен ред.
7587
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„ФК Вихър – Ветрен“ – гр. Ветрен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и сл. от устава
на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 10.10.2018 г. в 13,30 ч. в гр. Ветрен,
ул. Петдесета № 45, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; 2.
освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на УС; 3. освобождаване от длъжност
и отговорност на председателя на УС; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. избор на председател на УС; 6. разни. При липса на кворум на
основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите. Поканени за участие са всички членове
на сдружението.
7648
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по борба „Енергетик“ – Гълъбово, на основание чл. 26, ал. 1 и
2 от ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 15.10.2018 г.
в 17,30 ч. в Гълъбово, Спортна зала „Енергетик“,
при следния дневен ред: 1. приемане на дневния
ред на събранието; 2. освобождаване от длъжност
и отговорност членовете на УС; 3. освобождаване
от длъжност и отговорност председателя на УС;
4. избор на нов УС за мандат 4 години; 5. избор
на нов председател за мандат 4 години; 6. разисквания по доклада; 7. приемане на промени в
устава; 8. вземане на решение за пререгистрация
на сдружението и вписването му в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията към министъра на
правосъдието; 9. предложения за обсъждане на
други актуални за сдружението въпроси. Поканват
се всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 18,30 ч.
7570
10. – Управителният съвет на сдружение
„Териториална организация на научно-техническите съюзи“ – Ловеч, на основание чл. 26,
ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на представителите (един от НТД до 30 членове
и двама над 30 членове) на 16.10.2018 г. в 16 ч. в
сдружението – Ловеч, пл. Свобода, Дом на техниката, ет. 4, зала № 403, при следния дневен ред: 1.
приемане отчетите на управителния и контролния
съвет за периода октомври 2011 г. – септември
2018 г.; 2. приемане бюджета на сдружението за
периода септември 2018 г. – октомври 2022 г.; 3.
промени в устава на сдружението; 4. избор на
управителен съвет на сдружението. Регистрацията
на делегатите ще започне в 15,30 ч. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в
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сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27, ал. 1 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч. на същото място.
7705
8. – Управителният съвет на сдружение „Ученически клуб – Пазарджик“ – Пазарджик, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на клуба
свиква общо събрание на 28.09.2018 г. в 17 ч. в
Спортна зала „Васил Левски“ при следния дневен ред: 1. финансов отчет за 2017 г.; 2. отчет за
работата на клуба за 2017 г.; 3. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и устава на клуба събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
7559
3. – Управителният съвет на СНЦ „Млади,
активни, креативни“ – с. Куртово, община Карлово, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23, ал. 1, 2 и 3 от устава свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 15.10.2018 г.
в 19 ч. в Младежки клуб с адрес – с. Куртово,
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община Карлово, ул. Първа 13А, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на старите членове на УС; 2. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете на ОС на
адреса на сдружението всеки ден от 8 до 17 ч.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в случай че не
бъде събран нужният кворум, общото събрание
се отлага с един час – 20 ч., и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред, като ще
се счита за законно. Поканват се всички членове
на СНЦ „МАК“ да участват на общото събрание.
7558
Цветелина Кирилова Узунова – ликвидатор
на сдружение „АМЕА – Асоциация на медийните
експерти в администрацията“, в ликвидация по ф.д.
№ 2743/2005 г. на СГС, с адрес: София, бул. Витоша № 4, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник”.
7589
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