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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 161
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, приет от 44-то Народно събрание
на 3 юли 2019 г.
Издаден в София на 10 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78
от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от
2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и
115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от
2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г.,
бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и
97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38,
54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г.,
бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.
и бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІ „Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщения
та“ се създава т. 20:
„20. „Информационно обслужване“ – АД,
София“.
2. В раздел ІV „Министерство на отбраната“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ – ЕАД, София“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ – ЕООД, София“;
в) точка 8 се изменя така:
„8. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА“ – ЕООД, Велинград“.
3. В раздел VІ „Министерство на културата“
се създава т. 16:

„16. „На ц иона лен д ворец на к ул т у рата – Конгресен център София“ – ЕА Д, София“.
4. В раздел Х „Министерство на финансите“
т. 7 и 8 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 3 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5358

УКАЗ № 162
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола за
изменение на Договора между Република
България и Руската федерация за социална
сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан
на 4 март 2019 г. в София, приет от 44-то
Народно събрание на 3 юли 2019 г.
Издаден в София на 10 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола за изменение
на Договора между Република България и
Руската федерация за социална сигурност
от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март
2019 г. в София
Член единствен. Ратифицира Протокола
за изменение на Договора между Република
България и Руската федерация за социална
сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан
на 4 март 2019 г. в София.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 3 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5386
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УКАЗ № 164
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приет от 44-то Народно събрание на 13 юни
2019 г., повторно приет на 10 юли 2019 г.
Издаден в София на 11 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
(обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от
2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от
2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105
от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61
и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58,
96 и 103 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 в изречение трето накрая се поста
вя запетая и се добавя „доколкото с този закон
не е предвидено друго“ и се създава изречение
четвърто: „Условията на търга за отдаване
под наем на морски плаж се публикуват на
интернет страницата на Министерството на
туризма, а в случаите по ал. 6 – на интернет
страницата на съответната областна администрация, най-малко 30 дни преди крайния
срок за подаване на заявленията за участие.“
2. В ал. 9 се създава изречение второ:
„Не може да се възлагат на концесия или
да се отдават под наем и морски плажове,
които граничат със защитени територии по
изречение първо, до тях няма възможност да
бъде осигурен свободен достъп чрез отворен
за обществено ползване път и за които няма
възможност за осигуряване на електричество
и вода, както и за отвеждане, пречистване или
съхранение на отпадъчните води.“
§ 2. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. (1) В зона „А“ и в зона „Б“ извън
територията на морските плажове, пясъчните
дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на
държавата, на общините, на частни физически
или юридически лица, попадащи в горски
територии или в земеделски земи, както и
в незастроени имоти, включени в границите
на урбанизирани територии, без промяна на

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

предназначението им могат да се обособяват
места за временно разполагане на палатки,
кемпери или каравани.
(2) Местата по ал. 1 не се категоризират
като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само
на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за
горите – архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като: кътове за отдих, беседки,
заслони, пейки, маси, информационни табла,
чешми, дървени огради, скари и други, които
не представляват строителство по смисъла на
Закона за горите и на Закона за устройство
на територията.
(3) Условията и редът за определяне на
местата по ал. 1, правилата и нормативите
за устройването и ползването им, както и
за престоя в тях, се определят с наредба на
министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието,
храните и горите, министъра на околната
среда и водите и министъра на туризма.
(4) Местата по ал. 1 не могат да попадат
в границите на защитени територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за
защитените територии.“
§ 3. В чл. 13 се създава ал. 8:
„(8) Главният архитект на съответната
община разрешава или отказва издаването
на разрешението по ал. 3 в 30-дневен срок
от постъпване на искането.“
§ 4. В чл. 17а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Забранява се поставянето на шатри и
палатки, както и преминаването, паркирането
и престоят на превозни средства, ремаркета и
полуремаркета върху подвижни (бели) дюни,
неподвижни дюни с тревна растителност (сиви
дюни) и облесени дюни, попадащи в границите
на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните
територии на населените места след границите
на зона „А“, освен в случаите на разрешено
строителство по ал. 1.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Забраната за преминаване, паркиране
и престой на превозни средства, ремаркета и
полуремаркета по ал. 2 не се отнася до случаите на извършване на аварийно-спасителна
дейност на територията на морския плаж.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 5. Член 22е се изменя така:
„Чл. 22е. (1) Който в нарушение на закона
ограничава правото на гражданите на свободен
и безплатен достъп до морските плажове или
определя такси за това, се наказва с глоба от
2000 до 4000 лв. или с имуществена санкция
от 5000 до 10 000 лв.
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(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 3000
до 6000 лв. или имуществена санкция от 6000
до 12 000 лв.“
§ 6. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Който в нарушение на закона
поставя заграждения, ограничаващи свободния достъп до обектите по чл. 6, ал. 4 и 5,
се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв. или с
имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 4000
до 8000 лв. или имуществена санкция от 6000
до 12 000 лв.“
§ 7. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Който наруши разпоредбите
на чл. 15, се наказва с глоба в размер от 1000
до 10 000 лв. или с имуществена санкция в
размер от 10 000 до 50 000 лв., ако не подлежи
на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000
до 20 000 лв. или имуществена санкция от
20 000 до 100 000 лв.“
§ 8. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Който наруши разпоредбата на
чл. 10, ал. 4, т. 1, се наказва с глоба от 1000
до 5000 лв. или с имуществена санкция от
5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000
до 6000 лв. или имуществена санкция от 6000
до 12 000 лв.“
§ 9. Създава се чл. 24в:
„Чл. 24в. (1) Който постави палатка, шатра
или паркира кемпер или каравана в чужд
неурегулиран поземлен имот в зона „А“ или в
зона „Б“ извън местата, определени по реда на
чл. 10а, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.,
ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато
нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 1500 до 3000 лв.
(2) Който устройва места за разполагане на
палатки, кемпери или каравани в нарушение
на разпоредбите на чл. 10а, се наказва с глоба
от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция
от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на
по-тежко наказание. Когато нарушението е
извършено повторно, наказанието е глоба от
6000 до 10 000 лв. или имуществена санкция
от 12 000 до 60 000 лв.“
§ 10. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Който постави преместваем
обект или съоръжение на територията на
морския плаж в нарушение на чл. 10, ал. 4,
т. 2 или чл. 13, ал. 3, ако по друг закон не е
предвидено по-тежко наказание, се наказва с
глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена
санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000
до 6000 лв. или имуществена санкция от 6000
до 12 000 лв.“
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§ 11. Създават се чл. 26 – 37:
„Чл. 26. (1) Който постави преместваем
обект или съоръжение на територията на
неохраняем морски плаж, на морски плаж за
природосъобразен туризъм или прилежащата
им акватория, без да има право на това, се
наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. или с
имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 6000
до 12 000 лв. или имуществена санкция от
12 000 до 60 000 лв.
Чл. 27. (1) Който в нарушение на чл. 10,
ал. 6 не изпълни изискването за осигуряване
на равностоен достъп до морето по отношение
на зоната на активната плажна площ по чл. 10,
ал. 4, т. 1 за свободно разполагане на плажни
принадлежности от страна на посетителите,
се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с
имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000
до 6000 лв. или имуществена санкция от 6000
до 12 000 лв.
Чл. 28. Който в нарушение на чл. 10, ал. 6
не обозначи зоната на активната плажна площ
по чл. 10, ал. 4, т. 1 за свободно разполагане
на плажни принадлежности с указателна
табела, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
или с имуществена санкция от 700 до 1400 лв.
Чл. 29. (1) Който наруши разпоредбата на
чл. 10, ал. 7 или 8, се наказва с глоба от 1000
до 5000 лв. или с имуществена санкция от
2000 до 20 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000
до 6000 лв. или имуществена санкция от 4000
до 40 000 лв.
Чл. 30. (1) Който в нарушение на закона
постави преместваеми обекти и съоръжения
върху подвижни (бели) дюни, неподвижни
дюни с тревна растителност (сиви дюни) и
облесени дюни, попадащи в границите на зона
„А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии
на населените места след границите на зона
„А“, ако по друг закон не е предвидено потежко наказание, се наказва с глоба от 2000
до 5000 лв. или с имуществена санкция от
3000 до 10 000 лв.
(2) Който в нарушение на закона постави
шатра, палатка, навес, заслон или друг вид
съоръжение върху подвижни (бели) дюни,
неподвижни дюни с тревна растителност
(сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в
границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след
границите на зона „А“, ако по друг закон не
е предвидено по-тежко наказание, се наказва
с глоба от 500 до 1000 лв. или с имуществена
санкция от 1000 до 3000 лв.
(3) Който в нарушение на закона премине
или спре превозно средство за престой или
за паркиране върху подвижни (бели) дюни,
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неподвижни дюни с тревна растителност (сиви
дюни) и облесени дюни, попадащи в границите
на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните
територии на населените места след границите
на зона „А“, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от
1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция
от 3000 до 5000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 3000
до 6000 лв. или имуществена санкция от 5000
до 20 000 лв.
(5) Когато нарушението по ал. 2 и 3 е
извършено повторно, наказанието е глоба от
1000 до 3000 лв. или имуществена санкция
от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 31. (1) Който, без да има право на това,
разполага плажни принадлежности, които
предоставя възмездно на посетителите на
морския плаж и/или обвързва предоставянето
им на посетителите на морския плаж като
добавка към продавана стока или услуга безвъзмездно или срещу привидна цена на друга
стока или услуга, се наказва с глоба от 2000
до 6000 лв. или с имуществена санкция от
4000 до 20 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 5000
до 10 000 лв. или имуществена санкция от
10 000 до 40 000 лв.
Чл. 32. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 22е, 24, 24а, 25, 26, 27, 28,
29, чл. 30, ал. 1 и 2 и чл. 31 се съставят от
длъжностни лица, определени от министъра
на туризма.
(2) В случаите по чл. 7, ал. 6 актовете за
установяване на нарушенията по чл. 24, 25, 27,
28, 29, чл. 30, ал. 1 и 2 и чл. 31 се съставят от
длъжностни лица, определени от областните
управители.
(3) Актовете за установяване на нарушения
на чл. 10, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 12 и
на чл. 17а, ал. 1 – извън случаите по чл. 30,
се съставят от длъжностни лица, определени
по реда на глава двадесет и трета от Закона
за устройство на територията.
(4) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 23, 23а и 24в се съставят от
длъжностни лица от съответните общински
админист рации, определени от к мета на
общината.
(5) В случай че министърът на туризма е
сезиран за извършването на нарушение по
чл. 23 и 24в и не е започнато административнонаказателно производство по реда на
ал. 4, актовете за установяване на нарушение
се съставят от длъжностни лица, определени
от министъра на туризма или от областните
управители.
(6) Актовете за установяване на нарушения
на чл. 10, ал. 2, т. 4 се съставят от длъжностни
лица, определени по реда на глава шеста от
Закона за подземните богатства.
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(7) Актовете за установяване на нарушения
на чл. 10, ал. 2, т. 5 и чл. 11, ал. 2, т. 2 се
съставят от длъжностни лица, определени по
реда на глава дванадесета от Закона за водите.
(8) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 6 и чл. 11, ал. 2, т. 1
се съставят от длъжностни лица, определени
по реда на глава шеста, раздел II от Закона
за управление на отпадъците.
(9) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 7 и чл. 11, ал. 2, т. 3
се съставят от длъжностни лица, определени
по реда на глава осма от Закона за защита
на растенията.
(10) Актовете за установяване на нарушения
по чл. 31, извършени на неохраняем морски
плаж и на морски плаж за природосъобразен
туризъм, се съставят и от длъжностни лица,
определени от областните управители.
(11) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 30, ал. 3 се съставят от длъжностни лица, определени от директорите на
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 33. Наказателните постановления се
издават:
1. от министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица – за нарушенията, установени по реда на чл. 32, ал. 1 и 5;
2. от областните управители или оправомощени от тях длъжностни лица – за нарушенията, установени по реда на чл. 32, ал. 2,
5 и 10;
3. от компетентните органи, определени по
реда на глава двадесет и трета от Закона за
устройство на територията – за нарушенията,
установени по реда на чл. 32, ал. 3;
4. от кмета на общината или оправомощени
от него длъжностни лица – за нарушенията,
установени по реда на чл. 32, ал. 4;
5. от компетентните органи, определени по
реда на глава шеста от Закона за подземните
богатства – за нарушенията, установени по
реда на чл. 32, ал. 6;
6. от компетентните органи, определени
по реда на глава дванадесета от Закона за
водите – за нарушенията, установени по реда
на чл. 32, ал. 7;
7. от компетентните органи, определени
по реда на глава шеста, раздел I от Закона за
управление на отпадъците – за нарушенията,
установени по реда на чл. 32, ал. 8;
8. от компетентните органи, определени
по реда на глава осма от Закона за защита
на растенията – за нарушенията, установени
по реда на чл. 32, ал. 9;
9. от директорите на областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи или
оправомощени от тях длъжностни лица – за
нарушенията, установени по реда на чл. 32,
ал. 11.
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Чл. 34. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения
по този закон, както и за предотвратяване и
отстраняване на вредните последици от тях,
компетентният орган или оправомощени от
него длъжностни лица прилагат принудителни
административни мерки.
Чл. 35. (1) За преустановяване на административните нарушения, установени по реда на
чл. 32, ал. 1 и 5, както и за предотвратяване и
отстраняване на вредните последици от тях,
министърът на туризма или оправомощено
от него длъжностно лице:
1. издава задължителни предписания за
отстраняване на нарушението за сметка на
нарушителя;
2. издава задължителни предписания до
нарушителя за отстраняване на плажните
принадлежности, с чиято площ се нарушава
процентното съотношение по чл. 10, ал. 4,
т. 1; нарушителят изпълнява задължителното
предписание по изречение първо за собствена
сметка;
3. издава задължителни предписания до
нарушителя за отстраняване на преместваемите обекти по чл. 10, ал. 4, т. 2, с чиято
площ се надвишава допустимата площ на
преместваемите обекти и/или на допълнителната търговска площ от площта на морския
плаж; нарушителят изпълнява задължителното предписание по изречение първо за
собствена сметка;
4. спира дейността на разположените от
нарушителя преместваеми обекти по чл. 10,
ал. 4, т. 2, както и достъпа до тях, включително чрез пломбиране и запечатване, до
отстраняване на нарушението;
5. отстранява нарушението за сметка на
концесионера или наемателя.
(2) За преустановяване на административните нарушения, установени по реда на
чл. 32, ал. 4, както и за предотвратяване и
отстраняване на вредните последици от тях,
кметът на общината или оправомощено от
него длъжностно лице издава задължителни
предписания за отстраняване на нарушението
за сметка на нарушителя.
(3) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана
заповед на министъра на туризма, съответно
на кмета на общината или на оправомощени
от тях длъжностни лица.
(4) Заповедта за прилагане на принудителни административни мерки подлежи на
незабавно изпълнение.
(5) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва
от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Обжалването на заповедта по ал. 3 не
спира изпълнението є.
Чл. 36. (1) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения,
установени по реда на чл. 32, ал. 3, се прила-
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гат принудителни административни мерки по
вид, компетентни органи, които ги прилагат,
и начин за тяхното прилагане, определени със
Закона за устройство на територията.
(2) За предотвратяване и преустановяване на
административните нарушения, установени по
реда на чл. 32, ал. 7, се прилагат принудителни
административни мерки по вид, компетентни
органи, които ги прилагат, и начин за тяхното
прилагане, определени със Закона за водите.
(3) За предотвратяване и преустановяване
на административните нарушения, установени по реда на чл. 32, ал. 8, се прилагат принудителни административни мерки по вид,
компетентни органи, които ги прилагат, и
начин за тяхното прилагане, определени със
Закона за управление на отпадъците.
Чл. 37. Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 12. Параграф 1, т. 5, буква „б“ от допълнителните разпоредби се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 13. Наредбите по чл. 10а, ал. 3 и по
чл. 21, ал. 1, т. 7 се издават в 6-месечен срок
от влизането в сила на този закон.
§ 14. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66
от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.,
бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98
от 2018 г. и бр. 1 и 25 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 3 към § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби след текста „НР 14
„Токсични за околната среда“: отпадъци, които
представляват или могат да представляват
непосредствени или проявяващи се след време
рискове за един или повече компоненти на
околната среда.“ се добавя „Отпадъци, които
отговарят на някое от следните условия, се
класифицират като опасни със свойство HP 14:
1.1. Отпадъци, които съдържат вещество,
к ласифицирано като озоноразрушаващо с
код на предупреждение за опасност Н420 в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2008 г. относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и
смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение
на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353/1
от 31 декември 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1272/2008“, като концентрацията на това вещество е равна или повисока от пределната концентрация от 0,1 %.
[с (Н420)>0,1 %]
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1.2. Отпадъци, които съдържат едно или
повече вещества, класифицирани като представляващи остра опасност за водната среда
с код на предупреждение за опасност Н400 в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008,
като концентрацията на тези вещества е равна
или по-висока от пределната концентрация от
25 %. За такива вещества се прилага гранична
стойност от 0,1 %.
[Σс (Н400) > 25 %]
1.3. Отпадъци, които съдържат едно или
повече вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната
среда от категории 1, 2 или 3 с код на предупреждение за опасност Н410, Н411 или Н412 в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008,
като сборът от всички концентрации на всички
вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната среда от
категория 1 (Н410), умножен по 100 и прибавен към сбора от концентрациите на всички
вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната среда от
категория 2 (Н411), умножен по 10 и прибавен
към сбора от концентрациите на всички вещества, представляващи хронична опасност за
водната среда от категория 3 (Н412), е равен
или по-висок от пределната концентрация
от 25 %. За вещества, класифицирани като
Н410, се прилага гранична стойност от 0,1 %,
а за вещества, класифицирани като Н411 или
Н412, се прилага граничната стойност от 1 %.
[100 × Σс (Н410) + 10 × Σс (Н411) + Σс (Н412) > 25 %]
1.4. Отпадъци, които съдържат едно или
повече вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната
среда от категории 1, 2, 3 или 4 с код(ове)
на предупреждение за опасност Н410, Н411,
Н412 или Н413 в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1272/2008, като сборът на концентрациите на всички вещества, класифицирани
като представл яващи х ронична опасност
за водната среда, е равен или по-висок от
пределната концентрация от 25 %. За вещества, класифицирани като Н410, се прилага
гранична стойност от 0,1 %, а за вещества,
класифицирани като Н411, Н412 или Н413, се
прилага граничната стойност от 1 %.
[Σс Н410 + Σс Н411 + Σс Н412 + Σс Н413 > 25 %],
където:
Σ = сбор, а с = концентрации на веществата.“
2. Забележката под таблица 9: „Присъждането HP 14 за опасно свойство се извършва въз основа на критериите, определени в
приложение VI към Директива 67/548/ЕО
на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни
вещества.“ се заличава.
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§ 15. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 9 относно чл. 24в, който
влиза в сила в едногодишен срок от влизането
в сила на наредбата по чл. 10а, ал. 3.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 юни 2019 г. и на 10 юли 2019 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5504

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание и Решение за приемане на процедурни
правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно
събрание (ДВ, бр. 32 от 2017 г.)
РЕШИ:
Избира Кристиан Иванов Вигенин за заместник-председател на Народното събрание.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5535

РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията
по въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Весела Николаева Лечева
като заместник-председ ател на Комисията
по въпросите на децата, младежта и спорта.
2 . И з б и р а И в а н И в а й л о в Че н ч е в з а
заместник-председ ат ел на Комисията по въп
росите на дец ата, младежта и спорта.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5536
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Цветан Борисов Топчиев
като член на Комисията по политиките за
българите в чужбина.
2. Избира Кристиан Иванов Вигенин за
член на Комисията по политиките за българите в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

5537

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията по
труда, социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Янчев Гьоков като
заместник-предс едател на Комисията по труда,
социалната и демографската политика.
2. Избира Весела Николаева Лечева за
заместник-председат ел на Комисият а по труда,
социалната и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5538

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Донка Димова Симеонова за член
на Комисията по културата и медиите.
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Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5539

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Валери Мирчев Жаблянов
като основен предс тав ител и заместник-ръководител на постоянната делегация на Нар од
ното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа.
2. Освобож дава като заместващ представител и избира за основен представител
и заместник-ръководител на постоянната
делегация на Нар одн ото събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Анелия Димитрова Клисарова.
3. Избира Георги Йорданов Йорданов за
заместващ представ ител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламен
тарн ата асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5540

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Янчев Гьоков като
член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Анна Николаева Славова за член
на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5541
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Станислав Иванов Владимиров за
заместващ член на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5542

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Кристиан Иванов Вигенин
като член и председател на Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
2. Избира Драгомир Велков Стойнев за член
и председател на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5543

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Драгомир Велков Стойнев
като член на Комис ията по икономическа
политика и туризъм.
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2. Избира Стоян Михайлов Мирчев за член
на Комисията по икономическа политика и
туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5544

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3, ал. 3,
т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Ченков Търнова
лийски като заместн ик-председател на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Румен Василев Гечев за заместник-председател на Ком ис ията по бюджет и
финанси.
3. Освобождава Лало Георгиев Кирилов
като член на Ком исията по бюджет и финанси.
4. Избира Николай Асенов Тишев за член
на Комисията по бюд жет и финанси.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5545

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Стоян Михайлов Мирчев
като член на Комисията по образованието и
науката.
2. Избира Анна Николаева Славова за член
на Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5546
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РЕШЕНИЕ

гария и чл. 21, ал. 1 и 3 и чл. 23, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

РЕШИ:
1. Избира Георги Николов Вергиев за член
на Комисията за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на
специа лн ите разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за елект ронните
съобщения.
2. Избира Филип Стефанов Попов за заместник-председател на Комисията за контрол
над службите за сигурност, прилагането и
използв ането на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закон а за
електронните съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека

РЕШИ:
1. Освобождава Николай Асенов Тишев
като член на Комисията по вероизповеданията
и правата на човека.
2. Избира Виолета Русева Желева за член
на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5547

5549

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3, ал. 3,
т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Филип Стефанов Попов
като заместн ик-председател на Комисията по
правни въпроси.
2. Избира Крум Костадинов Зарков за заместник-председател на Ком ис ията по правни
въпроси.
3. Освобождава Валери Мирчев Жаблянов
като член на Ком исията по правни въпроси.
4. Избира Смиляна Николова НитоваКръстева за член на Комисията по правни
въпроси.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5548

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията за контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георги Николов Вергиев и Любомир Бойков Бонев за членове на Комисията
по отбрана.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5550

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията за наб
людение на приходните агенции и борба със
сивата икономика и контрабандата
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Ченков Търновалийски, Денчо Стоянов Бояджиев и Драгомир
Велков Стойнев като членове на Комисията
за наблюдение на приходните агенции и борба
със сивата икономика и контрабандата.
2. Избира Валентин Георгиев Ламбев,
Кристина Максимова Сидóрова и Николай
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Кръстев Бошкилов за член ове на Комисията
за наблюдение на приходните агенции и борба
със сивата икономика и контрабандата.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5551

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Даниел Петков Йорданов
и Николай Димитров Пенев като членове на
Комисията по околната среда и водите.
2. Избира Антон Константинов Кутев и
Иван Димов Иванов за членове на Комисията
по околната среда и водите.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5552

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3, ал. 3,
т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Димитров Андреев
като заместн ик-председател и член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Иван Валентинов Иванов за
заместник-председател на Ком ис ията по вът
решна сигурност и обществен ред.
3. Избира Никола Илиев Динков за член
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5553
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по регио
нална политика, благоустройство и местно
самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Иван Димов Иванов като
член на Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление.
2. Избира Димитър Величков Георгиев за
член на Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5554

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Таско Михайлов Ерменков за член
на постоянната делег ация на Народното съб
рание в Парламентарната асамблея на НАТО.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5555

РЕШЕНИЕ

за попъ лване състава на Комиси ята по
външ на политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Антон Константинов Кутев и Кристиан Иванов Вигенин за членове на Комисията
по външна политика.
Решен ие т о е п рие т о о т 44 -т о Народ но
с ъбра н ие на 10 юл и 2019 г. и е под печата но с офи ц иа л н и я печат на Народ но т о
с ъбра н ие.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5556
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 1 и 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3, ал. 3,
т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Антон Константинов Кутев като член и председател на Комисията
по взаимодействието с неправителствените
организации и жалбите на гражданите.
2. Избира Георги Янчев Гьоков за член и
председател на Ком ис ията по взаимодействието с неправителствените организации и
жалбите на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5593

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод
изнесените в европейски и български медии
твърдения за скандалната подкупна схема
при придобиване на българско гражданство
от чужди граждани
Народното събрание на основание чл. 37
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод
изнесените в европейски и български медии
твърдения за скандалната подкупна схема
при придобиване на българско гражданство
от чужди граждани с три месеца.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5592

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 160
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Ирит Лилиан – извънреден
и пълномощен посланик на Държавата Израел
в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за заслугите є за развитието
и укрепването на двустранните отношения.
Издаден в София на 10 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5604

УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 4,
ал. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам избори за общински съветници
и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Издаден в София на 10 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5522

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за административното обслужване, приета
с Постановление № 246 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г.,
бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 61 от
2017 г. и бр. 7 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) За административните услуги,
които се предоставят от административните
органи, от лицата, които осъществяват публични функции, както и от организациите,
които предоставят обществени услуги, могат
да се разработват стандартизирани образци
на заявления.
(2) Общинските администрации при предоставянето на стандартизирани административни
услуги прилагат процедурите по предоставянето им, които са вписани в Административния
регистър, и използват образците на заявления
и протоколите за устно заявяване съгласно
приложение № 5 и образците на издаваните
документи съгласно приложение № 6.“
§ 2. Създават се приложения № 5 и № 6
към чл. 5а, ал. 2:
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„Приложение № 5
към чл. 5а, ал. 2
ДО
КМЕТА НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице)
ЕГН ………………………...............…, постоянен/настоящ адрес: гр./с. ........................................................., община……………………….…….…, област ……….……………........………..……………..., ул. (ж.к.) ……………………............................
..................., тел.: ……….............................., електронна поща ..............................................................................
Заявявам желанието си да ми бъде издадено многоезично извлечение от акт за гражданско състояние……………………………………………..………………………................................................................, което се отнася:
(посочва се видът на акта – за раждане, за брак, за смърт)
за мен
за лицето:……………………………………………………………….............................................................................……….………
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН:…………………………………………………………………………..............................................................................…………..…..
(когато лицето няма ЕГН, се посочва датата на раждане)
Прилагам документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак , когато плащането е извършено
по електронен път).
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .....................................................…………………………………
…………………………………………...…….............................................................................................................................…,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за вът
решни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни
цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронна поща ………....................................................…………………………………….
Дата: …………………..
Заявител: …………............……...……
(подпис)
ДО
КМЕТА НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за
използване на улеснения при паркиране
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2012)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице)
ЕГН ………………………...............…, постоянен/настоящ адрес: гр./с. ........................................................., община……………………….…….…, област ……….……………........………..……………..., ул. (ж.к.) ……………………............................
..................., тел.: ……….............................., електронна поща ..............................................................................
Упълномощено лице (придружител)
…………………………………………………..............................................................................………………………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
Телефон ……….……………….
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Заявявам желанието си на основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата и съгласно изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка
98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. да ми бъде издадена „Карта за паркиране за хора с трайни
увреждания“.
Известно ми е, че:
· картата е валидна само при присъствието на притежателя є като водач или пътник и
придружена с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
· картата се поставя на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв начин, че
предната є страна да е ясно видима за проверка.
Декларирам, че към датата на настоящото заявление:
· имам издадено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с № ……………… от дата ……….........…………
· не притежавам карта за безплатно паркиране на МПС, която обслужва хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране.
Известно ми е, че за неверни данни, посочени в тази декларация, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Задължавам се при промяна в обстоятелствата, които дават право на ползване на тази карта,
в 7-дневен срок да уведомя общината и да върна картата.
Прилагам актуална цветна снимка – 1 брой.
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване
Дата: …………………..
Заявител: …………............…………
(подпис)
ДО
КМЕТА НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на скици за недвижими имоти
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2027)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. ............................................................, община……..……, област………….., ул. (ж.к.) …………......
...............................…………..................................., тел.: ………..........., електронна поща ......................................
Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното …………………………………….
Заявявам желанието си да ми бъде издадена скица на собствения ми недвижим имот, представляващ УПИ/ПИ № ………….………….…, кв. № ....……….…......…..., по плана на ………..…………с административен адрес: гр. …………………………, община …………………………………………, област ……………………………..,
ул./ж.к. ..............………………………………………..…….................................................., бл. ..............., № …..............
Скицата ми е необходима за: ……….………………..............................................…………………..……………………
Прилагам следните документи:
1. Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър;
Документът за собственост е вписан под акт № ……., том…….., година ……… в Службата по
вписванията …………. (отбележете със знак  , когато документът е вписан, и попълнете данните
за вписването).
2. Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);
3. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак  , когато плащането е
извършено по електронен път).
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .........................................................……………………,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
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· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронна поща …………………………………
Дата: …………………..
Заявител: …………...............…………
(подпис)
ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2054)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК …….................……………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на
юридическото лице: гр./с. ……..............………………........................................, община ……................................
…………..……….……, област ………………..……………………………., ул. (ж.к.)…………………………….....................................,
тел.: ………........................................................., електронна поща ........................................................................
Юридическото лице се представлява от …………………………………………….......................................................………
…………………………………………………………………………………………................................................................................………
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното …………………………………….
Заявявам желанието си да бъдат съгласувани и одобрени приложените проекти за строеж
(надстройка, пристройка, преустройство): …………….......................................…………………………………………
поземлен имот с идентификатор № ………….…………………..…, парцел (УПИ) № ………….…..……………, квартал
№ …............................................ по плана на гр./с. ….................................………………..................................,
община ……………….……………, област ……………..………………………………., който се намира на адрес …………………
………………………...…………...................……………………………………………………………....................……………………………………
(ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
Имам издадена виза за проектиране № ………………… от ……………….. (в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ).
Желая/не желая едновременно с одобряването на инвестиционния проект да бъде издадено
разрешение за строителство (чл. 148, ал. 4 от ЗУТ).
(ненужното да се зачертае)
Прилагам следните документи:
1. Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър:
Документът за собственост е вписан под акт № ……., том…….., година …………. в Службата
по вписванията …………..……. (отбележете със знак  , когато документът е вписан, и попълнете
данните за вписването).
2. Вл язло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
(за сгради на жилищностроителни кооперации).
3. Копие от инвестиционния проект в обхват и със съдържание, определени с Наредбата за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ, на хартиен и
електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти
и на документите и данните към тях се определят съгласно посочената наредба – 2 бр.
4. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на
строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на
околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или
по друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове.
5. Оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6 от ЗУT.
6. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда
и в случаите, предвидени в Закона за водите.
7. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано
издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ.
8. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за
строежите от първа, втора и трета категория.
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9. Съгласувателно становище по реда на Закона за културното наследство – за недвижими
културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ....................................................…………………………,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
Дата: …………………..
Заявител: …………............…..………
(подпис)
ДО
КМЕТА НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина
извън горските територии
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2068)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. ........................................, община…………, област………………………. ул. (ж.к.) ……………………….……
……............................................................., тел.: ………...................., електронна поща .........................................
Юридическото лице се представлява от ……………………………………………...…….……………………………………………………
……………………………………………......................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното …………………………………….
Заявявам желанието си да ми бъде издаден превозен билет за транспортиране на добита дървесина
извън горските територии, за която имам издадено разрешение за отсичане с №……………….. от
………………………………………
Транспортирането ще се извърши в периода от …………… до ……..…… 20…… г.
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен лично след маркиране на добитата дървесина преди транспортиране.
Плащането ще се извърши при получаване на превозния билет.
Дата: …………………..
Заявител: …………............…………
(подпис)
ДО
КМЕТА НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за издаване на удостоверение за декларирани данни
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК ……………………................……………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на
юридическото лице: гр./с. ........................................, община ………..……, област …...................………………….,
ул. (ж.к.) ……………………………………………………., тел.: ………...................., електронна поща ..................................
Юридическото лице се представлява от …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното ……………………………………………………..…………….
Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение за декларирани данни, което ми
е необходимо във връзка с ..............................................................................................................................
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Прилагам документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак  , когато плащането е
извършено по електронен път).
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .........................................................……………………
……………………………………………………………….................................................................................................……………,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронна поща ……………………………
Дата: …………………..
Заявител: …………...............…………
(подпис)
ДО
КМЕТА НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2082)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. ........................................, община………..……, област……………………………. ул. (ж.к.) …………………
…….……............................., тел.: ……….............................., електронна поща .........................................................
Юридическото лице се представлява от …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................................................................................................,
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното …………………………………….
По силата на приложения документ съм собственик на поземлен имот с идентификатор …..........
..................................………..…., парцел (УПИ) ……………...................….…, квартал ………………..................………,
по плана на гр./с. …………………….........................................................................…………………… от ………..……..… г.
Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение за идентичност на имота между
документа за собственост и сега действащия план или между стар и нов план на населеното
място на гр./с. ………………………..…………..………., община ......................................., област ……………………………
Прилагам следните документи:
1. Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър.
Документът за собственост е вписан под акт № ………….…., том……….., година ………….… в
Службата по вписванията …………. (отбележете със знак  , когато документът е вписан, и попълнете данните за вписването).
2. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак  , когато плащането е
извършено по електронен път).
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .....................................................…………………………
……………………………………………..…………………......................................................................................................……,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронна поща ……………………………
Дата: …………………..
Заявител: …………..............…………
(подпис)
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ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2084)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. ........................................, община ……................................………, област …………………………….
ул. (ж.к.) ……………………............................., тел.: ………...................., електронна поща .......................................
Юридическото лице се представлява от …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………....................................................................................................................................…….,
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното …………..............................................................................................………………………….
Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение за търпимост на ………………….................
сграда……………………………….………………………………………………….................................…………………………………………
(описва се видът на сградата – жилищна, вилна, стопанска, лятна кухня и др.)
съгласно – § 16, ал. 1 от преходните разпоредби и § 127 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, намираща се в
поземлен имот с идентификатор №/планоснимачен № ……………………, парцел (УПИ) № ……………………,
квартал № ……………………………, по плана на гр./с. ………………….…………, община …………………………………, област …………………………, който се намира на адрес: …………………………...……………………………………………….……………
(ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
Прилагам следните документи:
1. Документ за собственост (отстъпено право на строеж) № ……………./…………...............………………..
2. Доказателства за времето на изпълнение на незаконния строеж, които са допустими по
Гражданския процесуален кодекс, включително декларации.
3. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак  , когато плащането е
извършено по електронен път).
4. Други документи: ……………………………………………………...........................................................……………….
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .....................................................………………………,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронна поща …………………………………
Дата: …………………..
Заявител: ………...…............…………
(подпис)
ДО
КМЕТА НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2110)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице)
ЕГН …..........................................………………………….., постоянен/настоящ адрес: гр./с. ....................................
............................., община…………..…, област ………….……, ул. (ж.к.) ………….....................……………....................,
тел.: ……….........................................................................., електронна поща ........................................................
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Заявявам желанието си да ми бъдат заверени следните документи по гражданско състояние
за чужбина:
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
(посочва се видът на документа: удостоверение за раждане – дубликат, препис-извлечение от акт
за смърт, и др.)
Документите са ми необходими за: .………………………………..………………................................................………
(посочва се държавата)
Прилагам документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак  , когато плащането е
извършено по електронен път).
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
................................................................................................................................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронна поща……………………………………………..
Дата: …………………..
Заявител: …………............…………
(подпис)
ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА
…………………………….
(община/район)
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2112)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК .........................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление
на юридическото лице: гр./с. ........................................................................., община ....................., област ............................................................, ул. (ж.к.) ..........................................................................................,
тел.: ................................, електронна поща ...................................................................................................
Юридическото лице се представлява от .....................................................................................................,
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното .....................................................................................................................................
Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за строеж при условията на чл. 148
от ЗУТ на обект: ...............................................................................................................................................
(наименование на строежа/обекта според инвестиционния проект)
в собствения ми/ни недвижим имот (притежаваме отстъпено право на строеж), представляващ
УПИ/ПИ № ......................................, кв. № ............................................., по плана на ...........................
.....................................................с административен адрес: гр. ............................................., община ....
............................, област ................................, ул. ..................................................., № ................................
Притежавам одобрен технически/работен инвестиционен проект № ..................../............. г.
или одобрен идеен проект (извършена е предварителна оценка за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към
строежите за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна
защита, както и за съгласуваност между отделните части на проекта).
Прилагам документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак  , когато плащането е
извършено по електронен път).
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ..............................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
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· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронна поща ..................................
Дата: …………………..
Заявител: ……...……............…………
(подпис)
ДО
КМЕТА НА
.....................................
(община/район)
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за одобряване на подробен устройствен план
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2117)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК ....................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. ........................................, община ................, област ............................................. ул.
(ж.к.) ............................................................., тел. ............................, електронна поща ....................................
Юридическото лице се представлява от ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното ......................................................................................................................................
Заявявам желанието си да бъде одобрен приложеният проект за подробен устройствен план
за ПР, ПУР, ПРЗ, ПЗ, РУП, ПП ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................
з а и м о т с и д е н т и ф и к а т о р №/п л а но с н и м ачен № ................................, п а рц е л ( У П И )
№ ........................................., квартал № ................................................, по плана на гр./с. ................
......................................................................................................................................................................,
община ............................., област ........................................................, който се намира на адрес: ...
.........................................................................................................................................................................
(ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
Прилагам следните документи:
1. Документи, легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а,
ал. 5 от ЗУТ (отбележете със знак  приложимото):
Нотариален акт за собственост;
Договор за концесия;
Други документи, които са предвидени в специален/специални закон/закони .....................
................................................................................................................................................................................
2. Предварителен договор за прехвърляне на собственост.
3. Проект за .......................................................................................... – 3 комплекта с части ...................
4. Съгласувано задание по чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ, което да обосновава необходимостта
от изработването на плана в съответствие с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ (отбележете със знак 
приложимото):
документ, че заданието е съгласувано с Министерството на околната среда и водите или в
съответната регионална инспекция по околната среда и водите (за устройствени планове, които
обхващат защитени територии за опазване на околната среда и водите);
документ, че заданието е съгласувано с Министерството на културата (за устройствени
планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство);
опорен план.
5. Документи за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални
администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи по чл. 128,
ал. 6 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ.
6. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак  , когато плащането е
извършено по електронен път).
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .............................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
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· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
Дата: ..............................
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Заявител: ......................................
(подпис)
ДО
КМЕТА НА
.....................................
(община/район)

ЗАЯ В Л Е Н И Е
за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2119)
От ............................................................................................................................................................................. ,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК.........................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на
юридическото лице: гр./с. ........................................, община......................, област................................, ул.
(ж.к.) ..................................................................., тел.: ................................, електронна поща ...........................
Юридическото лице се представлява от ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното .....................................................................................................................................
Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение за:
.....................................................................................................................................................................,
в недвижим имот, представляващ УПИ/ПИ № ................., кв. № ......................., по плана на ......
................................ с административен адрес: гр. ..........................................., община .........................
...................................., област ......................................................, ул. .............................................................
................................................................................................................................................................................
(ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община).
2. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак  , когато плащането е
извършено по електронен път).
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .....................................................................,
................................................................................................................................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронна поща ............................
Дата: ..............................
Заявител: ......................................
(подпис)
ДО
КМЕТА НА
.....................................
(община/район)
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2120)
От ..............................................................................................................................................................................,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК.........................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на
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юридическото лице: гр./с. ........................................, община................, област.............................................,
ул. (ж.к.) .........................................................., тел.: ............................., електронна поща ................................
Юридическото лице се представлява от ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното ......................................................................................................................................
Заявявам желанието си да се отразят промени в разписния списък към кадастрален план на:
пл. № ................................, парцел № ...................................., квартал № ................................, по плана
на гр./с. ........................................................., община ............................................., област ....................
.............................., който се намира на адрес: ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община).
2. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак  , когато плащането е
извършено по електронен път).
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от звеното за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ..............................................................................
................................................................................................................................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора
за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
· като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
· като вътрешна куриерска пратка;
· като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронна поща .................................
Дата: ..............................
Заявител: ......................................
П Р ОТО К О Л
за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2072)
Днес, ..............................., длъжностното лице: ...........................................................................................
................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето)
на длъжност ........................................................................................................................................................
в .............................................................................................................................................................................,
(наименование на длъжността и звеното)
на основание чл. 29, ал. 5 от АПК състави този протокол в уверение на това, че заявителят
..................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето)
с постоянен/настоящ адрес: гр./с. ......................................, община...................., област ..............................,
ул. (ж.к.) ...................................................., тел.: ................................, електронна поща ..................................,
устно заяви искане за нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от
документи и книжа:
.................................................................................................................................................................................
(посочва се видът на документа и/или книжата)
Заявителят прилага следните документи:
1. Документ за самоличност (лична карта).
2. Документ, от който е направен преписът или извлечението, представен за удостоверяване – оригинал.
3. Копие на документа, от който е направен преписът или извлечението, представен за удостоверяване (при необходимост).
4. Препис или извлечение, за което следва да се удостовери верността.
Длъжностно лице: .........................................
Заявител: ............................................
(име и подпис)
(подпис)
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П Р ОТО К О Л
за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2015)
Днес, ............................, длъжностното лице: ......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето)
на длъжност .............................................................................................................................................................
в ..................................................................................................................................................................................
(наименование на длъжността и звеното)
на основание чл. 29, ал. 5 от АПК състави този протокол в уверение на това, че заявителят ...............
.....................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето)
с постоянен/настоящ адрес: гр./с. ............................................, община ........................, област ........................,
ул. (ж.к.) .................................................., тел................................, електронна поща ......................................,
устно заяви искане за нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване:
.....................................................................................................................................................................................
(посочва се видът на частния документ)
Заявителят прилага следните документи:
1. Документ за самоличност (лична карта).
2. Два екземпляра на документа, който се представя за нотариално удостоверяване.
Длъжностно лице: .........................................
Заявител: ............................................
(име и подпис)
(подпис)
П Р ОТО К О Л
за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по
чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2094)
Днес, ............, длъжностното лице: ......................................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето)
на длъжност ...............................................в ..........................................................................................................,
(наименование на длъжността и звеното)
на основание чл. 29, ал. 5 от АПК състави този протокол в уверение на това, че заявителят ..............
.....................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето)
с постоянен/настоящ адрес: гр./с. ....................................., община ......................., област ...........................,
ул. (ж.к.) ..............................................................., тел.: ........................., електронна поща ..............................,
устно заяви искане за нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието на пълномощно по
чл. 37 от Закона за задълженията и договорите:
.....................................................................................................................................................................................
(посочва се видът на документа)
Заявителят прилага следните документи:
1. Документ за самоличност (лична карта).
2. Документ за собственост (при необходимост).
3. Два или повече екземпляра на документа, който се представя за нотариално удостоверяване.
Длъжностно лице: .........................................
Заявител: ............................................
(име и подпис)
(подпис)
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Приложение № 6
към чл. 5а, ал. 2
.....................................................................................................................................................................................
(наименование на общината)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
Настоящото удостоверение се издава на:............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК.........................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. ........................................, община ......................, област.............................................,
ул. (ж.к.) ..................................., тел.: ................................, електронна поща ...................................................
Юридическото лице се представлява от .............................................................................................................,
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното .................................................................................................................................... ,
в уверение на това, че съгласно подадени данъчни документи същият/същата е декларирал/декларирала следните данни:
Лицето е
Вид декларация
Адрес
Описание на имота
Документ за собственост

Движимо имущество: .............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Други декларации: ...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Удостоверението се издава по данни на община ........................................, отдел ........................................,
актуални към ...........................................................................................................................................................
Удостоверението се издава по повод подадено искане вх. №: .......................................................................,
за да послужи пред .................................................................................................................................................
Орган по приходите ...............................................................................................................................................
Длъжностно лице: ..................................................................................................................................................
(име и подпис)
....................................................................................................................................................................................
(наименование на общината)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2084)
Настоящото удостоверение се издава на:...........................................................................................................,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК.........................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на
юридическото лице: гр./с. ........................................, община................, област.............................................,
ул. (ж.к.) ..............................................., тел.: ...................................., електронна поща ...................................
Юридическото лице се представлява от .............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
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№/дата на пълномощното ........................................................., в уверение на това, че за сграда ................
.................................................................. (описва се видът на сградата – жилищна, вилна, стопанска, лятна кухня и др.), която се намира в поземлен имот с идентификатор №/планоснимачен № ................,
парцел (УПИ) № ................................, квартал № ................................, по плана на гр./с. .......................
......................., община ........................................, област ................................................, който се намира на
адрес: ...................................................................................................................................................................,
(ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
са налице условията по ...........................................................................................................................................
Сградата не подлежи на премахване и забрана за ползване.
Удостоверението се издава по повод подадено искане вх. №: ........................................................................,
за да послужи пред .................................................................................................................................................
Главен архитект: ...................................
(подпис)
.....................................................................................................................................................................................
(наименование на общината)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2119)
Настоящото удостоверение се издава на: ..........................................................................................................,
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК.........................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на
юридическото лице: гр./с. ........................................, община................, област.............................................,
ул. (ж.к.) .........................................................., тел.: ......................., електронна поща .....................................
Юридическото лице се представлява от .............................................................................................................,
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)
№/дата на пълномощното ........................, в уверение на това, че за недвижим имот, представляващ
УПИ/ПИ/№ ................, кв. № ................................., по плана на ................................, с административен адрес: гр. ........................................................................................................, община ............................,
област ..........................................., ул. ....................................................................... № .........................
(ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
е установено следното:
...............................................................................................................................................................................
Удостоверението се издава по повод подадено искане вх. №: ......................................................................,
за да послужи пред ................................................................................................................................................
Кмет на община: ........................................“
§ 3. В чл. 7, ал. 4 ду мите „Наредбата за
елект ронните админист ративни усл у ги“ се
заменят с „Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите
и елект ронните админист ративни усл у ги“.
Преходни и зак лючителни разпоредби
§ 4. В Наредбата за админист ративни я
регист ър, приета с Постановление № 14 на
Министерск и я съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2017 г.),
се правят следните изменени я:
1. В чл. 25, ал. 1 т. 6 се измен я така:

„6. образците на форм ул яри, които са
свързани с предоставянето на админист ративна услу га, вк лючително създадените с
нормативен акт или у твърдени с админист ративен акт;“.
2. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби бу к ви „в“ и „г“ се измен ят така:
„в) ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване на услу ги изц яло по елект ронен
път, вк лючително елект ронно подаване на
данни и док у менти, елект ронна обработка
на формуляри и електронна идентификация
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на пот ребителите, освен ако със закон се
доп уска предоставяне на елек т ронна а дминист ративна усл у га без идентификаци я;
г) н и во 4: Изв ърш ва не на ус л у г и о т
ниво 3, за които е осиг у рена възмож ност
за елект ронно връчване и елект ронно плащане, ако за полу чаването на елект ронна
админист ративна усл у га се дъл жат такси.“
§ 5. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва не т о м у в „Държ а вен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5523

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в общ размер
12 500 000 лв., както следва:
1. за обезпечаване финансирането на конкурси за проекти за научни изследвания в
съответствие с Националната стратегия за
развитие на научните изследвания в Република България (2017 – 2030 г.), проекти на
млади учени и постдокторанти, двустранни
и международни проекти, както и българска
научна периодика – 10 000 000 лв.;
2. за финансиране на конкурси за двуст ранно и меж ду народно сът рудничество
2016 – 2018 г. – 2 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в
европейското изследователско пространство
и глобалната информационна мрежа“, по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
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Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5524

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 5611 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2019 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5525
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2019 г.
в размер до 244 000 лв. за изграж дане на
информационни системи на Комисията.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 42, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Председателят на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори да извърши съответните промени по
бюджета си за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Комисията
за п у бл и чен на дзор на д рег ис т ри ра н и т е
одитори.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва не т о м у в „Държ а вен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5526

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 12 ЮЛИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г. във връзка с Механизма за
бежанците в Турция
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г. в размер 1 906 834 лв. за
извършване на плащане по Общото споразумение за създаване на рамка за управлението
и условията на Механизма за Турция в полза
на бежанците, одобрен от държавите член-
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ки на 3 февруари 2016 г., и Сертификата за
принос на Република България с приложения
към него график на плащанията (Общото
споразумение (2016 – 2019 г.), ратифициран
със закон (ДВ, бр. 29 от 2016 г.), и за извършване на плащане по Актуализираното
общо споразумение за създаване на рамка
за управление и обвързаност с условия за
Механизма за бежанците в Турция между
държавите – членки на Европейския съюз,
и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, одобрени от
Европейската комисия и представителите на
правителствата на държавите членки на 18
юли 2018 г. (Актуализираното общо споразумение (2019 – 2023 г.), ратифицирани със
закон (ДВ, бр. 101 от 2018 г.).
(2) Средствата по а л. 1 да се осиг у рят
за сметка на предви дените разходи по цент ра лни я бюд жет за 2019 г.
(3) П лащането да се извърши на т ри
вноск и:
1. първа вноска в размер 706 289 лв.
по А к т уа лизи рано то общо споразу мение
(2019 – 2023 г.) – в срок до 1 юли 2019 г.;
2. втора вноска в размер 494 255 лв. по
Общото споразу мение (2016 – 2019 г.) – в
срок до 1 ок томври 2019 г.;
3. т рета вноска в размер 706 290 л в.
по А к т уа лизи рано то общо споразу мение
(2 019 – 2 0 2 3 г.) – в с р ок до 1 ок т ом ври
2019 г.
Ч л. 2 . (1) С ъ с с у мата по ч л. 1, а л. 1
да се у вел и чат разход и т е по „Пол и т и ка
в о б л а с т т а н а а к т и вн ат а д вус т р а н н а и
м н о г о с т р а н н а д и п л о м а ц и я “, б ю д ж е т н а
прог рама „Меж д у народно сът рудничество
за развитие и х у манитарни въпроси“, по
бюд жета на Министерството на външните
работи за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Заместник минист ър-председателят по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши съответните
промени по бюд жета на Министерството на
външните работи за 2019 г. и да у ведоми
минист ъра на финансите.
Ч л . 4 . М и н ис т ър ът н а фи н а нс и т е д а
извърши произтичащите от чл. 1 промени
по цент ра лни я бюд жет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов

5594

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 12 ЮЛИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г. за предприемане
на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението
на заболяването Африканска чума по свинете
на територията на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 3 661 600 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на
предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете на
територията на Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната
верига“, по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведоми
министъра на финансите, като представя и
отчет при достигането на:
1. разходи в размер 1 200 000 лв.;
2. разходи в размер 2 400 000 лв.;
3. разходи в размер до 3 661 600 лв.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
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Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5595

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 12 ЮЛИ 2019 Г.

за допълнение на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване
на Списък на държавите и организациите,
спрямо които Република България прилага
забрана или ограничения върху продажбата
и доставките на въоръжение и свързаното с
него оборудване, в съответствие с резолюции
на Съвета за сигурност на ООН и решения
на Европейския съюз и на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 70 от
2002 г., бр. 22 и 61 от 2003 г., бр. 9, 61 и 110
от 2004 г., бр. 24, 74, 78, 85, 94, 96 и 98 от
2005 г., бр. 22, 32, 33 и 92 от 2006 г., бр. 7,
32, 34, 41, 46 и 61 от 2007 г., бр. 9, 20 и 43 от
2008 г., бр. 85 и 92 от 2009 г., бр. 24 и 73 от
2010 г., бр. 49 и 89 от 2012 г. и бр. 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, в
т. 11. Беларус накрая се създава нов абзац:
„Забележка. Забраните по т. 1 не засягат
задълженията, произтичащи от договор или
споразумение и/или предоставянето на помощ,
необходима за поддръжката и безопасността
на наличния капацитет в рамките на ЕС.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. В срок три работни дни считано от деня
на влизането в сила на това постановление
заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните
работи да предприеме необходимите мерки
по уведомяването на всички държави – членки на Европейския съюз, относно неговото
обнародване и съдържание.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5596
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на Република България
и Международната банка за възстановяване
и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 12 юни 2019 г. – ДВ, бр. 50
от 2019 г. В сила от 25 юни 2019 г.)
Споразумение за предоставяне на консултантски услуги
Споразумение от 8.04.2019 г. между Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на Република България
(„К лиентът“) и Международната банка за
възстановяване и развитие („Банката“)
Като се има предвид, че на 1 септември
2015 г. е подписан Меморандум за разбирателство между Банката и Правителството
на Република България за партньорство и
подкрепа при изпълнението на Европейските
структурни и инвестиционни фондове,
Като се има предвид, че Клиентът е поискал от Банката да предостави на Клиента
консултантски услуги („Възмездни консултантски услуги“ или „ВКУ“), описани в Плана за
работа към настоящото Споразумение,
Като се има предвид, че предоставените
от Банката Възмездни консултантски услуги
(ВКУ) ще бъдат финансирани от ресурсите
на Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014 – 2020 г. (ЕСИФ),
определени за Република България, в рамките
на Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.,
С настоящото Страните се споразумяха,
както следва:
1. Възмездни консултантски услуги. Банката ще предостави на К лиента услугите
относно подобряване на процеса на регионално развитие в България и подпомагане на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството в процеса на програмиране
за периода 2021 – 2027 („Възмездни консултантски услуги“ или „ВКУ“), описани в Плана
за работа към настоящото Споразумение, по
условията и по реда, определени в настоящото
Споразумение, включително Анекса към него,
който е неразделна част от Споразумението.
2. Контакт с Клиента. При изпълнението
на консултантските услуги Банката ще работи
в тясно сътрудничество с определените от
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Клиента служители на Клиента. Клиентът ще
предостави на Банката имената и информация
за контакт на упоменатите длъжностни лица.
3. Срокове. Докато Банката се задължава да
мобилизира всички налични ресурси, с които
разполага за своевременното изпълнение на
консултантските услуги, работната програма
и графикът за изпълнение, определени в Плана за работа към настоящото Споразумение,
са изготвени добронамерено и въз основа на
наличната към момента информация на Банката и са заложени индикативно въз основа
на предложението, че: (i) Клиентът и неговите
служители ще изпълняват своите задължения по
задоволителен начин и в срок; и (ii) Клиентът
винаги ще действа навременно при предоставянето на информация, вземането на решения и
предоставяне на необходимата подкрепа, както
е предвидено в настоящото Споразумение и
при поискване от страна на Банката.
4. Заплащане.
a) Клиентът ще заплати на Банката фиксирана сума в размер на един милион деветстотин
и тринадесет хиляди лева (1 913 000.00 лв.) в
съответствие със следния график на плащания:
Сума на пла- Събитие, при което плащането
щането
е дължимо
1. 170 000 лв. След одобрение от ст рана на
Клиента на резултат 1, както е
посочено в таблицата в раздел Б
на Плана за работа на настоящото
Споразумение.
2. 360 000 лв. След одобрение от ст рана на
Клиента на резултат 2, както е
посочено в таблицата в раздел Б
на Плана за работа на настоящото
Споразумение.
3. 360 000 лв. След одобрение от ст рана на
Клиента на резултат 3.1, както е
посочено в таблицата в раздел Б
на Плана за работа на настоящото
Споразумение.
4. 360 000 лв. След одобрение от ст рана на
Клиента на резултат 3.2, както е
посочено в таблицата в раздел Б
на Плана за работа на настоящото
Споразумение.
5. 235 000 лв. След одобрение от ст рана на
Клиента на резултат 4.1, както е
посочено в таблицата в раздел Б
на Плана за работа на настоящото
Споразумение.
6. 193 000 лв. След одобрение от ст рана на
Клиента на резултат 4.2, както е
посочено в таблицата в раздел Б
на Плана за работа на настоящото
Споразумение.
7. 235 000 лв. След одобрение от ст рана на
Клиента на резултат 4.3, както е
посочено в таблицата в раздел Б
на Плана за работа на настоящото
Споразумение.
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б) Всички плащания, дължими на Банката по това Споразумение, се правят в пълен
размер, на датата на падежа, след представяне
на фактура от страна на Банката. Страните
по Споразумението се договарят за образец
на фактура, приложен към настоящото Споразумение за предоставяне на Възмездни
консултантски услуги (Приложение 1). Плащането се извършва от Клиента в рамките на
30 работни дни от получаване на фактурата в
левове по сметка, своевременно определена
от Банката в писмен вид, в непосредствено
налични средства, без никакви удръжки за
каквито и да е данъци, мита, такси и други
удръжки и независимо от наличието на спорове между Страните. Банката ще фактурира
плащания в български левове и Клиентът ще
направи съответните плащания в български
левове. Фактурите ще бъдат преведени на
български език, ако това бъде поискано от
Клиента. Преди извършване на плащането
Клиентът може в рамките на 15 работни дни
да поиска от Банката допълнителни разяснения по отношение на фактурите, счетоводните
документи и други подкрепящи документи
в съответствие с процедурата, заложена в
настоящото Споразумение.
в) Клиентът одобрява всеки резултат от
дейност след представянето му от страна на
Банката. Клиентът следва в рамките на 10
работни дни да прегледа резултата, след което
той се счита за одобрен, освен в случай че
Клиентът поиска преработка на резултата.
В случай че е поискана корекция, Банката
разполага със 7 работни дни, за да представи
преработен резултат. В тези случаи Клиентът
разполага с 10 работни дни, за да одобри преработения резултат, след което той се счита
за одобрен.
г) Без да се налагат ограничения по отношение на имунитета на Банката срещу данъчни
и митнически задължения, на нейните активи,
доходи и трансакции в съответствие с раздел
11 от Анекса към настоящото Споразумение,
е възможно Клиентът да подлежи на данъчно
облагане от Правителството на Република
България. В този случай Клиентът е изцяло
отговорен за заплащането на съответните
данъчни задължения.
5. Влизане в сила. Настоящото Споразумение влиза в сила в деня и годината, в която
Банката е получила правно становище от
упълномощено длъжностно лице на Клиента,
че са изпълнени всички национални законови
изисквания и процедури, позволяващи Споразумението да влезе в сила.
6. Срок на действие. Срокът на настоящото
Споразумение изтича на 31 декември 2020 г.,
освен в случай че не бъде подновено по взаимно съгласие между Клиента и Банката.
7. Преждевременно прекратяване. Настоящото Споразумение може да бъде прекратено
и от Клиента, и от Банката преди неговото
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изтичане с 90-дневно писмено предизвестие
до другата Страна. При получаване на такова
уведомление Страните предприемат всички
необходими мерки, за да приключат, по организиран начин, текущите по Възмездните
консултантски услуги дейности и да уредят
навременно всички нерешени въпроси.
8. Съдействие.
a) Клиентът се задължава винаги да осиг у рява на Ба нката своевременно ц я лата
информация и съдействие, считани от двете
Страни за важни за изпълнението на консултантските услуги, да информира Банката за
всички събития, които имат отношение към
изпълнението на консултантските услуги, и
да направи всичко необходимо, за да може
персоналът на Банката да осъществи консултантските услуги, предмет на Споразумението.
б) Клиентът се задължава конкретно и без
изключение незабавно да уведоми Банката за
всяка предложена промяна в естеството или
обхвата на Консултантските услуги и за всяко
събитие или условие, което има или може
обосновано да се очаква да има съществено
отражение върху изпълнението на Услугите.
в) Изрично е договорено и уточнено, че
Банката не носи отговорност за забавяне на
изпълнението в случай, че Клиентът не предостави своя принос, предвиден в раздел Г
от Плана за работа, или поради липса на
съдействие от страна на Клиента, както е
предвидено в параграф а) по-горе.
9. Уведомления и адреси.
а) Всички уведомления, които се изискват
или допускат по силата на настоящото Споразумение, следва да бъдат в писмена форма, като
се счита, че са били надлежно предоставяни
или направени, когато се доставят на ръка
или по пощата, или по факс на подписалите
го Страни по настоящото Споразумение на
техните адреси, посочени по-долу, или други
такива адреси, навременно предоставени от
Страните. Уведомленията, изпратени с препоръчана поща, се считат за получени при
доставка. Уведомленията, изпратени по факс,
също се потвърждават с писмо, изпратено по
пощата, като за дата на получаване се счита
датата на първоначалното им изпращане.
б) За целите на настоящото Споразумение
са посочени следните адреси:
За Клиента:
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството
ул. Св. св. Кирил и Методий № 17 – 19
София 1202
България
Телефон: (359 2) 9405 443
Факс: (359 2) 9877 450
За Банката:
The IBRD
1818 H Street, NW
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Washington, DC 20433
USA
Телефон: (+1 202) 477-1234
Факс: (+1 202) 477-6391
С копие до Офиса на Банката в България:
Международна банка за възстановяване
и развитие
Световен търговски център
бул. Драган Цанков № 36
София 1057
България
Телефон: (+359 2) 969-72-29
Факс: (+359 2) 971-20-45
Като потвърждение на изложеното по-горе,
Страните, действайки чрез своите надлежно
у пълномощени представители, с имената
си и на деня и годината, посочени по-долу,
подписаха настоящото Споразумение в три
екземпляра, изготвени на английски език,
и в три екземпляра, изготвени на български
език. Версията на английски език е водеща, в
случай че която и да е от Страните установи
противоречие при тълкуването на Споразумението.
За Министерството на За Международната
регионалното развитие и банка за възстановяблагоустройството:
ване и развитие:
Петя Аврамова,
Фабрицио Дзарконе,
министър
упълномощен предЛилия Бидова,
ставител
главен счетоводител

ПЛАН ЗА РАБОТА
Описание на консултантските услуги
A. Възмездни консултантски услуги. Освен
в случай, че Клиентът и Банката договорят
дру го, Консултантск ите усл у ги вк лючват
следните дейности и резултати:
Основната цел на Възмездните консултантски услуги е да подпомогнат Клиента за подобряване на процеса за регионално развитие в
България през следващия програмен период
2021 – 2027 г. и за подкрепа за изграждане на
капацитет на Регионалните съвети за развитие
и тяхното участие в изпълнението на новата
Оперативна програма за регионално развитие,
чрез използването на международния опит и
на пряката работа на Банката в страните от
ЕС. Банката ще извърши следните дейности:
Компонент 1 – Стратегически консултации
за подобряване на политиката за регионално
развитие в България
Банката ще подпомогне Клиента в провеждането на стратегически консултации за
подобряване на политиката за регионално развитие в България на базата на международни
модели и опит. По-конкретно, дейностите ще
имат за цел да:
(а) Подобрят разбирането и осведомеността
на ключовите заинтересовани страни относ-
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но опциите за подобряване на планирането,
подготовката и изпълнението на политиката
за регионално развитие в България.
(б) Анализират възможностите за подобряване на синхронизацията и координацията на
политиката за регионално развитие в България с процеса на програмиране и изпълнение
на оперативни програми, съфинансирани от
ЕСИФ след 2020 г.
(в) Представяне на възможни нови функции и отговорности на Регионалните съвети
за развитие във връзка с изискванията на
предложението за Регламент на ЕС за Кохезионната политика след 2020 г.
(г) Идентифициране на необходимостта
и обхвата на възможни бъдещи промени и
подобрения на националното законодателство, включително Закона за регионалното
развитие (ЗРР), Правилника за прилагането
на ЗРР, както и оценка на последствията за
други свързани документи.
Компонент 2 – Разработване на предложение
за механизъм за включване на Регионалните
съвети за развитие в изпълнението на Оперативната програма за регионално развитие за
периода 2021 – 2027 г.
(а) След анализите и препоръките съгласно Компонент 1 на база международни
модели и опит, приложими за България за
функциониране на Регионалните съвети за
развитие, Банката ще предостави препоръки
за създаването на предложение за механизъм
за включване на Регионалните съвети за развитие в процеса по изпълнение на бъдещата
оперативна програма за регионално развитие,
програмите за трансгранично сътрудничество и финансовите инструменти за периода
2021 – 2027 г., включително:
i. предоставяне на препоръки за обхвата и
текста на споразумения за делегиране между
Управляващи органи и Регионални съвети за
развитие в съответствие с изискванията на
предложението за Регламент на ЕС за Кохезионната политика след 2020 г.;
ii. анализ относно нуждите от провеждане
на обучения във връзка с техническия и административния капацитет на Регионалните
съвети за развитие;
iii. предложение за механизъм за включването на служители на експертно ниво в
Регионалните съвети за развитие;
iv. препоръка за изискуема вертикална и
хоризонтална отчетност;
v. детайлно предложение за механизъм за
вътрешен мониторинг, оценяване и отчетни
ангажименти;
vi. и ден т ифи ц и ра не и п ред ла га не на
възможности за структура и състав на Регионалните съвети за развитие:
в съответствие с действащия ЗРР;
в съответствие с бъдещи възможни
изменения и подобрения в националното
законодателство съгласно Компонент 1 (г).
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(б) По време на процеса по програмиране на
бъдещата оперативна програма за регионално
развитие Банката ще предостави препоръки
за подготовка на проекти за оперативни документи, описващи конкретните оперативни
условия и вътрешни правила на Регионалните
съвети за развитие, свързани с потенциалното
им участие в етапа на изпълнение на следващата оперативна програма, в съответствие с
действащия ЗРР. Тези документи биха могли
да се използват за уеднаквяване на подхода
на всички Регионални съвети за развитие и за
подпомагане изпълняването на задачи, свързани с изпълнението на бъдещата оперативна
програма за регионално развитие, както и
програми за трансгранично сътрудничество.
Документите ще съдържат следното, но и не
само: рамки за управление на човешките ресурси, включително задания и процедура по
наемане, аспекти на финансовото управление
и обществени поръчки, вътрешни процеси на
работа и отчетност, бюджетиране, система за
мониторинг и оценка, одит, вътрешни правила
за осигуряване на публичност на работата
и взаимодействие с други заинтересовани
страни, комуникационни стратегии и планове.
Компонент 3 – Техническа помощ и прегледи:
Банката ще подпомогне Клиента в процеса
на програмиране на Оперативната програма
за регионално развитие 2021 – 2027 г. посредством следните действия:
(а) Анализ на възможностите за прилагане
на териториални инструменти по следващата
оперативна програма за регионално развитие,
като Интегрирани териториални инвестиции
Резултат
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(ИТИ), Водено от общностите местно развитие
(ВОМР) и др.
(б) Преглед и предоставяне на независимо
становище относно разработения от Клиента
стратегически подход за новата оперативна
програма за регионално развитие.
(в) Предоставяне на препоръки за разработване на насоки за подготовката, оценяването и изпълнението на ИТИ-базирани и
градски инвестиции и операции или проекти
по новата оперативна програма за регионално
развитие. Тези насоки целят да подпомогнат
Управляващия орган, а също и бенефициентите, както следва:
i. за Управляващия орган – предложение
за критерии за оценка, които да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение, предложение
за административни, допустими, технически
и финансови изисквания за проектни предложения, които да бъдат финансирани по
програмата, предложение за разработване на
насоките за кандидатстване и др.;
ii. за бенефициентите – насоки за подготовка и изпълнение на проекти (представяне
на добри практики, извлечени поуки и международен опит).
Всякакви промени в обхвата на работа се
уреждат писмено в документ, подписан от
Клиента и от Банката, в който се посочва
добавянето/намаляването на обхвата на работата, която ще бъде извършена.
Б. Срокове. Освен в случай че Клиентът
и Банката договорят друго, Банката ще се
стреми да изпълнява консултантските услуги
в следните индикативни срокове:
Ориентировъчна дата на Прогнозна стойпредставяне на резултата
ност в лв.

1. Встъпителен доклад
Доклад, очертаващ методологическите и институционални аспекти на дейностите, подробно описание на подкомпоненти- Един месец след влизате, времевата рамка, съдържанието на резултатите, ключовите не на Споразумението в
ресурси и екипа, участващи във всяка от тях, както и рискосила
вете и мерките за тяхното смекчаване.

170 000

2. Стратегически консултации за подобряване на политиката за регионално развитие в България
Доклад, който очертава стратегическите консултации за по- Четири месеца след влидобряване на политиката за регионално развитие в България, зане на Споразумението
както и резултатите от нея.
в сила

360 000

3. Предложение за механизъм за включване на Регионалните съвети за развитие в изпълнението на Оперативната програма за регионално развитие 2021 – 2027 г.
3.1. Доклад, очертаващ предложението за механизъм за
Седем месеца след вливключване на Регионалните съвети за развитие в процеса на
зане на Споразумението
изпълнение на бъдещата оперативна програма за регионално
в сила
развитие 2021 – 2027 г.

360 000

3.2. Доклад, съдържащ проект на Оперативни документи,
описващи конкретните оперативни условия на Регионалните Шестнадесет месеца след
съвети за развитие, свързани с потенциалното им участие в влизане на Споразумениизпълнението на следващата оперативна програма, съгласно
ето в сила
действащия ЗРР.

360 000
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Ориентировъчна дата на Прогнозна стойпредставяне на резултата
ност в лв.

Резултат
4. Техническа помощ и прегледи

4.1. Доклад, съдържащ анализ на възможностите за прилагане Девет месеца след влина териториални инструменти по следващата оперативна про- зане на Споразумението
грама за регионално развитие 2021 – 2027 г.
в сила

235 000

Три месеца след приемането на стратегическия
подход, но не по-късно
от март 2020 г.1

193 000

Шест месеца след като
4.3. Доклад, съдържащ предложение за насоки относно подКлиентът потвърди своя
готовката, оценката и изпълнението на инвестициите и опеподход въз основа на
рациите/проектите, основани на Интегрирани териториални
препоръките, изложени в
инвестиции (ИТИ), в рамките на оперативната програма за
Доклад 4.1, но не по-късрегионално развитие 2021 – 2027 г.
но от юни 2020 г.2

235 000

4.2. Доклад, съдържащ текущите прегледи на възприетия от
Клиента стратегически подход за новата оперативна програма
за регионално развитие за новия период (2021 – 2027 г.).

Доставка на услуги и докладване.
(а) Банката представя Встъпителен доклад
не по-късно от 1 месец след влизане в сила
на Споразумението.
(б) Резултатите, описани в Графика на
настоящото Споразумение, които Банката
предава, се изготвят на английски език и
на български език. Българската версия на
документите се предоставя от Банката 15
работни дни след предаване на версията на
същия документ на английски език.
B. Служители на Банката. Банката ще отговаря за определянето на подходящия състав
на екипа от служители, необходими за изпълнение на Възмездните консултантски услуги.
По-долу е приложен индикативен списък на
категориите служители на Банката, които
вероятно ще бъдат включени в изпълнението
на Възмездните консултантски услуги:
•	 Специалист по градско и регионално
развитие
•	 Специалист по управление
•	 Специалист по фондовете на ЕС
•	 Специалист по консултации
•	 Специалист по спазване на процедурите
•	 Юрист
Г. Партньорство и съдействие. Клиентът се
задължава да предостави следното съдействие
в подкрепа при изпълнението на консултантските услуги:
(а) Клиентът се задължава да предостави
на служителите на Банката необходимата
административна и организационна подкрепа
за осъществяване на консултантските услуги.
К лиентът предоставя или покрива цялата
логистика и разходите, свързани с организирането на семинари (покани, услуги, кетъринг,
превод и др.) с местни заинтересовани страни
в България.
1 2

1
При условие, че стратегията е приета не покъсно от януари 2020 г.
2
При условие, че потвърждението е дадено
не по-късно от януари 2020 г.

(б) За да се осигури по-добра координация
на дейностите, ще бъде сформиран Управителен комитет, който включва представители на
Министерския съвет, на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
на Управляващите органи на оперативни
програми и на Банката. Най-малко веднъж
на три месеца Управителният комитет ще
се свиква, за да обсъжда напредъка по дейностите. Други заинтересовани страни също
могат да бъдат поканени да се включат в
дискусиите по покана на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
в координация с Банката. Представители на
Европейската комисия ще бъдат поканени да
се присъединят към обсъжданията на ключови
етапи от изпълнението на дейностите.
Д. Отчетност
Банката се задължава да води необходимите
отчети за предоставяните консултантски услуги в съответствие с обичайните си практики
на отчетност и се задължава да представи на
Клиента съответната информация относно
предоставяните консултантски услуги, която
Клиентът има основание да поиска. Банката
поддържа подходяща документация за период
от седем години след края на финансовата година на Банката, към която отчетът се отнася.
Е. Публичност на ЕС
К лиент ът се задължава да информира
Банката за всички съпътстващи мерки за
публичност, които Банката следва да осъществи във връзка с настоящото Споразумение,
включително позоваването на съответния(те)
фонд(ове), който/които подкрепя/т дейностите
по настоящото Споразумение (като програми за финансиране от Европейския съюз) и
визуалните символи на Българското правителство и Европейския съюз, които следва да
бъдат заложени от Банката при представяне
на окончателните резултати от изпълнение
на дейностите по Споразумението, описани в
раздел Б от настоящия План за работа.
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Приложение 1
Този образец е изготвен от Клиента с цел
улесняване на прилагането на член 4, буква б)
от настоящото Споразумение. Страните могат
своевременно да се споразумеят за промяна
на образеца чрез размяна на писма.
[Бланка на писмо с визуалните
[Дата]
символи на Банката]
[Клиент]
Представляван от ……….
БУЛСТАТ ………......
ДДС номер ………....
Адрес ……………..
Фактура № – ………………
Да се плати сумата от …….лв. (………..лв.) на
МЕЖДУНАРОДНА БАНК А ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (МБВР), БУЛСТАТ
………….., представляваща цена за резултат
„………………………………………“, съгласно Споразумение за предоставяне на консултантски услуги
………………………………………………………………….., сключено съгласно изискванията на бюджетна линия
................. по Оперативна програма.
Плащането следва да бъде извършено чрез банков превод до:
Титуляр на сметката:
Номер на сметката (IBAN):
Име на банката:
Bank SWIFT:
BIC:
Адрес:
Допълнителна информация: ………………….............
(за вътрешна референция на Банката)
Моля, да бъдат заплатени всички допълнителни
банкови такси, за да получи МБВР пълната сума
по фактурата.
В допълнение, моля да бъде изпратено по електронен път копие от платежното нареждане
на вниманието на …………… (име и ел. поща на
служител на Банката).
Подпис
…………..............………..
Постоянен представител
АНЕКС
СТАНДАРТНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Стандарт за изпълнение; не-ексклузивност. Банката се задължава да извършва
консултантските услуги със същата грижа и
внимание, които използва в други свои аналитични и консултантски дейности. Ангажирането на Банката като съветник на Клиента
по настоящия договор е неизключително и не
ограничава Клиента да се ангажира с други
съветници по същите или свързани въпроси.
2. Служители на Банката. Банката определя по свое усмотрение състава на персонала
(включително служители, заемащи консултантски позиции) („Служители на банката“),
който е определен за предоставяне на Кон-
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султантските услуги. Планът за работа към
настоящото Споразумение съдържа примерен
списък на служители на Банката, които е вероятно да бъдат включени в предоставянето
на консултантските услуги. Банката обаче си
запазва правото по всяко време да определя
друго лице или лица в допълнение или в
замяна за всяко от лицата, включени в този
списък, както Банката счита за необходимо
или подходящо при изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение.
Клиентът може, ако има основателна причина
за недоволство от работата на който и да е
член на Служителите на Банката, да поиска
от Банката да замени съответното/ите лице/
лица. С цел избягване на недоразумения се
уточнява, че настоящото Споразумение не
създава отношения на работодател и служител
или други трудовоправни отношения между
Клиента и Служителите на Банката.
3. Принос на Клиента. Клиентът се задължава да извършва дейностите и да предоставя
услуги и други договорености, посочени в
Плана за работа на настоящото Споразумение.
4. Оперативна политика на Банката. Банката предоставя препоръките си по начин,
съвместим със съответните си политики за
екологични и социални гаранции.
5. Поверителност. Страните се съгласяват,
че настоящото Споразумение и резултатите,
посочени в Плана за работа към настоящото
Споразумение, могат да се предоставят на
обществеността само след като Клиентът е
дал своето писмено съгласие за това. За тази
цел по отношение на крайните резултати в
писмена форма и съответната информация,
предоставена от страните в подкрепа на консултантските услуги, всяка страна си запазва
правото да определи посочената информация
като поверителна. Страните могат публично
да оповестяват тази информация само след
като другата страна е дала предварителното
си съгласие.
6. Интелектуална собственост. Правата
на интелектуалната собственост на Страните
по отношение на всички вече съществуващи
данни или документи, използвани от Банката
във връзка с предоставените Консултантски
услуги, остават на съответната страна. Правата
на интелектуална собственост по отношение
на новите материали, изготвени от Банката
във връзка с Консултантските услуги, принадлежат на Клиента, при условие обаче,
че Банката има глобално, неизключително,
вечно (за срока на авторските права), изцяло
под-прехвърлимо и безвъзмездно право на
ползване, копиране, показване, разпространяване, публикуване и създаване на производни
произведения на всички или на част от тези
материали, както и за използване на съдържащата се информация в свои изследвания,
документи, публикации, интернет страници и
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други медии без съгласието на Клиента, при
спазване на ограниченията за разкриване на
поверителна информация и правата на трети
страни, както е посочено в параграф 5 – Поверителност, на настоящия Анекс.
7. Представяне на възгледите и използване
на името, марката и логото на другата страна.
(а) Страните се съгласяват, че няма да
представляват или да разрешат представляването на другата страна без предварително
писмено съгласие на другата страна.
(б) Страните се съгласяват също, че няма
да използват или да разрешават използването
на името, марката или визуалните символи на
другата страна при реклами, промоционална
литература или информация без предварителното писмено съгласие на другата страна, както
и в случай, че такова съгласие бъде дадено,
използването на името, марката и визуалните
символи ще бъдат в строго съответствие с
предоставеното разрешение и с включването
на обичайните откази от отговорност, като
тези откази от отговорност следва да се предоставят незабавно на другата страна.
(в) И двете страни следва да включат съответната информация за авторство и откази
от отговорност в новите материали, изготвени
във връзка с Консултантските услуги, като
тези откази от отговорност следва да се предоставят незабавно на другата страна.
8. Опровержения и ограничение на отговорността.
(а) Въпреки че Банката ще полага щателни
усилия по отношение на работата си по изпълнение на Консултантските услуги, Банката не
дава никакви изрични гаранции или гаранции
по подразбиране относно степента на успех,
който може да бъде постигнат с прилагането
на която и да е препоръка, съдържаща се в
който и да е работен продукт, изготвен от или
с помощта на Банката или на служителите
на Банката.
(б) Без ограничение на привилегиите и
имунитетите на Банката, произтичащи от
Учредителния є договор и от другите приложими норми на правото, Банката не носи
отговорност пред Клиента или пред трета
страна за каквито и да било загуби, разходи,
щети или пасиви, които Клиентът дължи в
резултат на консултантските услуги, освен
тези, произтичащи от груба небрежност или
умишлено неправомерно поведение на Банката
или на служителите на Банката. Независимо
от всичко записано в настоящото Споразумение отговорността на Банката, ако има
такава, към Клиента по настоящото Споразумение не обхваща каквито и да е косвени,
наказателни или последващи щети, загуба на
печалба или загуба на възможност, нито може
да надвишава размера на професионалните
такси, получени от Банката по настоящото
Споразумение.
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(в) Страните признават и приемат, че целта
на настоящото Споразумение не е да създава
партньорство, съвместно предприятие или
подобно предприятие, при което Страните
биха могли да бъдат съвместно отговорни пред
трети страни или за каквито и да е други цели.
Никаква част от настоящото Споразумение
не представлява ангажимент от страна на
Банката да предоставя финансиране на Клиента по отношение на дейностите, които ще
се извършват във връзка с Консултантските
услуги или по друг начин.
9. Приложимо право. По отношение на настоящото Споразумение се прилагат законите
на Англия и Споразумението се тълкува в
съответствие с тях.
10. Уреждане на спорове.
(а) Страните по Споразумението ще се
стремят добросъвестно да разрешават всякакви различия и спорове по или във връзка
с настоящото Споразу мение по взаимно
съгласие. Всеки спор, възникнал от или във
връзка с настоящото Споразумение, който не
е уреден чрез Споразумение между страните,
ще бъде окончателно разрешаван от арбитраж
в съответствие с Арбитражните правила на
UNCITR AL в сила към датата на настоящото
Споразумение. В случай на конфликт между
Арбитражните правила на UNCITR AL и условията на това Споразумение условията на
настоящото Споразумение имат предимство.
Арби т ра ж ни я т т рибу на л се състои от
трима арбитри, като всяка страна назначава
един арбитър. Двамата назначени от страните
арбитри избират третия арбитър, който ще
има ролята на председателстващ арбитър на
Арбитражния трибунал. Мястото на провеждане на арбитража ще бъде в Лондон, а езикът,
който ще бъде използван в арбитражното
производство, е английски.
(б) Нито Клиентът, нито Банката нямат
право на производство по т. (а) на настоящия
раздел за предявяване на претенция по отношение на това, че която и да е от разпоредбите
на настоящите Общи условия на Споразумението за предоставяне на Консултантски
услуги е невалидна или неприложима поради
каквато и да е разпоредба на Учредителния
договор на Банката.
11. Привилегии и имунитети. Данъчен имунитет. Клиентът признава и ще предприеме
всички разумни стъпки, за да прилага статута,
привилегиите и имунитетите на Банката и
на нейните Служители, посочени в Учредителния договор на Банката и другите приложими норми на правото. Страните приемат
и се съгласяват, че нито една разпоредба на
настоящото Споразумение, нито подлагането
на арбитраж от страна на Банката по никакъв начин не представляват или предполагат
освобождаване, отказ, прекратяване или промяна от страна на Банката на която и да е
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привилегия, имунитет или освобождаване на
Банката, постановени в Учредителния договор
на Банката и в другите приложими норми на
правото. Това включва, наред с другото, имунитета на Банката, нейните активи, приходи,
нейните операции и сделки по отношение на
всички данъчни и митнически такси.
12. Изменения на Споразумението. Всяко
изменение или отказ, или каквото и да е съгласие, дадено по която и да е разпоредба на
настоящото Споразумение, следва да бъдат в
писмена форма и в случай на изменение – под
писани от Страните. Измененията влизат в
сила от деня и годината, в която Банката е
получила правно становище от упълномощено
длъжностно лице на Клиента, че са изпълнени
всички национални законови изисквания и
процедури за влизане в сила на Изменението
на Споразумението.
13. Запазване на права. Никакъв подход,
както и никакво неизпълнение или забавяне
от страна на която и да е от Страните при
упражняване на правомощия, средства за
защита, право на преценка, авторитет или
друго право по силата на настоящото Споразумение не трябва да нарушава или да
се тълкува като отказ или като мълчаливо
съгласие по отношение на това или което и
да е друго правомощие, средство за защита,
право на преценка, авторитет или друго право
по силата на настоящото Споразумение, или
по някакъв начин да възпрепятства неговото
допълнително или бъдещо упражняване.
14. Правоприемници. Забрана за прехвърляне без съгласие. Настоящото Споразумение
обвързва и е в полза на съответните право
приемници на страните, при условие че никой
от тях няма право да възлага настоящото
Споразумение изцяло или частично без предварителното съгласие на другата страна.
15. Цялостно Споразумение и екземпляри.
(а) Настоящото Споразумение заедно с
Плана за работа и Анекса представлява цялото Споразумение между страните по него
и отменя всички предишни споразумения,
договорености и уговорки, както устни, така
и писмени, между страните по отношение на
предмета на Споразумението.
(б) Настоящото Споразумение може да бъде
подписано в няколко екземпляра, всеки от
които е оригинал, но всички те представляват
едно и също Споразумение.
16. Прекратяване на Споразумението. Независимо от прекратяването или изтичането
на настоящото Споразумение разпоредбите на
настоящото Споразумение, отнасящи се до:
i) задължението за поверителност съгласно
раздел 5 от настоящия Анекс, ii) задълженията, разписани в раздели 6 „Интелектуалната
собственост“ и 11 „Привилегии и имунитети“
на настоящия Анекс; и (iii) задължението на
Клиента да заплати възнаграждение на Бан-
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ката за предоставените консултантски услуги,
извършени преди датата на прекратяване или
изтичане на срока на Споразумението, както и
възстановяване на всякакви разумни разходи,
свързани с прекратяването на Споразумението от страна на Клиента, продължават да
са в пълна сила, освен в случаите, в които е
направена констатация на груба небрежност
или умишлено неправомерно поведение на
Банката с решение на арбитражен трибунал,
в резултат на процедура за разрешаване на
спорове, както е посочено в член 10 от настоящия Анекс.
5486

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 6
от 9 юли 2019 г.

за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни
заразни болести на дихателната система
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
и условията за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на следните заразни
болести на дихателната система:
1. варицела;
2. епидемичен паротит;
3. коклюш;
4. менингококова болест, инвазивна (менингококов менингит и сепсис);
5. морбили;
6. рубеола;
7. скарлатина.
Чл. 2. (1) Болните от заразна болест по
чл. 1 се диагностицират в лечебни заведения.
(2) Лабораторна диагностика на болните
от заразна болест по чл. 1 се извършва във:
1. медико-диагностична лаборатория – самостоятелна или към друго лечебно заведение;
2. Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ);
3. регионалните здравни инспекции (РЗИ).
(3) При изпращане на клинични проби за
лабораторна диагностика в НЦЗПБ същите
се придружават със съпроводителен талон
съгласно приложението.
Чл. 3. Лабораторни изследвания на болни
от заразна болест по чл. 1 или на контактните
им лица се извършват след изразено информирано съгласие по реда на чл. 87, 88 и сл.
от Закона за здравето.
Чл. 4. Болните от заразна болест по чл. 1,
диагностицирани в лечебно заведение за болнична помощ, но извън структурно звено по
инфекциозни болести, се изолират, в случай
че има условия за това, или се преместват в
структурно звено по инфекциозни болести.
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Чл. 5. Лицата, диагностицирани като болни
от заразни болести по чл. 1, се регистрират,
съобщават и отчитат по реда на Наредба № 21
от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване
и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от
2005 г.).
Чл. 6. При получаване на бързо известие
за болен от заразна болест по чл. 1 РЗИ на
територията на регистрирания случай извършва епидемиологично проучване и предписва
необходимите противоепидемични мерки по
отношение на болния, контактните му лица
и външната среда.
Чл. 7. За предотвратяване разпространението на заразните болести по чл. 1 по епидемични показания РЗИ може да разпореди
извършването на допълнителни противоепидемични и/или профилактични мерки извън
предписаните по чл. 6.
Чл. 8. (1) Регионалните здравни инспекции извършват микробиологичен контрол на
режима на дезинфекция и стерилизация в
организирани колективи (детски ясли, детски
градини, училища, домове за деца, лишени от
родителска грижа, домове за пълнолетни лица
с увреждания, домове за стари хора, приюти
и центрове за временно настаняване).
(2) Ръководството в организираните колективи осигурява спазването на задължителен
хигиенен режим от служителите в тях за
недопускане разпространението на заразни
болести по чл. 1.
Чл. 9. Болните деца/ученици от заразна
болест по чл. 1 се приемат обратно в организираните колективи след представяне на
медицинска бележка от лекар, че детето/
ученикът е клинично здрав и може да посещава колектива.
Чл. 10. Медицинското наблюдение на контактен на болен от заразна болест по чл. 1
се извършва от общопрактикуващия лекар на
лицето, а в организираните колективи – и от
медицинския специалист, който го обслужва.
Чл. 11. Ваксинопрофилактиката на епидемичен паротит, коклюш, менингококова
болест, инвазивна, морбили и рубеола се
извършва по реда, начина и с биопродуктите,
посочени в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45
от 2005 г.).
Чл. 12. При възникване на заразна болест
по чл. 1 в лечебно заведение се прилагат
мерките, посочени в Наредба № 3 от 2013 г.
за утвърждаването на медицински стандарт
по превенция и контрол на вътреболничните
инфекции (ДВ, бр. 43 от 2013 г.).
Чл. 13. Установяването на временна неработоспособност на лица, които са в контакт с
болен от заразна болест по чл. 1, както и за
гледане на дете, посещаващо детско заведение,
когато е контактно с болен от заразна болест
по чл. 1, се извършва по реда на Наредбата
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за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от
2017 г. (ДВ, бр. 51 от 2017 г.).
Раздел II
Варицела
Чл. 14. Лабораторна диагностика на варицела се извършва посредством:
1. доказване на специфичен антитяло отговор в серум (ELISA IgM/IgG);
2. доказване на нуклеинова киселина на
варицела-зостер вирус в клинична проба;
3. изолация на варицела-зостер вирус в
клинична проба;
4. доказване на антиген на варицела-зостер
вирус в клинична проба.
Чл. 15. Всеки болен от варицела подлежи
на изолация и лечение в дома до преминаване на острите клинични прояви, завяхване
на всички обривни единици и образуване на
крусти.
Чл. 16. (1) На хоспитализация подлежат
болните с усложнени форми на варицела по
медицински показания.
(2) Болни от варицела, живеещи на места
без условия за изолация, се хоспитализират
по епидемични показания.
Чл. 17. При повторна поява на варицела в
лечебно заведение (вътреболничен взрив) или
в специализирана институция за предоставяне
на социални услуги (дом за деца, лишени от
родителска грижа, дом за пълнолетни лица с
увреждания или дом за стари хора) се допуска
изолация в самото заведение/институция, при
условие че за болните се осигури отделно
подходящо помещение.
Чл. 18. Неболедувалите от варицела контактни лица се поставят под медицинско
наблюдение за 21 дни.
Чл. 19. (1) При поява на варицела в детска
ясла, детска градина или училище контактните деца/ученици от засегнатата група/клас
се поставят под медицинско наблюдение за
21 дни.
(2) През периода по ал. 1 в засегнатата група/
клас на детската ясла, детската градина или
училището не се приемат нови неболедували
от варицела деца/ученици, а деца/ученици
от засегнатата група/клас не се преместват
в други групи/класове.
Чл. 20. Контактните деца на болен от herpes
zoster при контакт извън детската ясла/градина не се допускат в нея в продължение на
21 дни, ако в съответната група на детската
ясла/градина няма заболели от варицела.
Чл. 21. При контакт с болен от варицела
извън организирания колектив контактните
лица не се допускат в него за срок от 21 дни.
При точно установена дата на контакта недопускането в организирания колектив е само
за периода 11-и – 21-ви ден от контакта.
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Чл. 22. При заболяване от варицела се
извършва влажно почистване и проветряване
на помещенията, в които се намира болният, като хигиенни мерки за предотвратяване
разпространението на заболяването.
Раздел III
Епидемичен паротит
Чл. 23. (1) Лабораторна диагностика на
епидемичен паротит се извършва посредством:
1. доказване на специфичен антитяло отговор срещу вируса на епидемичния паротит,
характерен за остра инфекция, в серум или в
слюнка (ELISA IgM/IgG);
2. доказване на нуклеинова киселина на
вируса на епидемичния паротит в клинична
проба;
3. изолация на вируса на епидемичния
паротит в клинична проба.
(2) Най-подходящ клиничен материал за
доказване на специфичен антитяло отговор
(серологична диагностика) са серумни проби, взети от болен между 4-тия и 28-ия ден
след началото на обрива. За отхвърляне на
фалшиво отрицателни резултати в случаите,
когато първата серумна проба е взета по-рано
от четири дни от началото на обрива, както
и при получаване на неопределен ELISA IgM
резултат, се изследва втора серумна проба за
наличие на специфични паротитни антитела,
взета 14 дни след първата проба.
(3) Клиничният материал (урина, слюнка,
ликвор), подходящ за изолиране на вируса на
епидемичния паротит, трябва да бъде събран
в първите 3 – 4 дни след появата на клиничните симптоми на инфекцията, когато вирусът
присъства в най-висока концентрация.
(4) Резултатите от проведените изследвания
се тълкуват в зависимост от имунизационния
статус на пациента.
Чл. 24. Всеки болен от епидемичен паротит подлежи на изолация и лечение в дома
до клинично оздравяване.
Чл. 25. (1) На хоспитализация подлежат
болните с тежко протичане на заболяването
с други локализации и с усложнения по медицински показания.
(2) Болни от епидемичен паротит, живеещи
на места без условия за изолация, се хоспитализират по епидемични показания.
Чл. 26. При повторна поява на епидемичен
паротит в лечебно заведение (вътреболничен
взрив) или в специализирана институция за
предоставяне на социални услуги (дом за
деца, лишени от родителска грижа, дом за
пълнолетни лица с увреждания или дом за
стари хора) се допуска изолация в самото заведение/институция, при условие че за болните
се осигури отделно подходящо помещение.
Чл. 27. Неболедувалите и неимунизираните
срещу епидемичен паротит контактни лица
се поставят под медицинско наблюдение за
21 дни.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Чл. 28. (1) При поява на епидемичен паротит
в детска ясла, детска градина или училище
контактните деца/у ченици от засегнатата
група/клас се поставят под медицинско наб
людение за 21 дни.
(2) През периода по ал. 1 в засегнатата група/
клас на детската ясла, детската градина или
училището не се приемат нови неболедували
или неимунизирани срещу епидемичен паротит
деца/ученици, а деца/ученици от засегнатата
група/клас не се преместват в други групи/
класове. В засегнатата група/клас могат да
се приемат само деца/ученици, имунизирани
срещу епидемичен паротит преди повече от
30 дни от датата на приемането в детската
ясла, детската градина или училището.
Чл. 29. Контактните деца в организирани
колективи, неимунизирани срещу епидемичен паротит поради медицински причини
или ненавършена възраст, се отстраняват от
колектива за период от 21 дни.
Чл. 30. При контакт с болен от епидемичен паротит извън организирания колектив
контактните лица не се допускат в него за
срок от 21 дни. При точно установена дата
на контакта недопускането в организирания
колектив е само за периода 11-и – 21-ви ден
от контакта.
Чл. 31. (1) Медицински специалист в контакт
с болен от епидемичен паротит се изследва
серологично за наличие на протективен имунитет срещу епидемичен паротит при липса на
писмени данни за проведена имунизация с два
приема ваксина срещу епидемичен паротит с
интервал минимум 28 дни между тях.
(2) При отрицателен резултат за протективен имунитет срещу епидемичен паротит
от серологичното изследване медицинският
специалист се отстранява от работа от 11-ия
ден от първия контакт с болен от епидемичен
паротит до 25-ия ден след последния контакт.
(3) При положителен резултат за протективен имунитет срещу епидемичен паротит
от серологичното изследване медицинският
специалист се възстановява на работа.
Чл. 32. При установен риск за здравето и
безопасността на работещите, които нямат
протективен имунитет към вируса на епидемичния паротит, се извършва имунизация по
реда на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на
работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (ДВ,
бр. 105 от 2002 г.).
Чл. 33. При заболяване от епидемичен
паротит се прилагат хигиенни мерки за предотвратяване разпространението на заболяването, като:
1. влажно почистване, дезинфекция и проветряване на помещенията;
2. дезинфекция на предмети, използвани от
болния и замърсени с носни и/или гърлени
секрети.

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

Раздел IV
Коклюш
Чл. 34. (1) Лабораторна диагностика на
коклюш се извършва посредством:
1. изолация на Bordetella pertussis от клинична проба;
2. доказване на нуклеинова киселина на
Bordetella pertussis в клинична проба;
3. доказване на специфичен антитяло отговор срещу Bordetella pertussis.
(2) Клиничният материал (секрет от задната и горната страна на назофаринкса) е
подходящ за изолиране на причинителя на
коклюш само в катаралния стадий на болестта, когато кашлицата не е характерна.
Клиничните проби се посяват на мястото на
вземането им, в случай че е осигурена специална селективна хранителна среда, или се
поставят в транспортна хранителна среда и
се изпращат незабавно с оглед доставянето
им до втория час след вземане на материала
в микробиологична лаборатория, която предварително е информирана.
(3) Подходящ клиничен материал за доказване на нуклеинова киселина на причинителя
на коклюш е назофарингеален секрет, взет
сутрин на гладно. Материалът за генетично
изследване трябва да се вземе по възможност
преди започване на антибиотично лечение, но
е допустимо и през първите 7 дни от започване
на терапията. Тампонът с взетия материал се
поставя в стерилна пластмасова епруветка
без транспортна среда. При невъзможност за
незабавно транспортиране е необходимо да
се съхранява в хладилник под 8 °С.
(4) Резултатите от проведените изследвания
се тълкуват в зависимост от имунизационния
статус на пациента.
Чл. 35. Всеки болен от коклюш подлежи
на изолация и лечение в дома до клинично
оздравяване, но не повече от 30 дни от началото на заболяването или 20 дни от започване
на конвулсивната кашлица, а за лекуваните с
антибиотици – съответно 20 и 10 дни.
Чл. 36. (1) На хоспитализация подлежат
болните с усложнени форми на коклюш по
медицински показания.
(2) Болни от коклюш, живеещи на места
без условия за изолация, се хоспитализират
по епидемични показания.
Чл. 37. Неболедувалите и неимунизираните
срещу коклюш контактни лица се поставят
под медицинско наблюдение за 14 дни.
Чл. 38. (1) При поява на коклюш в детска
ясла, детска градина или училище контактните деца/ученици от засегнатата група/клас
се поставят под медицинско наблюдение за
14 дни.
(2) През периода по ал. 1 в засегнатата
група/клас на детската ясла, детската градина
или училището не се приемат нови неболеду-
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вали или неимунизирани срещу коклюш деца/
ученици, а деца/ученици от засегнатата група/
клас не се преместват в други групи/класове.
Чл. 39. Контактните деца в организирани
колективи, неимунизирани срещу коклюш
поради медицински причини или с незавършен имунизационен курс за възрастта, се
отстраняват от колектива за период от 14 дни.
Чл. 40. Контактните неимунизирани деца
и деца с незавършен имунизационен курс за
възрастта се имунизират срещу коклюш от
общопрактикуващия лекар след консултация с
лекари – специалисти по инфекциозни болести
и епидемиология на инфекциозните болести.
Чл. 41. Антибиотична профилактика може
да се назначи на неимунизирани или на непълно имунизирани контактни лица или носители
на причинителя на коклюш след консултация
с лекар – специалист по инфекциозни болести.
Чл. 42. При заболяване от коклюш се
прилагат хигиенни мерки за предотвратяване
разпространението на заболяването, като:
1. покриване на устата и носа с кърпичка при кашляне и кихане и изхвърляне на
използваната кърпичка в коша с отпадъци;
2. измиване на ръцете с вода и сапун и/
или използване на дезинфектант за ръце;
3. влажно почистване, дезинфекция на
повърхности в помещенията и проветряване
на помещенията.
Раздел V
Менингококова болест, инвазивна (менингококов менингит и сепсис)
Чл. 43. Лабораторна диагностика на менингококова болест се извършва посредством:
1. изолиране на Neisseria meningitidis в проба
от нормално стерилно място, включително
пурпурични кожни лезии;
2. доказване на нуклеинова киселина на
Neisseria meningitidis в проба от място, което
нормално е стерилно, включително и пурпурични кожни лезии;
3. док а зва не на а н т и г ен на Neisser ia
meningitidis в ликвор;
4. откриване на грам-отрицателни диплококи в ликвор.
Чл. 44. В зависимост от клиничните прояви
на менингококовата болест се вземат следните
материали за микробиологично изследване:
ликвор, кръв, синовиална, перикардиална,
плеврална течност, кожа от петехиални или
пурпурични кожни лезии.
Чл. 45. За изолиране на Neisseria meningitidis
от ликвор е препоръчително посявката да се
направи веднага след пункцията, на място,
на специални хранителни среди. При невъзможност да се посее на място клиничният
материал се поставя в стерилен контейнер и
се транспортира до 20 мин. в съд, осигуряващ
35 – 37 °С, в микробиологична лаборатория,
която предварително е информирана.
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Чл. 46. За изолиране на Neisseria meningitidis
от кръв се вземат 8 – 10 мл кръв, а от дете
до 3-годишна възраст и до 15 кг телесно
тегло – 1 – 2 мл кръв, която се посява на
място в среди за хемокултура и се изпраща
в микробиологична лаборатория, която предварително е информирана.
Чл. 47. При всеки заболял със съмнение
за менингококова болест се взема и секрет
от носоглътката – за микробиологична идентификация на щама на причинителя при
изолирана нуклеинова киселина или антиген
на Neisseria meningitidis.
Чл. 48. Секрет от носоглътката, по изключение и от други мукози, се взема със стерилен
тампон и се посява на място. При невъзможност да се посее на място клиничният материал
се поставя в транспортна хранителна среда и
се транспортира до 20 мин. в съд, осигуряващ
35 – 37 °С, в микробиологична лаборатория,
която предварително е информирана.
Чл. 49. При доказване на нуклеинова киселина на Neisseria meningitidis материалът
се изпраща за потвърждение и серотипиране
в националната референтна лаборатория по
молекулярна микробиология към НЦЗПБ.
Чл. 50. При изолиране на Neisseria me
ningitidis щамът се изпраща за потвърждение
и серотипиране в националната референтна
лаборатория по патогенни коки и дифтерия
към НЦЗПБ.
Чл. 51. На хоспитализация подлежат бол
ните и съмнително болните с менингококова
болест.
Чл. 52. Контактните на менингококова
болест лица се поставят под медицинско наблюдение за 7 дни.
Чл. 53. При поява на менингококова болест
в детска ясла, детска градина или училище
в засегнатата група/клас не се приемат нови
деца/ученици за 7 дни, а децата/учениците
от засегнатата група/клас не се преместват
в други групи/класове.
Чл. 54. На контактните лица в дома и в
организирания колектив се препоръчва да
се приложи подходяща профилактика с антибиотици за превенция на менингококово
носителство и поява на заболяване. Антибиотичната профилактика се назначава от
лекар след консултация с лекар – специалист
по инфекциозни болести, а прилагането на
избрания антибиотик трябва да започне в
първите 24 часа от установяването на случая.
Чл. 55. На контактните лица се препоръчва прилагане на ваксина срещу Neisseria
meningitidis, ако случаят на менингококова болест е причинен от ваксинопредотвратим щам.
Раздел VI
Морбили
Чл. 56. (1) Лабораторна диагностика на
морбили се извършва посредством:
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1. доказване на специфичен антитяло отговор срещу вируса на морбили, характерен
за остра инфекция, в серум или в слюнка
(ELISA IgM/IgG);
2. откриване на нуклеинова киселина на
вируса на морбили в клинична проба;
3. изолиране на вируса на морбили в клинична проба;
4. откриване на антиген на вируса на
морбили с тест DFA в клинична проба чрез
специфични моноклонални антитела.
(2) Най-подходящ клиничен материал за
доказване на специфичен антитяло отговор
срещу вируса на морбили (серологична диагностика) са серумни проби, взети от болен
между 4-тия и 28-ия ден след началото на
обрива. За отхвърляне на фалшиво отрицателни резултати в случаите, когато първата
серумна проба е взета по-рано от четири дни
от началото на обрива, както и при получаване на неопределен ELISA IgM резултат, се
изследва втора серумна проба за наличие на
специфични морбилни антитела, взета 7 – 14
дни след първата проба.
(3) Клиничният материал (гърлени, назофарингеални натривки, носни аспирати
и урина), подходящ за изолиране на вируса
на морбили, се събира в първите 3 дни след
появата на обрива и клиничните симптоми
на инфекцията, когато вирусът присъства в
най-висока концентрация.
Чл. 57. (1) За всеки болен със съмнение за
морбили задължително се вземат и изпращат
серумни и клинични проби за изследване в
националната референтна лаборатория по
морбили към НЦЗПБ.
(2) Резултатите от проведените изследвания
се тълкуват в зависимост от имунизационния
статус на пациента.
Чл. 58. Всеки болен от морбили подлежи
на изолация и лечение в дома в продължение
на 5 дни от появата на обрива.
Чл. 59. (1) На хоспитализация подлежат
болните с усложнени форми на морбили по
медицински показания.
(2) Болни от морбили, живеещи на места,
в които няма условия за изолация, се хоспитализират по епидемични показания.
Чл. 60. (1) При поява на морбили в детска
ясла, детска градина или училище контактните деца/ученици от засегнатата група/клас
се поставят под медицинско наблюдение за
21 дни.
(2) През периода по ал. 1 в засегнатата група/
клас на детската ясла, детската градина или
училището не се приемат нови неболедували
или неимунизирани срещу морбили деца/
ученици, а децата/учениците от засегнатата
група/клас не се преместват в други групи/
класове. В засегнатата група/клас могат да
се приемат само деца/ученици, имунизирани
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срещу морбили преди повече от 30 дни от датата на приемането в детската ясла, детската
градина или училището.
Чл. 61. Контактните деца в организирани
колективи, неимунизирани срещу морбили
поради медицински причини или ненавършена възраст, се отстраняват от колектива
за период от 21 дни.
Чл. 62. Неболедувалите и неимунизирани
срещу морбили контактни лица се имунизират в най-кратки срокове (по възможност
до 72 часа от контакта) и се поставят под
медицинско наблюдение за 17 дни от датата
на имунизацията.
Чл. 63. (1) Медицински специалист в контакт
с болен от морбили се изследва серологично
за наличие на протективен имунитет срещу
морбили при липса на писмени данни за
проведена имунизация с два приема ваксина
срещу морбили с интервал минимум 28 дни
между тях.
(2) При отрицателен резултат за протективен имунитет срещу морбили от серологичното изследване на медицинския специалист
се предлага да бъде ваксиниран с една доза
ваксина срещу морбили и се отстранява от
работа от 5-ия ден от първия контакт с болен от морбили до 21-вия ден след последния
контакт.
(3) При наличие на положителен резултат
за протективен имунитет срещу морбили от
проведеното серологично изследване медицинският специалист се възстановява на работа.
Чл. 64. (1) Всички медицински специалисти и друг персонал в лечебните заведения,
които осъществяват контакт с пациенти и
има вероятност да се заразят, представят
данни на работодателя за имунитет срещу
морбили (серологично изследване за наличие
на протективен имунитет срещу морбили или
писмени данни за проведена имунизация с два
приема ваксина срещу морбили с интервал
минимум 28 дни между тях).
(2) Лицата по ал. 1 без доказан имунитет
срещу морбили се имунизират по реда на
Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
биологични агенти при работа.
Чл. 65. Хоспитализирани пациенти, контактни на болен от морбили пациент, които не
са имунизирани или са с един прием ваксина
срещу морбили, се ваксинират срещу морбили
след оценка на възможностите за прилагане
на ваксината съобразно здравословното им
състояние.
Чл. 66. При заболяване от морбили се
извършва влажно почистване на повърхности
и проветряване на помещенията, в които
се намира болният, като хигиенни мерки
за предотвратяване разпространението на
заболяването.
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Раздел VII
Рубеола
Чл. 67. (1) Лабораторна диагностика на
рубеола се извършва посредством:
1. откриване на антитяло IgM срещу рубеола;
2. откриване на нуклеинова киселина на
вируса на рубеола в клинична проба;
3. изолиране на вируса на рубеола от клинична проба;
4. сероконверсия на IgG срещу рубеола
или значително повишение на титъра на IgG
антителата срещу рубеола в двойни проби.
(2) Най-подходящ клиничен материал за
откриване на антитяло IgM срещу рубеола
(серологична диагностика) са серумни проби, взети от болен между 4-тия и 28-ия ден
след началото на обрива. За отхвърляне на
фалшиво отрицателни резултати в случаите,
когато първата серумна проба е взета по-рано
от четири дни от началото на обрива, както
и при получаване на неопределен ELISA IgM
резултат, се изследва втора серумна проба за
наличие на специфични рубеолни антитела,
взета 7 – 14 дни след първата проба.
(3) Клиничният материал (гърлени, назофарингеални натривки, носни аспирати и орална
течност), подходящ за детекция и изолация
на вируса на рубеола, се събира в първите
3 дни след появата на обрива и клиничните
симптоми на инфекцията, когато вирусът
присъства в най-висока концентрация.
Чл. 68. (1) За всеки болен със съмнение за
рубеола задължително се вземат и изпращат
серумни и клинични проби за изследване в
националната референтна лаборатория по
рубеола към НЦЗПБ.
(2) Резултатите от проведените изследвания
се тълкуват в зависимост от имунизационния
статус на пациента.
Чл. 69. Всеки болен от рубеола подлежи
на изолация и лечение в дома в продължение
на 5 дни от появата на обрива.
Чл. 70. (1) На хоспитализация подлежат
болните с менингоенцефалит, полиневрит,
отит, пневмония, нефрит и други усложнения
по медицински показания.
(2) Болни от рубеола, живеещи на места,
в които няма условия за изолация, се хоспитализират по епидемични показания.
Чл. 71. При повторна поява на рубеола в
лечебно заведение (вътреболничен взрив) или
в специализирана институция за предоставяне
на социални услуги (дом за деца, лишени от
родителска грижа, дом за пълнолетни лица с
увреждания или дом за стари хора) се допуска
изолация в самото заведение/институция, при
условие че за болните се осигури отделно
подходящо помещение.
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Чл. 72. (1) При съмнение за заразяване
с вируса на рубеола на бременни жени до
първия триместър от бременността, дори и
при липса на клинична изява на инфекцията,
задължително се извършва серологично изследване и диагнозата се уточнява съвместно
с лекар – специалист по инфекциозни болести.
(2) На бременните жени, заразени с вируса
на рубеола през първия триместър от бременността, се разяснява опасността за плода и се
препоръчва аборт по медицински показания
при лабораторно доказана инфекция.
(3) При заболяване от рубеола на бременна
жена незабавно се уведомява лекарят – специалист по акушерство и гинекология, който
проследява бременността.
Чл. 73. На преболедувалите от рубеола
жени в детеродна възраст се препоръчва да не
забременяват до 6 месеца след боледуването.
Чл. 74. Неболедувалите и неимунизирани
срещу рубеола контактни лица се поставят
под медицинско наблюдение за 21 дни.
Чл. 75. (1) При поява на рубеола в детска
ясла, детска градина или училище контактните
деца/ученици от засегнатата група/клас се поставят под медицинско наблюдение за 21 дни.
(2) През периода по ал. 1 в засегнатата
група/клас на детската ясла, детската градина
или училището не се приемат нови неболедували или неимунизирани срещу рубеола деца/
ученици, а децата/учениците от засегнатата
група/клас не се преместват в други групи/
класове. В засегнатата група/клас могат да се
приемат деца/ученици, имунизирани срещу
рубеола преди повече от 30 дни от датата на
приемането в детската ясла, детската градина
или училището.
Чл. 76. Контактните деца в организирани
колективи, неимунизирани срещу рубеола
поради медицински причини или ненавършена възраст, се отстраняват от колектива
за период от 21 дни.
Чл. 77. (1) Работещи в лечебно заведение
в структурно звено за патологична бременност при контакт с болен от рубеола извън
структурното звено се изследват серологично
и се отстраняват от работа до получаване на
резултата.
(2) При отрицателен резултат за протективен имунитет срещу рубеола от серологичното
изследване лицето по ал. 1 не се допуска в
структурното звено за патологична бременност в продължение на 24 дни от момента
на контакта.
(3) При положителен резултат за протективен имунитет срещу рубеола от серологичното
изследване лицето по ал. 1 се възстановява
на работа.
Чл. 78. (1) При контакт на бременна жена в
първия триместър от бременността с болен от
рубеола се преустановява незабавно контактът
и бременната жена се изследва серологично.
(2) При положителен резултат за протективен имунитет срещу рубеола от серологичното
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изследване на бременната жена не се предприемат по-нататъшни противоепидемични
мерки.
(3) При отрицателен резултат за протективен имунитет срещу рубеола от серологичното
изследване на бременната жена се препоръчва
повторно изследване след 3 – 4 седмици. При
положителен резултат от повторното изследване се препоръчва прекъсване на бременността
по медицински показания.
Чл. 79. (1) Бременна жена, изложена на
контакт с болен от рубеола поради професионалната си заетост, се отстранява от работа
и се подлага на серологично изследване.
(2) При отрицателен резултат за протективен имунитет срещу рубеола от серологичното
изследване отстраняването от работа на бременната жена продължава до края на първия
триместър от бременността.
(3) При положителен резултат за протективен имунитет срещу рубеола от серологичното
изследване бременната жена се възстановява
на работа.
Чл. 80. На жени в детеродна възраст се
препоръчва да не забременяват до 1 месец
след проведена имунизация срещу рубеола.
Чл. 81. При установен риск за здравето и
безопасността на работещите, които нямат
протективен имунитет срещу рубеола, се
извършва имунизация по реда на Наредба
№ 4 от 2002 г. за защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция на биологични
агенти при работа.
Чл. 82. При заболяване от рубеола се извършва влажно почистване на повърхности
и проветряване на помещенията, в които
се намира болният, като хигиенни мерки
за предотвратяване разпространението на
заболяването.
Раздел VIII
Скарлатина
Чл. 83. (1) Лабораторна диагностика на
скарлатина се извършва посредством:
1. изолиране на Streptococcus pyogenes от
клиничен материал;
2. доказване на специфичен антиген от
Streptococcus pyogenes в клинична проба;
3. доказване на специфичен имунен отговор
срещу Streptococcus pyogenes (антистрептолизинов титър – AST). Изследването се извършва
независимо от приложението на антибактериална терапия и може да бъде единствен
маркер за ретроспективна диагноза, както
и прогностичен за развитие на автоимунно
усложнение.
(2) Клиничен материал за изолиране на
причинителя на скарлатина се взема задължително от гърлото, а при симптоматика – и
от носната лигавица. Пробите, взети със сух
стерилен тампон, се изпращат за изследване
в микробиологична лаборатория най-късно до
3-тия час след вземането им. При използване
на транспортни среди пробите могат да се
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съхраняват до 24 часа. Клиничният материал
(гърлен секрет), подходящ за доказване на
специфичен антиген от Streptococcus pyogenes
с бърз имунохроматографски тест, се взема
със сух стерилен тампон в епруветка без
хранителна среда и се изпраща незабавно в
микробиологична лаборатория. При необходимост може да се съхранява в хладилник
при 4 – 8 °С до 18 часа.
(3) Изследването с бърз тест се съпровожда
от културелно изследване.
Чл. 84. Болните от скарлатина се изолират
и лекуват в дома за 10 дни от началото на
заболяването.
Чл. 85. (1) На хоспитализация подлежат
всички тежки и усложнени случаи на скарлатина по медицински показания.
(2) Болни от скарлатина, живеещи на места
без условия за изолация, се хоспитализират
по епидемични показания.
Чл. 86. По преценка на лекуващия лекар за
уточняване състоянието на преболедувалите
между 15-ия и 20-ия ден от заболяването се
провеждат изследвания за наличие на белтък
в урината, AST и гърлен секрет за микробиологично изследване, взет поне 48 часа след
спиране на антибиотичната терапия.
Чл. 87. (1) Контактен, работещ в лечебно
заведение в структурно звено по акушерство
или по неонатология, в детска ясла, детска
градина, училище или в млекопроизводство,
подлежи на 7-дневно медицинско наблюдение
от момента на изолация на болния.
(2) В случай че болният не е изолиран и
лицето по ал. 1 е в постоянен контакт с него,
медицинското наблюдение на лицето по ал. 1
продължава 10 дни.
(3) За периода на наблюдението контактното
лице се отстранява от работа.
Чл. 88. (1) При поява на скарлатина в детска
ясла, детска градина или училище контактните
деца/ученици от засегната група/клас се поставят под медицинско наблюдение за 7 дни.
(2) През периода по ал. 1 в засегнатата
група/клас на детската ясла, детската градина или училището не се приемат нови деца/
ученици, а децата/учениците от засегнатата
група/клас не се преместват в други групи/
класове.
Чл. 89. При клиничното проследяване на
контактните лица се обръща особено внимание
на преболедувалите, съмнителните и застрашените от ревматизъм, прекарали ставни
възпаления и сърдечни смущения във връзка
с предишни стрептококови заболявания, лицата с вродени сърдечни пороци, ексудативна
или лимфатична диатеза, като те се изследват
бактериологично за бета-хемолитични стреп
тококи. По преценка на лекуващия лекар и
след консултация с лекари – специалисти по
ревматология, кардиология и инфекциозни
болести, на тях може да се приложи антибиотична профилактика.
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Чл. 90. Контактните лица по чл. 89 се
изследват безплатно в РЗИ.
Чл. 91. (1) Контактните лица извън тези
по чл. 89 по преценка на общопрактикуващия лекар се изследват за носителство на
Streptococcus pyogenes.
(2) П р и ус т а н о в е н о н о с и т е л с т в о н а
Streptococcus pyogenes може да се назначи
антибиотична профилактика.
Чл. 92. При заболяване от скарлатина се
прилагат хигиенни мерки за предотвратяване
разпространението на заболяването, като:
1. покриване на устата и носа с кърпичка при кашляне и кихане и изхвърляне на
използваната кърпичка в коша с отпадъци;
2. измиване на ръцете с вода и сапун и/
или използване на дезинфектант за ръце;
3. влажно почистване, дезинфекция на
повърхности в помещенията и проветряване
на помещенията;
4. дезинфекция на предмети, използвани от
болния и замърсени с носни и/или гърлени
секрети.
Допълнителна разпоредба
Параграф единствен. По смисъла на тази
наредба:
1. „Противоепидемични мерки“ са мерките
спрямо болния (заразоносителя), механизма на
предаване на инфекцията, контактните лица
и външната среда за бързо ликвидиране на
епидемичния процес.
2. „Профилактични мерки“ са мерките за
недопускане възникването на нови случаи на
заразни болести чрез хигиенни мероприятия,
дезинфекция, дезинсекция, дератизация и
специфична имунопрофилактика.
Министър:
Кирил Ананиев
Приложение
към чл. 2, ал. 3
СЪПРОВОДИТЕЛЕН ТАЛОН
към клинична проба за провеждане на лабораторна диагностика за отделни заразни
болести на дихателната система
1. Данни за пациента – име, възраст, дата
на раждане, адрес, телефон за връзка
............................................................................. 			
............................................................................. 			
2. Епидемиологични данни – пътувания,
епидемиологична връзка, дата на заболяване/
контакт, имунизационен статус, ако заболяването е ваксинопредотвратимо, др.
............................................................................. 			
............................................................................. 			
3. Клинични данни – описание на симптомите
............................................................................. 			
............................................................................. 			
4. Приложено лечение, продължителност
............................................................................. 			
............................................................................. 			
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5. Вид на клиничния материал – кръв,
серум, урина, слюнка, ликвор, носогърлен
секрет, др.
............................................................................. 			
............................................................................. 		
6. Дата на вземане на клиничния материал
............................................................................. 			
............................................................................. 			
7. Начин на съхранение и транспортиране
на клиничната проба
............................................................................. 			
............................................................................. 		
8. Координати на лечебното заведение,
изпратило клиничната проба – телефон, електронна поща, и име на лекаря, поставил
диагнозата
............................................................................. 			
............................................................................. 		
Предал клиничната
Приел клиничната
проба:
проба:
…………………………..
…….......……………………..
…………………………..
…….......……………………..
…………………………..
…….......……………………..
(дата, подпис,
(дата, подпис,
длъжност)
длъжност)
5475

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване
на сортовете растения във и от Официалната
сортова листа на Република България (обн.,
ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от
2014 г., бр. 48 от 2015 г., бр. 45 от 2016 г., бр. 45
от 2017 г., бр. 57 от 2018 г. и бр. 45 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите „Република България“
се добавя „съгласно чл. 4, т. 1 от Закона за
посевния и посадъчния материал (ЗППМ)“.
2. В т. 3 след думите „чл. 13, ал. 9“ се
добавя „и чл. 25, ал. 1“, а думите „Закона за
посевния и посадъчен материал (ЗППМ)“ се
заменят със „ЗППМ“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 след думите „Европейския
съюз“ се добавя „(ЕС)“.
§ 3. В чл. 5, ал. 4 думите „временно до
вземането на решение по заявлението по
ал. 3“ се заменят със „за сроковете по ал. 1“.
§ 4. В чл. 6, ал. 1, т. 2 думите „изписано
на латиница и на кирилица, когато е приложимо“ се заменят с „изписано на кирилица,
когато е приложимо и на латиница“.
§ 5. В чл. 8 думите „Регламент № 2100/94
за правата на сортовете в общността“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета
от 27 юли 1994 г. относно правната закрила
на Общността на сортовете растения“.
§ 6. В чл. 14 думите „съгласно чл. 3 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от зеленчукови култури на пазара
на ЕС (ДВ, бр. 71 от 2006 г.)“ се заличават.
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§ 7. В чл. 15 след думите „извършва сортоизпитване“ се добавя „за РХС“.
§ 8. В чл. 16 думите „ал. 6 ЗППМ“ се заменят с „ал. 7 от ЗППМ“, а накрая се добавя
„и суми по ценоразпис на услугите, утвърден
от изпълнителния директор на ИАСАС, които
се начисляват за извършване на оценки по
показателите, изброени в приложение № 6,
съгласно чл. 12, ал. 3“.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „или окончателен“ и „или
приложение № 12“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) За разглеждане на резултатите от сортоизпитването за РХС от експертна комисия
ИАСАС изготвя окончателен доклад съгласно
приложение № 12.“
§ 10. В чл. 19 абревиатурата „UPOV“ се
заменя с „ЕС“.
§ 11. В чл. 21 ал. 4 се отменя.
§ 12. В чл. 26, ал. 2 след съкращението
„ЗЗНСРПЖ“ се добавя „и чл. 16 и 23 от ЗППМ“.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Междинният и“ се заличават, а думите „се изготвят съгласно чл. 18,
ал. 5“ се заменят със „се изготвя съгласно
чл. 18, ал. 6“.
2. В ал. 3 думите „Тарифата за таксите
по чл. 6, ал. 6 ЗППМ, които се събират от
ИАСАС“ се заменят с „ценоразпис на услугите по чл. 16“.
3. В ал. 5 думите „експертната комисия“ се
заменят с „експертните комисии“, а думите
„датата на заседанията є“ се заменят с „датите
на заседанията им“.
§ 14. В чл. 28 думите „сортове генетически изменени висши растения“ се заменят с
„генетично модифицирани сортове“.
§ 15. В чл. 32, ал. 2, т. 1 след думите „образец и“ се добавя „когато това е приложимо“.
§ 16. В допълнителните разпоредби в § 2
след думите „(ОВ, L 17 от 23.1.2018 г.)“ се добавя „Директива за изпълнение (ЕС) 2019/114
на Комисията от 24 януари 2019 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/
ЕО за установяване на мерки за прилагане
съответно на член 7 от Директива 2002/53/ЕО
на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/
ЕО на Съвета, по отношение на минимално
изискваните характеристики, които следва
да бъдат обхванати от изследването, и на
минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и
зеленчукови видове (ОВ, L 23 от 25.1.2019 г.)“.
§ 17. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
на ред 72 думите „Triticum durum Desf.“ се
заменят с „Triticum turgidum L. subsp. durum
(Desf.) Husn.“.
§ 18. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 3
думите „и породи/хибриди копринена пеперуда“ се заличават.
§ 19. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения:
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1. В т. 6 думите „в държава – членка на
UPOV“ и „и/или UPOV“ се заличават.
2. В т. 7 думите „и/или в държава – членка
на UPOV“ и „и/или на UPOV“ се заличават.
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3. В т. 10, буква „а“ думите „или в държава – членка на UPOV“ се заличават.
§ 20. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Festuca arundinacea Schreb.

Тръстиковидна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca filiformis Pourr.

Финолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca pratensis Huds.

Ливадна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca rubra L.

Червена власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Твърдолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Lolium multiflorum Lam.

Многооткосен (италиански) райграс TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium perenne L.

Английски райграс (пасищен)

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium × hybridum Hausskn.

Хибриден райграс

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Pisum sativum L.

Фуражен грах

TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Poa pratensis L.

Ливадна ливадина

TP 33/1 от 15.3.2017 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий

TP 32/1 от 19.4.2016 г.

Brassica napus L. var. napobrassica Брюква
(L.) Rchb.

TP 89/1 от 11.3.2015 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Фуражна ряпа
Pers.

TP 178/1 от 15.3.2017 г.

Brassica napus L.

Рапица

TP 36/2 от 16.11.2011 г.

Cannabis sativa L.

Коноп

TP 276/1 partial rev. от 21.3.2018 г.

Glycine max (L.) Merr.

Соя

TP 80/1 от 15.3.2017 г.

Gossypium spp.

Памук

TP 88/1 от 19.4.2016 г.

Helianthus annuus L.

Слънчоглед

TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Linum usitatissimum L.

Лен

TP 57/2 от 19.3.2014 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

TP 179/1 от 15.3.2017 г.

Avena nuda L.

Голозърнест овес

TP 20/2 от 1.10.2015 г.

A. Овес и червен овес

TP 20/2 от 1.10.2015 г.

Avena sativa L. (включва
byzantina K. Koch)
Hordeum vulgare L.

Ечемик

TP 19/4 от 1.10.2015 г.

Oryza sativa L.

Ориз

TP 16/3 от 1.10.2015 г.

Secale cereale L.

Ръж

TP 58/1 от 31.10.2002 г.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Тритикале
TP 121/2 rev. 1 от 16.2.2011 г.
(Хибриди, получени от кръстосване
на видове от рода Triticum и видове
от рода Secale)

Triticum aestivum L.

Пшеница обикновена

TP 3/4 rev. 2 от 16.2.2011 г.

Triticum durum Desf.

Пшеница твърда

TP 120/3 от 19.3.2014 г.

Zea mays L.

Царевица

TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum tuberosum L.

Картофи

TP 23/3 от 15.3.2017 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 21. В приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 след ред „Vicia faba L. Бакла TG/8/6 от 17.4.2002 г.“
се създава ред „Phacelia tanacetifolia Benth. Фацелия TG/319/1 от 5.4.2017 г.“.
§ 22. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1
Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Allium cepa L. (лукова група)

Лук и шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium cepa L. (сборна група)

Шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium fistulosum L.

Лук батун

TP 161/1 от 11.3.2010 г.

Allium porrum L.

Праз

TP 85/2 от 1.4.2009 г.

Allium sativum L.

Чесън

TP 162/1 от 25.3.2004 г.

Allium schoenoprasum L.

Лук резанец

TP 198/2 от 11.3.2015 г.

Apium graveolens L.

Листна и дръжкова целина

TP 82/1 от 13.3.2008 г.

Apium graveolens L.

Кореновидна целина

TP 74/1 от 13.3.2008 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

Beta vulgaris L.

Цвекло
салатно,
„Cheltenham“

Beta vulgaris L.

Манголд

TP 106/1 от 11.3.2015 г.

Brassica oleracea L.

Листно зеле

TP 90/1 от 16.2.2011 г.

Brassica oleracea L.

Цветно зеле (карфиол)

TP 45/2 rev. 2 от 21.3.2018 г.

Brassica oleracea L.

Броколи

TP 151/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

TP 54/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

TP 65/1 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и TP 48/3 rev. от 15.3.2017 г.
червено главесто зеле

Brassica rapa L.

Китайско зеле

TP 105/1 от 13.3.2008 г.

Capsicum annuum L.

Пипер

TP 76/2 rev. от 15.3.2017 г.

Cichorium endivia L.

Къдраволистна и обикновена енди- TP 118/3 от 19.3.2014 г.
вия

Cichorium intybus L.

Индустриална цикория

Cichorium intybus L.

Широколистна цикория или итали- TP 154/1 от 21.3.2018 г.
анска цикория

Cichorium intybus L.

Цикория

TP 130/2 от 16.2.2011 г.
включително TP 60/1 от 1.4.2009 г.

TP 172/2 от 1.12.2005 г.

TP 173/2 от 21.3.2018 г.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Дини
et Nakai

TP 142/2 от 19.3.2014 г.

Cucumis melo L.

Пъпеши

TP 104/2 от 21.3.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

TP 61/2 rev. от 21.3.2018 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква

TP 155/1 от 11.3.2015 г.

Cucurbita pepo L.

Тиквички

TP 119/1 rev. от 19.3.2014 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

TP 184/2 от 27.2.2013 г.

Daucus carota L.

Моркови и фуражни моркови

TP 49/3 от 13.3.2008 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Резене

TP 183/1 от 25.3.2004 г.

Lactuca sativa L.

Салата

TP 13/6 от 21.3.2018 г.

Solanum lycopersicum L.

Домати

TP 44/4 Rev. 3 от 21.3.2018 г.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman Магданоз
ex A. W. Hill

TP 136/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Многоцветен фасул

TP 9/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Фасул пешак и фасул вейков

TP 12/4 от 27.2.2013 г.

Pisum sativum L. (partim)

Грах набръчкан, грах кръглозърнест TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.
и грах захарен

Raphanus sativus L.

Репички и черна ряпа

TP 64/2 rev. от 11.3.2015 г.

Rheum rhabarbarum L

Ревен

TP 62/1 от 19.4.2016 г.
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Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Scorzonera hispanica L.

Черен корен

TP 116/1 от 11.3.2015 г.

Solanum melongena L.

Патладжан

TP 117/1 от 13.3.2008 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

TP 55/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Полска салата

TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Захарна царевица и пуклива цареви- TP 2/3 от 11.3.2010 г.
ца

Solanum habrochaites S. Knapp & Подложки домати
D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M. Spooner; Solanum
lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L.
Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M. Spooner

TP 294/1 rev. 3 от 21.3.2018 г.

Cucurbita maxima Duchesne x Cu- Междувидови хибриди от Cucurbita TP 311/1 от 15.3.2017 г.
curbita moschata Duchesne
maxima Duchesne × Cucurbita�����
����
moschata Duchesne за използване като
подложки

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 23. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 14, ал. 1
Научно име на
таксона
Brassica rapa L.

Обикновено име на таксона
Турнепс

Методика на UPOV
TG/37/10 от 4.4.2001 г.

Текстът на тази методика може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).“
§ 24. В приложение № 10 към чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието след думата „изпитването“ се добавя „за различимост, хомогенност и стабилност“.
2. В т. 2.1.1 думите „24 лози по възможност на“ се заменят с „по възможност 24 лози от“.
§ 25. В приложение № 11 към чл. 18, ал. 5 думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят с „чл. 18, ал. 4“.
§ 26. В приложение № 12 към чл. 18, ал. 5 думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят с „чл. 18, ал. 6“.
§ 27. Приложение № 13 към чл. 21, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 21, ал. 1
Групи култури, научно и обикновено
име на таксона за видове растения

Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС
нетретирани (g)

БСК
третирани (g)

нетретирани (g)

500

100

I. Цвекло
Beta vulgaris L. – Цвекло (захарно и
1.
кръмно)

1000
II. Фуражни култури

Agrostis canina L. – Кучешка поле2.
вица

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

3.

Agrostis gigantea Roth. – Гигантска
полевица

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

4.

Agrostis stolonifera L. – Издънкова
(бяла) полевица

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост
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Вид и количество посевен/посадъчен материал

Групи култури, научно и обикновено
име на таксона за видове растения

РХС
нетретирани (g)

Agrostis capillaris L. – Обикновена
5.
полевица

БСК
третирани (g)

нетретирани (g)

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

6.

Alopecurus pratensis
лисича опашка

7.

Agropyron cristatum L. – Гребенчат
житняк

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.
8. ex J. Presl & C. Presl. – Висок
(френски) райграс

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

9. Bromus catharticus L. – Овсига

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

10. Bromus sithensis Trin. – Овсига

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

L. – Ливадна

11.

Cynodon dactylon (L.) Pers. – Бермудска трева

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

12.

Dactylis glomerata L. – Ежова главица

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

13.

Festuca arundinacea L. – Тръстиковидна власатка

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

14.

Festuca filiformis Pourr – Финолистна власатка

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

17. Festuca rubra L. – Червена власатка

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

Festuca
trachyphylla
(Hack.)
Krajina – Твърдолистна власатка

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

xFestulolium Aschers. et Graebn – хибриди, които са резултат от кръс19.
тосването на вид от рода Festuca с
вид от рода Lolium

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

Lolium multiflorum Lam – Многоот20. косен (италиански) райграс, вкл.
вестерволдски

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

21. Lolium perenne L. – Райграс

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

15. Festuca ovina L. – Овча власатка
16.

18.

Festuca pratensis
власатка

Huds. – Ливадна

22.

Lolium x boucheanum Kunth – Хибриден райграс

1500

1000

150 само при заявена
устойчивост

23.

Phalaris aquatica
(Фаларис)

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

600

1000

150 само при заявена
устойчивост

1000

1000

150 само при заявена
устойчивост

L. – Тръстичина

24. Phleum nodosum L. – Тимотейка
25.

Phleum pretense L. – Ливадна тимотейка

26. Poa L. – Ливадина
27.

Trisetum
flavescens
Beauv. – Златна трева

(L.)

P.
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС

БСК

нетретирани (g)

третирани (g)

1000

1000

500

500

30. Lupinus albus L. – Бяла лупина

2500

3000

Lupinus angustifolius L. – Теснолист31.
на лупина

2500

3000

32. Lupinus luteus L. – Жълта лупина

2500

3000

Medicago
33.
люцерна

1000

500

Hedysarum coronarium
28.
(Хедизарум)
29.

L. – Сула

Lotus corniculatus L. – Звездан (Лотус)

sativa

L. – Обикновена

нетретирани (g)

34.

Medicago x varia T. Martyn – Хибридна люцерна

1000

500

35.

Onobrychis viciifolia Scop. – Еспарзета

1000

1000

36.

Pisum sativum L. (Partim) – Фуражен грах

1000

3000

1000

500

Тrigonella foenum-graecum
L. – Сминдух

1000

1000

39. Vicia faba L. (Partim) – Бакла

3000

3000

1000

3000

300

41. Vicia sativa L. – Обикновен фий

1000

3000

300

42. Vicia villosa Roth. – Пясъчен фий

300

37. Trifolium L. – Детелина
38.

40.

Vicia pannonica Crantz – Панонски
фий

600

1000

3000

Brassica napus L. var. napobrassica
43.
(L.) Rchb. – Брюква

50

500

Brassica oleracea L. convar. acephala
44. (DC.) Alef. var. medullosa Thell.+var.
viridis L. – Кръмно (фуражно) зеле

100

300

50

45.

Phacelia tanacetifolia Benth. – Фацелия

500

1000

150

46.

Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers. – Фуражна ряпа

100

500

50

300

III. Маслодайни и влакнодайни
47. Arachis hypogaea L. – Фъстъци

2000

3000

Brassica juncea (L.) Czern. – Кафяв
48.
синап

300

500

49. Brassica napus L. (partim) – Рапица

500

500

50.

Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch – Черен синап

300

500

51.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs – Репица

300

500

52. Cannabis sativa L. – Коноп

500

2000

53. Carthamus tinctorius L. – Сафлор

3000

500

100

54. Carum carvi L. – Ким

200

200

55. Glycine max (L.) Merrill – Соя

2000

3000

600

3000 (омаганени семена)

3000 (омаганени
семена)

250 (омаганени семена)

56. Gossypium L. – Памук
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС
нетретирани (g)

БСК
третирани (g)

нетретирани (g)

1000 (и по 5000 бр. от
всеки
родителски ком57.
– за хибриди и свободноопрашва- понент или 200 бр. от
щи се сортове
родителски компонент
при изпитване за идентичност)

500

150

58. Linum usitatissimum L. – Лен

1000

1000

59. Papaver somniferum L. – Мак

50

50

300

500

Helianthus annuus L. – Слънчоглед
– за самоопрашващи се линии

60. Sinapis alba L. – Бял синап

5000 бр.

IV. Зърнени
61. Avena nuda L. – Голозърнест овес

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за
студоустойчивост

62.

Avena sativa L. (including A. Byzantina
K. Koch) – Овес и червен овес

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за
студоустойчивост

63.

Аvena strigosa Schreb. – Черен (брадат) овес

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за
студоустойчивост

64. Hordeum vulgare L. – Ечемик

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за
студоустойчивост

65. Oryza sativa L. – Ориз

3000

3000

Phalaris canariensis
66.
просо

500

1000

100

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за
студоустойчивост

L. – Канарско

67. Secale cereale L. – Ръж

68.

Sorghum bicolor (L.) Moench – Сорго

1000 (и по 500 бр. от
всеки родителски компонент)

500

100

69.

Sorghum sudanensе (Piper)
Stapf – Суданка

1000 (и по 500 бр. от
всеки родителски компонент)

500

100

70.

хtriticosecale Wittm. ex A.
Camus – Тритикале

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за
студоустойчивост

71.

Triticum aestivum
обикновена

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за
студоустойчивост

72.

Triticum turgidum L. subsp. durum
(Desf.) Husn.- Пшеница твърда

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за
студоустойчивост

73. Triticum spelta L. – Спелта пшеница

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за
студоустойчивост

L. – Пшеница

74. Zea mays L. – Царевица
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС
нетретирани (g)

БСК
третирани (g)

нетретирани (g)

600

150

30 kg или 600
бр. клубени

10 бр. клубени и 30
бр. клубени само при
заявена устойчивост
към нематода

1500 бр.

1000 (за сложни хибриди
допълнително по 1500
бр. семена от всеки ро– за хибриди и свободноопрашвадителски компонент или
щи се сортове
200 бр. от родителски
компонент при изпитване за идентичност)
V. Картофи
75. Solanum tuberosum L. – Картофи

150 бр. клубени
VI. Зеленчукови

76. Allium cepa L. – Лук и шалот
– за размножаващи се със семена
сортове

15 000 бр.

250

50 само при заявена
устойчивост

– за вегетативно размножаващи се
сортове

300 бр. луковици

7000

500 само при заявена
устойчивост

– за размножаващи се със семена
сортове

60

50

10 само при заявена
устойчивост

– за вегетативно размножаващи се
сортове

200 бр. растения
13 000 бр.

50

10 само при заявена
устойчивост

60 бр. луковици

7000

300 само при заявена
устойчивост

5000 бр.

50

10 само при заявена
устойчивост

25 000 бр.

25

4 само при заявена
устойчивост

6

25

4 само при заявена
устойчивост

1. Apium graveolens L. – Листна и
дръжкова целина

6

5

2 само при заявена
устойчивост

2. Apium graveolens L. – Кореновидна целина

4

5

2 само при заявена
устойчивост

– за размножаващи се със семена
сортове

1200 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

– за вегетативно размножаващи се
сортове

60 растения

77. Allium fistulosum L. – Лук батун

78. Allium porrum L. – Праз
79. Allium sativum L. – Чесън
80.

Allium schoenoprasum L. – Лук резанец

81. Anethum graveolens L. – Копър*
82.

Anthriscus
cerefolium
Hoffm. – Кервел

(L.)

83. Apium graveolens L. – Целина

84. Asparagus officinalis L. – Аспержи

85. Beta vulgaris L.
1. Beta vulgaris L. – Цвекло салатно,
включително „Cheltenham“

9000 бр.

100

20 само при заявена
устойчивост

2. Beta vulgaris L. – Манголд

9000 бр.

100

20 само при заявена
устойчивост
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС

БСК

нетретирани (g)

третирани (g)

нетретирани (g)

1. Brassica oleracea L. – Листно зеле

5000 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

2. Brassica oleracea L. – Цветно зеле
(карфиол)

5000 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

3. Brassica oleracea L. – Броколи

5000 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

4. Brassica oleracea L. – Брюкселско
зеле

5000 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

5. Brassica oleracea L. – Савойско
зеле

5000 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

6. Brassica oleracea L. – Бяло главесто зеле

5000 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

7. Brassica oleracea
главесто зеле

5000 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

5000 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

5000 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

50

100

20 само при заявена
устойчивост

2500 бр.

10

2 само при заявена
устойчивост

1. Cichorium endivia L. – Къдраволистна ендивия

10 000 бр.

5

2 само при заявена
устойчивост

2. Cichorium endivia L. – Обикновена ендивия

10 000 бр.

5

2 само при заявена
устойчивост

1. Cichorium intybus L. – Цикория

50

5

2 само при заявена
устойчивост

2. Cichorium intybus L. – Широколистна цикория или италианска
цикория

25

5

2 само при заявена
устойчивост

3. Cichorium intybus L. – Индустриална цикория

100

5

2 само при заявена
устойчивост

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai – Дини

1000 бр.

150

40 само при заявена
устойчивост

2000 бр.

100

20 само при заявена
устойчивост

– за размножаващи се със семена
сортове

1500 бр.

600 бр.

100 бр. само при заявена устойчивост

– за вегетативно размножаващи се
сортове

50 бр. растения
500

100 само при заявена
устойчивост

86. Brassica oleracea L.

L. – Червено

8. Brassica oleracea L. – Алабаш
87. Brassica rapa L.
1. Brassica rapa L. – Китайско зеле
2. Brassica rapa L. – Турнепс
88. Capsicum annuum L. – Пипер
89. Cichorium endivia L. – Ендивия

90. Cichorium intybus L. – Цикория

91.

92. Cucumis melo L. – Пъпеши
93.

Cucumis sativus
корнишони

L. – Краставици/

94. Cucurbita maxima Duchesnе – Тиква

1000 бр.
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС

нетретирани (g)

1500 бр.

500

100 само при заявена
устойчивост

200

50

10 само при заявена
устойчивост

– за размножаващи се със семена
сортове

1500 бр.

100

20 само при заявена
устойчивост

– за вегетативно размножаващи се
сортове

60 растения

Duch. – Тиква

96. Cucurbita pepo L. – Тиквички

нетретирани (g)

БСК
третирани (g)

Cucurbita moschata
95.
мускатна*

97.

ВЕСТНИК

Cynara cardunculus L. – Артишок и
кардун

98. Daucus carota L. – Моркови
1. Daucus carota L. – Моркови

50 000 бр.

300

50 само при заявена
устойчивост

2. Daucus carota L. – Фуражни моркови

50 000 бр.

300

50 само при заявена
устойчивост

4000 бр.

300

50 само при заявена
устойчивост

200

200

40 само при заявена
устойчивост

15 000 бр.

2

2 само при заявена
устойчивост

1000

2000

400 само при заявена
устойчивост

15 000 бр.

100

20 само при заявена
устойчивост

99. Foeniculum vulgare Miller – Резене
100. Hibiscus esculentus L. – Бамя*
101. Lactuca sativa L. – Салата
102. Lens culinaris Medic. – Леща*
103. Pastinaca sativa L. – Пащърнак*
104.

Petroselinum crispum (Miller) Nyman
ex A. W. Hill – Магданоз

30 000 бр.

25

5 само при заявена
устойчивост

105.

Phaseolus coccineus L. – Многоцветен фасул

6000 бр.

1000

200 само при заявена
устойчивост

1. Phaseolus vulgaris L. – Фасул пешак

15 000 бр.

4000

400 само при заявена
устойчивост

2. Phaseolus vulgaris L. – Фасул вейков

15 000 бр.

1000

200 само при заявена
устойчивост

1. Pisum sativum L. (partim) – Грах
набръчкан

12 000 бр.

4000

300 само при заявена
устойчивост

2. Pisum sativum L. (partim) – Грах
кръглозърнест

12 000 бр.

4000

300 само при заявена
устойчивост

3. Pisum sativum L. (partim) – Грах
захарен

12 000 бр.

4000

300 само при заявена
устойчивост

1. Rhaphanus sativus L. – Репички

14 000 бр.

100

20 само при заявена
устойчивост

2. Rhaphanus sativus L. – Ряпа

14 000 бр.

100

20 само при заявена
устойчивост

109. Rheum rhabarbarum L. – Ревен

10 бр. растения

40 бр. растения

110. Satureja hortensis L. – Чубрица*

25 000 бр.

5

106. Phaseolus vulgaris L. – Фасул

107. Pisum sativum L. (partim) – Грах

108. Rhaphanus sativus L.

2 само при заявена
устойчивост
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Вид и количество посевен/посадъчен материал

Групи култури, научно и обикновено
име на таксона за видове растения

РХС

БСК

нетретирани (g)

третирани (g)

нетретирани (g)

15 000 бр.

5

2 само при заявена
устойчивост

– за размножаващи се със семена
сортове

2500 бр.

5

2 само при заявена
устойчивост

– за вегетативно размножаващи се
сортове

25 бр. растения
2500 бр.

5

1 само при заявена
устойчивост

20 000 бр.

300

50 само при заявена
устойчивост

20 000 бр.

2

2 само при заявена
устойчивост

6000 бр.

4000

400 само при заявена
устойчивост

1. Zea mays (partim) – Захарна царевица

1000

600

150 само при заявена
устойчивост

2. Zea mays (partim) – Пуклива царевица

1000

600

150 само при заявена
устойчивост

Scorzonera hispanica L. – Черен ко111.
рен
112. Solanum lycopersicum L. – Домати

113. Solanum melongena L. – Патладжан
114. Spinacia oleracea L. – Спанак
115.

Valerianella locusta (L.) Laterr. – Полска салата

116. Vicia faba L. (partim) – Бакла
117. Zea mays (partim)

Групи култури, научно и обикновено име на
таксона за видове растения

Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС

БСК

нетретирани (g)

нетретирани (g)

VII. Лоза
118. Vitis L. – Лоза

5 бр.

32 бр.

VIII. Тютюн
119. Nicotiana tabacum L. – Тютюн

2

12

IX. Овощни родове и видове
120. Castanea sativa Mill. – Кестен

6 бр.

12 бр.

10 бр. едногодишни
присадени дръвчета

10 бр.

122. Corylus avelana L. – Лешник (Леска)

4 бр.

12 бр.

123. Cydonia oblonga Mill. – Дюля

6 бр.

12 бр.

124. Ficus carica L. – Смокиня

6 бр.

12 бр.

125. Fortunella Swingle – Кумкуат

5 бр.

12 бр.

126. Fragaria L. – Ягода

40 бр.

80 бр.

127. Juglans regia L. – Обикновен орех

6 бр.

12 бр.

128. Malus Mill. – Ябълка

6 бр.

12 бр.

129. Olea europea L. – Маслина

6 бр.

12 бр.

130. Pistacia vera L. – Шам фъстък

6 бр.

12 бр.

10 бр. едногодишни
дръвчета

12 бр.

132. Prunus amygdalus Batch. – Бадем

6 бр.

16 бр.

133. Prunus armeniaca L. – Кайсия

6 бр.

20 бр.

121. Citrus L. – Цитрусови

131. Poncirus Raf. – Трилистен „лимон“
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Групи култури, научно и обикновено име на
таксона за видове растения

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Prunus avium (L.) L. – Череша
Prunus cerasus L. – Вишна
Prunus domestica L. – Слива
Prunus persica (L.) Batsch – Праскова
Prunus salicina Lindley – Върбовидна слива
Pyrus L. – Круша
Ribes nigrum L. – Черно френско грозде
(Касис)
Ribes rubrum L. – Червено френско грозде
Ribes uva-crispa L. – Цариградско грозде
Rubus L. – Къпина
Rubus idaeus L. – Малина
Vaccinium L. – Боровинка

ВЕСТНИК
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Вид и количество посевен/посадъчен материал
РХС

БСК

нетретирани (g)
6 бр.
6 бр.
6 бр.
6 бр.
6 бр.
6 бр.

нетретирани (g)
12 бр.
12 бр.
12 бр.
12 бр.
12 бр.
12 бр.

10 бр.

30 бр.

10 бр.
6 бр.
20 бр.
20 бр.
10 бр.

30
20
40
40
30

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови
видове, започнали преди 1 септември 2019 г.,
съгласно чл. 3 на Директива за изпълнение
(ЕС) 2019/114 могат да се прилагат съответно
Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/
ЕО в техните варианти, приложими преди
изменението им с Директива за изпълнение
(ЕС) 2019/114.
§ 29. В Наредба № 3 от 2010 г. за търговия
на овощен посадъчен материал и овощни
растения, предназначени за производство на
плодове на пазара на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2010 г.; изм., бр. 95 от 2016 г.,
бр. 87 от 2018 г. и бр. 30 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 2 думите „31 декември
2010 г.“ се заменят с „31 декември 2020 г.“.
2. В допълнителните разпоредби в § 2 накрая се добавя „и се осигурява прилагането
на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/120 на
Комисията от 24 януари 2019 г. за изменение на
Директива 2008/90/ЕО на Съвета във връзка
с удължаването на срока на дерогацията по
отношение на условията за вноса от трети
страни на посадъчен материал от овощни
растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ, L 24
от 28 януари 2019 г.)“.
§ 30. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, като
§ 20, 21, 22, 23 и 28 се прилагат от 1 септември 2019 г.
Министър:
Десислава Танева
5474

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9920
от 19 юли 2018 г.

по административно дело № 1672 от 2017 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – второ отделение, в съдебно
заседание на петнадесети май две хиляди и
осемнадесета година в състав: председател:
Мариета Милева, членове: Любомира Мотова,
Славина Владова, при секретар Рени Москова и с участието на прокурора Вичо Станев
изслуша докладваното от съдията Любомира
Мотова по адм. дело № 1672/2017 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по обща жалба на „Енерго – Про България“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, представлявано
от изпълнителния директор Радослав Митков
Славов, „Българско акционерно дружество
Гранитоид“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, чрез пълномощниците
адв. Анжела Аршинкова и адв. Диана Колева, „ВЕЦ Своге“ – А Д, със седалище и
адрес на управление София, представлявано
от изпълнителния директор Пламен Дилков
Дилков чрез пълномощниците адв. Анжела
Аршинкова и адв. Диана Колева, „Благоевградска Бистрица“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, представлявано
от управителя Михаил Тодоров Тодоров чрез
пълномощниците адв. Анжела Аршинкова и
адв. Диана Колева, „Руно – Казанлък“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, представлявано от изпълнителите
директори Иванка Василева Якмаджиева и
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Димитър Стойнов Димитров чрез пълномощниците адв. Анжела Аршинкова и адв.
Диана Колева, против чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 2, чл. 11, ал. 3, 4 и 5, чл. 14, § 3 и
5 от Тарифата за таксите за водовземане, за
ползване на воден обект и замърсяване (тарифата), приета с Постановление № 383 от
29 декември 2016 г. на Министерския съвет
на Република България (в сила от 1 януари
2017 г. – ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г.).
В жалбата се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваните разпоредби
от тарифата, приети при съществено нарушение на административнопроизводствените
правила, в несъответствие с целта на закона,
неспазване на установената форма и липса
на компетентност – отменителни основания
по чл. 146, т. 2, 3, 4, 5 и 6 от АПК. Сочи
се, че нормите са в противоречие с чл. 194,
ал. 2 и 6 от ЗВ, поради което са нарушени
и чл. 12 и 15 от ЗНА. Излагат се доводи,
че с чл. 11, ал. 4 и 5 от тарифата се урежда
начин на измерване на отнетия обем вода в
противоречие с установеното в чл. 194а от
ЗВ и чл. 194, ал. 2 от същия закон, както и
че при тълкуване в съвкупност на разпоредбите на чл. 11, ал. 3, 4 и 5 от ЗВ се въвежда
финансово задъл жение върх у при хода от
производството на енергия, а не се определя такса по изричната делегация на закона,
което е в противоречие с чл. 192 от ЗВ и
чл. 60, ал. 1, чл. 84, т. 3 от Конституцията
на РБ, сочени като нарушения на материалноправните разпоредби. По отношение на §
3 и 5 от ПЗР на тарифата обосновават доводи за нищожността им. Също така излагат
съображения за неспазване на установената
форма за издаване на нормативния акт, тъй
като същият не е публикуван на интернат
страницата на съответната институция заедно
с мотивите по приемането му, което е довело
до нарушение на чл. 24, ал. 3 от ЗНА, липса
на изискуемото съдържание, установено в
чл. 28, ал. 2, от т. 1 до 4 от ЗНА, неизпълнение на императивното изискване на чл. 28,
ал. 2, т. 5 от ЗНА за изготвяне на анализ на
съответствието с правото на Европейския
съюз, нарушение на изискването по чл. 19,
20, чл. 26, ал. 4 и 5 от ЗНА, чл. 4, 6, 7, 13 от
АПК, чл. 26, ал. 1 от ЗНА, което е довело
до нарушение на административнопроизводствените правила. По отношение на другото
основание за оспорване – несъответствие с
целта на закона, са се аргументирали с целите, прогласени в чл. 2 от ЗВ, с атакуваните
разпоредби на тарифата. Молят за отмяна на
процесните разпоредби от Тарифата за таксите
и водовземането, за ползване на воден обект
и за замърсяване, приета с Постановление
№ 383 от 29 декември 2016 г. на Министерския съвет на Република България (в сила от
1 януари 2017 г. – ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г.),
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като незаконосъобразни, а при условията на
алтернативност – да се обявят за нищожни.
Претендират присъждане на сторените от
жалбоподатели съдебноделоводни разноски,
обективирани в представения общ списък по
чл. 80 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК,
ведно с приложеното към него споразумение
(л. 257 от настоящото дело).
По отношение на другите жалбоподатели
„Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в полза с наименование
„Българска асоциация на Дунавските драгажни предприятия“ със седалище и адрес
на управление София, представлявано от
председателя на управителния съвет Росица
Любенова Кирова, и „Хидроенергия – асоциация на стратегическите инвеститори в производството на енергия от водноелектрически
централи в България“ със седалище и адрес на
управление София, представлявано от председателя на управителния съвет Боян Михайлов
Кършаков, Върховният административен съд,
тричленен състав на шесто отделение, се е
произнесъл с Определение № 8914 от 7 юли
2017 г., постановено по настоящото административно дело, досежно процесуалната им
допустимост и на основание чл. 159, т. 4 от
АПК са оставени без разглеждане жалбите
им поради липсата на правен интерес от предявеното оспорване. Процесният съдебен акт
в посочената му обжалваема част е оставен
в сила с окончателно Определение № 14614
от 30 ноември 2017 г., постановено по адм.
дело № 10933 от 2017 г., по описа на петчленен състав при втора колегия на Върховния
административен съд.
Ответникът – Министерски ят съвет на
Република България, представляван от пълномощника юрисконсулт Веселин Ангелов,
счита жалбата за неоснователна, недоказваща
нарушение на материалноправните разпоредби
и на административнопроизводствените правила. Изразява становище за прекомерност на
претендираното адвокатско възнаграждение
от търговските дружества.
Заинтересованата стана – министърът на
околната среда и водите, чрез пълномощника
си юрисконсулт Цветослава Тодорова оспорва
жалбата и изразява становище за нейната
неоснователност. Моли за присъж дане на
юрисконсултско възнаг ра ж дение и прави
възражение за прекомерност на адвокатското
възнаграждение на жалбоподателите.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение за частична основателност на
жалбата в частта є досежно § 5 от ПЗР на
тарифата, а в останалата – за неоснователна.
Върховният административен съд, състав
на второ отделение, счита жалбата за допустима както с изложените мотиви в Опреде-
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ление № 8914 от 7 юли 2017 г., постановено
по настоящото административно дело, така
и при следните съображения:
С разпоредбите на чл. 185, ал. 2 и чл. 186,
ал. 1 от АПК е прието, че подзаконов нормативен акт може да се оспорва пред съд
изцяло или в отделни разпоредби от гражданите, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или за
който поражда задължение. Могат да бъдат
оспорени без ограничение във времето, поради
което жалбата следва да се счита за подадена
в срок (по арг. на чл. 187, ал. 1 от АПК).
От фактическа страна по делото се установява следното:
Изричната делегация за издаване на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на
воден обект и замърсяване (тарифата), приета
от Министерския съвет на Република България с Постановление № 383 от 29 декември
2016 г., се намира в чл. 194, ал. 6 (доп. – ДВ,
бр. 61 от 2010 г.) от Закона за водите (ЗВ).
Именно тази законова разпоредба препраща
към тарифата относно размера на таксите
по ал. 1, т. 1 – 3 от чл. 194 от ЗВ, начина и
реда за тяхното изчисляване и заплащане.
Съгласно § 2 от заключителните разпоредби
на постановлението е посочено, че то влиза
в сила от 1 януари 2017 г.
Предложеният проект на тарифата е свързан
с влизане в сила на Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 58
от 2018 г.), с който се променя действащата
нормативна уредба за таксите съгласно действащата Тарифа за таксите за водовземане,
за ползване на воден обект и замърсяване,
приета с ПМС № 177 от 2011 г. (ДВ, бр. 50
от 2011 г.). Видно от приложения по делото
доклад от министъра на околната среда и
водите (л. 128 от адм. дело № 3905/2017 г.
по опис на Върховн и я а д м и н ис т рат и вен
съд, тричленен състав на трето отделение)
целта на въвежданото изменение в таксите
е с оглед чл. 192, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВ (изм.,
ДВ, бр. 58 от 2015 г.), а именно икономическо регулиране, основано на принципите за:
„възстановяване на разходите за водни услуги,
включително на тези за околната среда и за
ресурса“ и „замърсителят плаща“ и да се
осигури приносът на различните водоползватели към възстановяването на разходите за
водни услуги. С проекта на постановлението
е предложено да бъде отменена действащата
тарифа за таксите на основание чл. 11, ал. 1
от Закона за нормативните актове (ЗНА).
Към приложения проект са представени
финансова обосновка, формуляр за частична
предварителна оценка на въздействието от
15 ноември 2016 г., изработена от ресорния
директор на дирекция „Управление на водите“ към МОСВ, справка за отразяване на
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становищата по чл. 32 от УПМСНА, получени след съгласуване на проекта, справка за
постъпилите предложения от обществената
консултация за проекта на постановление
на МС за приемане на тарифата по чл. 26,
ал. 5 от ЗН А и обосновка за неприетите
п ред ложени я, съгласу ват елни с та новища
от: Министерството на финансите, Министерството на к улт у рата, Министерството
на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, дирекция „Икономическа
и социална политика“, Министерството на
околната среда и водите, Министерството на
отбраната, Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Министерството на икономиката, Министерството на туризма, Министерството на
енергетиката и „Национална електрическа
компания“ – ЕАД. Също така с молба до съда
от процесуалния представител на министъра
на околната среда и водите са депозирани:
доклад от 2015 г. за „Изготвяне на икономическа обосновка на размера на проектните
такси за водовземане, ползване на воден
обект и замърсяване“, писмо от 7 декември
2016 г. от изпълнителния директор и член
на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ), извадка от методика за
оценка на възстановяването на разходите
за възможно най-широк кръг водни услуги,
план за управление на речните басейни на
ЗРБ (2016 г. – 2012 г.), ек ранна разпечатка на официалната интернет страница на
МОСВ, показваща, че на 30 ноември 2016 г.
в 10,46 ч. проектите на тарифата, доклад до
МС, постановление на МС, частична оценка
на въздействието и справка за постъпилите
предложения от обществена консултация са
станали публично достъпни.
Видно от протокол № 54 от заседанието
на Министерския съвет, проведено на 21 декември 2016 г., под № 27 е приет проектът
на постановление за приемане на процесната
тарифа. Постановление № 383 от 29 декември
2016 г. на МС е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 2 от 6 януари 2017 г.
При така установените факти настоящият
съдебен състав прави следните правни изводи:
С оглед нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК
съдебната проверка за законосъобразност на
оспорения административен акт се извършва
на всички основания по чл. 146 от АПК. По
силата на чл. 196 от АПК това се отнася и за
оспорването на нормативните актове.
Жалбата е частично основателна относно
оспорване на § 5 от ПЗР на тарифата.
С § 2 от ЗР на Постановление № 383 от
29 декември 2016 г. на МС се въвежда обратно
действие на постановлението. Посочено е,
че влиза в сила от 1 януари 2017 г., а обнародването му в „Държавен вестник“, бр. 2, е
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извършено на 6 януари 2017 г. Нормативните
актове се издават, за да регулират от момента
на издаването им определени обществени
отношения с многократно правно действие и
за неограничен брой адресати. По този начин
се обезпечава спазването на принципите за
законност, правна сигу рност и предвидимост. Публикуването им е елемент от фактическия състав на нормативните актове – по
арг. на чл. 5, ал. 5, изр. 1 от Конституцията
на РБ, и влизат в сила „вокацио легис“ в три
дневен срок от обнародването им в „Държавен
вестник“. Това е времето, в което приетите
разпоредби фактически съществуват, но не
пораждат правни последици. Действието им
се проявява от момента на влизане, в случая
на подзаконовия нормативен акт, в сила. Времето между публикуването и действието му
е определено, за да се запознаят субектите с
тарифата. Придаването на обратно действие
на нормативен акт, респ. подзаконов нормативен акт, е предвидено от законодателя в
чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните
актове като изключение от общото правило
и може да се извърши с изрична разпоредба. Когато подзаконовият нормативен акт е
издаден въз основа на друг нормативен акт,
обратна сила може да се придаде само ако
такава сила има актът, въз основа на който
е издаден. В случая тарифата е издадена въз
основа на законовата делегация на чл. 194,
ал. 6 от Закона за водите и § 62, ал. 2 и 4
от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
и другите относими разпоредби на ЗВ и не
е дадено обратно действие във времето по
реда на чл. 14, ал. 2 от ЗНА. В § 62, ал. 2 от
ПЗР на ЗИД на ЗВ е прието, че наредбите по
чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2, 7, 11 и 13 от ЗВ и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване
на воден обект и за замърсяване по чл. 194,
ал. 6 от ЗВ се привеждат в съответствие с
изискванията на този закон в срок от една
година до влизането му в сила, а в ал. 4 от
същата се предвижда до привеждането на
тарифата по чл. 194, ал. 6 от ЗВ в съответствие с изискванията на този закон таксите
за водовземане, за ползване на воден обект и
за замърсяване да се изчисляват и заплащат
по досегашния ред.
Постановлението на МС е обнародвано на
6 януари 2017 г., поради което определянето
с § 2 от ЗР на същото като начален момент
на влизане в сила є придава обратно действие в нарушение на правилата, установени в
чл. 14, ал. 2 от ЗНА. След като не е налице
условието, въведено в чл. 14, ал. 2 от ЗНА,
не следва да се изследва следващата трета
хипотеза от посочената норма. С оглед изложеното и предвид чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на РБ, чл. 78, ал. 2 от АПК и чл. 37, ал. 1 от
ЗНА обнародването на оспорения подзако-
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нов нормативен акт е условие за влизането
му в сила и пораждането на целените с него
правни действия. Освен да бъде издаден от
компетентен орган, в писмена форма, удостоверен по реда на чл. 34 – 36 от ЗНА, следва
да бъде и обнародван. Това е завършващият
елемент от фактическия състав и обуславящ
валидността на подзаконовия нормативен
акт. Най-ранният момент, в който може да
влезне в сила новата тарифа е в деня на публикуването є в „Държавен вестник“, ако в
нея не е предвидено друго – по арг. на чл. 5,
ал. 5 от Конституцията на РБ. Не е налице
и разгледаното по-горе правило за обратно
действие – чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗНА, тъй като
тарифата не е публикувана в „Държавен вестник“ „вокацио легис“ преди 1 януари 2017 г.
Правната доктрина и съдебната практика е
единодушна, че придаденото обратно действие назад във времето създава нежелана за
правния ред опасна привидност, което изисква
прогласяване нищожността на публикувания
§ 2 от ЗР на Постановление № 383 от 29 декември 2016 г. на МС в „Държавен вестник“,
бр. 2 от 6 януари 2017 г., както и § 5 от ПЗР
от новата тарифа, възпроизвеждащ същия
текст, настоящият съдебен състав счита, че
липсата на обнародване се е отразило върху
валидността на административния акт и е
довело до много тежко и съществено нарушение на административнопроизводствените
правила. Приемането на обратното би довело
до действие, извършено без правно основание,
и непроизведените с неговото издаване и
приложение правни действия биха довели до
съществени неправомерни действия по изпълнението є. Ето защо настоящият тричленен
състав счита, че следва да обяви нищожността
на § 5 от ПЗР на тарифата.
В останалата є част жалбата е неоснователна.
С оглед нормите на чл. 194, ал. 6 от ЗВ
и § 62, ал. 2 от ПЗР на ЗВ и съдържанието
на оспорения подзаконов нормативен акт
настоящият съдебен състав счита, че същият
е приет от компетентния административен
орган в съответствие със законовата делегация
и не са налице основания за нищожност с
оглед т. 1 от чл. 146 от АПК досежно компетенността на издателя на акта.
Доколкото с § 3 от ПЗР на тарифата се
регламентират въпроси относно привеждане в
съответствие на разрешителните за водовземане и водоползване на водни обекти, които
са пряко свързани с целите за използване на
водата, с оглед § 1 от ДР и новите правила за
определянето и изчисляването на таксите и
за уведомяването на титулярите на разрешителните на актуалните цени на водовземането
и таксите за замърсяване при определяне на
дължимите такси за 2017 г. същите са пря-
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ко свързани с предмета на тарифата и са в
рамките на законовата делегация по чл. 194,
ал. 6 от ЗВ и § 62, ал. 2 от ПЗР на ЗВ.
Независимо от изложеното въп роси те
относно издаване и изменение на разрешителните са детайлно регламентирани в глава
четвърта на ЗВ и регламентацията в § 3 не
влиза в противоречие с относимите разпоредби на Закона за водите.
Представените по делото писмени доказателства относно изработването и публикуването на проекта и приемането на оспорения
подзаконов нормативен акт, в това число
доклади (л. 128 и л. 198), финансова обосновка
(л. 42), частична предварителна оценка на
въздействие (л. 131 и л. 214) съгласувателните
становища и данните за обявяването и провеждането на обществените консултации и
тези, представени в открито съдебно заседание
от 20 март 2018 г., не обективират изложени
отменителни оплаквания досежно съществени
нарушения на административнопроизводствените правила, а напротив, сочат, че са спазени
изискванията на чл. 19, 20 и 26 – 28 от ЗНА.
Указаният срок за предложения и становища
е съобразен с минималния 14-дневен срок по
чл. 26, ал. 4 от ЗНА. Макар да не могат да
се възприемат част от изложените мотиви за
определения срок от 14 вместо 30 дни, тъй
като изтичането на срока по § 62, ал. 2 от ПЗР
на ЗВ и изготвянето на проекти от междуведомствена работна група с покана за участие
на работодатели и браншови организации не
сочат за изключителен случай по смисъла
на чл. 26, ал. 4 от ЗНА (тъй като същите са
пряко свързани със своевременно създаване
на необходимата организация), доколкото не
се оспорва позоваването на партньорското
споразумение на РБ с ЕС и последиците от
неспазването му, които могат да бъдат приети
за такива причини, както и неоспорените
доказателства за действително участие на
широк кръг на работодателски и браншови
организации в работата на работната група,
не може да се приеме, че с определянето на
по-кратък срок за обществени консултации е
ограничено участието на правните субекти.
От справката за предложенията (л. 137) се
установява, че направените предложения и
възражения в процедурата, включително и
от част от жалбоподателите по делото, са
обсъдени и са изложени мотиви относно основателността, респ. неоснователността им
и защо не се възприемат.
От съдържанието на цитираните доклади,
финансова обосновка и др., вк лючително
позоваването в тях на икономически анализ
на водоползването и оценка на нивата на
възстановяване на разходите за водни услуги
и методиката за оценка на възстановяване
на разходите, за които се сочи, че са публи-
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кувани на интернет страницата на МОСВ,
включително и с оглед разработване на ПУРБ,
се установява, че като цяло са спазени изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА.
Приложените справки относно съгласуванията и предложенията и становището по тях
(л. 82, л. 137) с оглед на съдържанието им
дават основание да се приеме, че са спазени
изискванията на чл. 77 от АПК, доколкото
с приемането на тарифата в предложената
редакция са възприети мотивите за основателността, респективно неоснователността
на предложенията и възраженията. Степента
на мотивираност на изложените мотиви в
справките с оглед и на конкретното им съдържание сочи, че предложенията са обсъдени
по същество. Неизлагане на допълнителни
мотиви непосредствено преди приемането
от административния орган не може да се
квалифицира като неизпълнение на чл. 77 от
АПК с оглед на съдържанието на тези справки.
Като се имат предвид съществените изменения в Закона за водите относно принципите на икономическото регулиране въз
основа на принципите за възстановяване на
разходите за водни услуги, както и тези за
околната среда и за ресурса и замърсителят
плаща, въвеждане нови такси и начини на
изчисляване – приемането на нова тарифа е
в съответствие с чл. 11, ал. 1 от ЗНА, тъй
като промените са многобройни и внесени
с оглед осигуряване на съответствието на
регламентацията в тарифата с основните
принципи и регулации в Закона за водите.
По направените предложения и възражения с висока степен на сходство с тези в
жалбата относно определянето на таксите за
ВЕЦ са изложени мотиви в справката (л. 140
и сл.) относно неоснователността им – както
относно икономическия анализ, който е направен във връзка с ПУРБ с оглед приноса
на водоплозвателите за възстановяване на водните ресурси и околната среда, включително
с оглед на фактическо осушаване на речни
участъци с големи дължини без отчитане на
обществения интерес в определени случаи,
за това, че таксите се определят съобразно
принципите по чл. 192 – 194 от ЗВ съобразно
отнетия обем вода, а не спрямо икономическите показатели на водоползвателите с оглед
на възстановяването на разходите за водни
услуги и околната среда.
Относно разграничението на таксите за
ВЕЦ – са изложени подробни мотиви за обсъждането на различните варианти, а именно:
за варианти с три, два и едно подразделение
на единичния размер, като с оглед на отчитането на спецификата на ВЕЦ и за да се
постигне ефективно използване на водите
и необходимият процент възстановяване на
разходи за водни услуги и околната среда, е
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прието разделението в две категории, като е
съобразен специфичният разход на вода от
ВЕЦ със сезонно, годишно и многогодишно
изравняване на оттока и в останалите случаи
и по-благоприятния единичен размер.
Посочените мотиви са в съответствие с
регламентацията в чл. 192, ал. 1, ал. 2, т. 1 – 3
и ал. 3, чл. 192а, ал. 1, чл. 192б и 192в от ЗВ
относно принципите и целите на икономическото регулиране и съобразяване на таксите
с икономическия анализ на водоползване и
за осигуряване на приноса на всички ползватели към възстановяване на разходите
за водни услуги, водния ресурс и околната
среда с оглед на специфика на дейността на
различните видове водоползватели.
С оглед изложеното релевираните оплаквания за неспазване на изискванията на
чл. 4, 6, 7 и 13 от АПК са неоснователни и
недоказани.
Не съществуват нормативни изисквания
за първоначално приемане на ПУРБ преди
приемане на тарифата, както и за използване
на разработени икономически анализи на
водоползването съгласно чл. 192, ал. 2 т. 1
и чл. 192а от ЗВ, които да се използват в
различни производства, включително и при
разглежданото при създаване на тарифата.
Регламентацията на чл. 3, ал. 1 от тарифата
и чл. 11, ал. 1 от същата е в съответствие с
чл. 194, ал. 2 от ЗВ за определяне на таксата
на базата на отнетия обем, вида и съответните норми за водопотребление, определени в
наредбата по чл. 117а от ЗВ, а в ал. 4 и 5 на
чл. 11 от посочения специален нормативен
акт са регламентирани случаите за съществуване на ВЕЦ, за което няма техническа
възможност за монтиране на измервателно
устройство.
В случаите, когато определени понятия не
са определени за целите на съответния нормативен акт, съгласно чл. 37 от Указ № 883
за приложение на ЗНА се употребяват с оглед
на общоприетия им смисъл. В оспорваните
норми не се констатират понятия, които да
имат различен от общоприетия смисъл и
които да създават предпоставки за различия
при прилагането им.
Целите на оспорените разпоредби на тарифата като цяло са в съответствие с целите и
регламентацията на чл. 192, 192в и 194 от ЗВ.
Ето защо се налага крайният извод, че
сочените отменителни основания по чл. 196
във връзка с чл. 146, т. 1 – 5 от АПК на
останалите оспорени разпоредби на процесната тарифа са неоснователни, поради което
предявеното оспорване в тази му част следва
да се отхвърли.
По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2, предл. първо и второ
от АПК Върховният административен съд в
настоящия съдебен състав
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РЕШИ:
Обявява нищожността на § 5 от ПЗР на
Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приет
с Постановление № 383 от 29 декември 2016 г.
на Министерския съвет на Република България (в сила от 1 януари 2017 г. – ДВ, бр. 2 от
6 януари 2017 г.).
Отхвърля жалбата на „Енерго – Про България“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, представлявано от изпълнителния
директор Радослав Митков Славов, „Българско акционерно дружество Гранитоид“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
чрез пълномощниците адв. Анжела Аршинкова и адв. Диана Колева, „ВЕЦ Своге“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
представлявано от изпълнителния директор
Пламен Дилков Дилков чрез пълномощниците адв. Анжела Аршинкова и адв. Диана
Колева, „Благоевградска Бистрица“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
представлявано от управителя Михаил Тодоров Тодоров чрез пълномощниците им адв.
Анжела Аршинкова и адв. Диана Колева,
„Руно – Казанлък“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление гр. Казанлък, представлявано от изпълнителите директори Иванка
Василева Якмаджиева и Димитър Стойнов
Димитров чрез пълномощниците адв. Анжела Аршинкова и адв. Диана Колева, против
чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 11,
ал. 3, 4 и 5, чл. 14, § 3 и 5 от Тарифата за
таксите за водовземане, за ползване на воден
обект и замърсяване (тарифата), приета с
Постановление № 383 от 29 декември 2016 г.
на Министерския съвет на Република България (в сила от 1 януари 2017 г. – ДВ, бр. 2
от 6 януари 2017 г.).
Решението подлежи на обжалване с каса
ционна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на страните.
Председател:
Георги Чолаков
5483

РЕШЕНИЕ № 2225
от 15 февруари 2019 г.

по административно дело № 1672 от 2017 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – второ отделение, в закрито
заседание в състав: председател: Мариета
Милева, членове: Любомира Мотова, Славина
Владова, изслуша докладваното от съдията
Любомира Мотова по адм. дело № 1672/2017 г.
Производството е по реда на чл. 175 АПК.
С протоколно определение от 24 януа р и 2 019 г., п о с т а н о в е н о п о а д м . д е ло
№ 12490/2018 г. по описа на Върховния ад-

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

министративен съд, петчленен състав – II колегия, е прекратено образуваното пред него
производство по касационни жалби на министъра на околната среда и водите чрез
пъломощника му юрисконсулт Цветослава
Тодорова, на Министерския съвет на Репуб
лика България, представляван от пълномощника му юрисконсулт Веселин Ангелов, на
„Енерго – Про България“ – ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Радослав
М и т ков С ла вов, „Бъ л гарско а к ц ионерно
дружество Гранитоид“ – АД, представлявано
от изпълнителния директор Георги Енчев
Димов, „ВЕЦ Своге“ – АД, представлявано
от изпълнителния директор Пламен Дилков
Дилков, „Благоевградска Бистрица“ – ООД,
представлявано от управителя Михаил Тодоров Тодоров, „Руно – Казанлък“ – ЕА Д,
представлявано от изпълнителните директори
Иванка Василева Якмаджиева и Димитър
Стойнов Димитров, срещу Решение № 9920
от 19 юли 2018 г., постановено по адм. дело
№ 1672/2017 г. по описа на Върховния административен съд, тричленен състав на второ
отделение, и е върнал делото на инстанцията
по същество за отстраняване на констатирано несъответствие между диспозитива и
мотивите.
С решението, постановено от настоящия
тричленен състав на Върховния административен съд, е обявена нищожността на § 5 от
ПЗР на Тарифата за таксите за водовземане,
за ползване на воден обект и за замърсяване,
приет с Постановление № 383 от 29 декември
2016 г. на Министерския съвет на Република
България (в сила от 1 януари 2017 г. – ДВ,
бр. 2 от 6 януари 2017 г.), и е отхвърлена
жалбата на „Енерго – Про България“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София,
представлявано от изпълнителния директор
Радослав Митков Славов, „Българско акционерно дружество Гранитоид“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, чрез
пълномощниците адв. Анжела Аршинкова
и адв. Диана Колева, „ВЕЦ Своге“ – А Д,
със седалище и адрес на управление София,
представлявано от изпълнителния директор
Пламен Дилков Дилков чрез пълномощниците адв. Анжела Аршинкова и адв. Диана
Колева, „Благоевградска Бистрица“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
представлявано от управителя Михаил Тодоров Тодоров чрез пълномощниците адв.
Анжела Аршинкова и адв. Диана Колева,
„Руно – Казанлък“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление гр. Казанлък, представлявано от изпълнителите директори Иванка
Василева Якмаджиева и Димитър Стойнов
Димитров чрез пълномощниците адв. Анжела
Аршинкова и адв. Диана Колева, против чл. 1,
ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 11, ал. 3,
4 и 5, чл. 14, § 3 и 5 от Тарифата за таксите
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за водовземане, за ползване на воден обект
и замърсяване (тарифата), приета с Постановление № 383 от 29 декември 2016 г. на
Министерски съвет на Република България
(в сила от 1 януари 2017 г. – ДВ, бр. 2 от 6
януари 2017 г.).
В мотивите на решението е прието, че
следва да се обяви нищожността на § 5 от
ПЗР на Тарифата за таксите за водовземане,
за ползване на воден обект и за замърсяване,
приет с Постановление № 383 от 29 декември
2016 г. на Министерски съвет на Република
България (в сила от 1 януари 2017 г. – ДВ,
бр. 2 от 6 януари 2017 г.), а по отношение на
останалата част – оспорените разпоредби на
чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 11,
ал. 3, 4 и 5, чл. 14, § 3 от тарифата, не са
налице отменителните основания по чл. 196
във връзка с чл. 146, т. 1 – 5 от АПК, поради
което съдът е отхвърлил предявеното оспорване в тези є части.
Налице е несъответствие между мотивите,
изложени в съдебния акт, и волята, формирана
от съда в диспозитива на решението в частта
му, с която се отхвърля жалбата против § 5 от
Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и замърсяване (тарифата),
приета с Постановление № 383 от 29 декември
2016 г. на Министерския съвет на Република
България (в сила от 1 януари 2017 г. – ДВ,
бр. 2 от 6 януари 2017 г.). Допусната е очевидна фактическа грешка в диспозитива на
Решение № 9920 от 19 юли 2018 г., постановено по адм. дело № 1672/2017 г. по описа на
Върховния административен съд, тричленен
състав на второ отделение. Същата следва да
се поправи, като в отхвърлителната част на
диспозитива на ред петнадесети следва да се
заличи изразът „§ 5“.
По изложените съображения Върховният
административен съд, тричленен състав на
второ отделение,
РЕШИ:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 9920 от 19 юли 2018 г.,
постановено по адм. дело № 1672/2017 г. по
описа на Върховния административен съд,
тричленен състав на второ отделение, като в
диспозитива му на ред петнадесети се заличава изразът „§ 5“.
Решението подлежи на обжалване с ка
сационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му до страните.
След влизане в сила на решението за поправката делото да се докладва на заместникпредседателя на Върховния административен
съд, втора колегия.
Председател:
Георги Чолаков
5484
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 539-НС
от 11 юли 2019 г.

относно обявяване на Красимир Георгиев
Ципов за народен представител от Двадесет
и пети изборен район – София
С вх. № НС-02-14 от 9.04.2019 г. в Централната избирателна комисия е получено
писмо от Народното събрание, с което се
уведомява, че на 5 юли 2019 г. е починал
народният представител Снежана Георгиева
Дукова, избрана от листата на ПП „ГЕРБ“ в
Двадесет и пети изборен район – София, на
изборите за народни представители в 44-то
Народно събрание. Предвид което и във връзка
с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Репуб
лика България е обективирана молба ЦИК
да обяви за народен представител кандидат
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от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети
изборен район – София.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6, чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс и във връзка с чл. 72, ал. 1,
т. 4 от Конституцията на Република България
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Красимир Георгиев Ципов за народен представител в 44-то Народно събрание
от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети
изборен район – София.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
5559

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-155
от 4 юни 2019 г.
На основание чл. 1, буква б) и чл. 4, параграф 3
от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработването на Европейска фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция AP-CPH
(19) 4 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям 1 април 2020 г. за дата на отпадане
в Република България на монографиите Теснолистна сена, плод (0208) и Инсулин, говежди (1637),
съставляващи част от Европейската фармакопея.
2. Настоящата заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция
по лекарствата.
Министър:
К. Ананиев
5472
ЗАПОВЕД № РД-01-159
от 6 юни 2019 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработване на Европейската фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), резолюции AP-CPH
(18) 4, AP-CPH (19) 1, AP-CPH (19) 2 и AP-CPH
(19) 3 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям за действаща в страната фармакопея десетото издание на Европейската фармакопея, което да замени нейното девето издание,
считано от 1 януари 2020 г.
2. Текстовете в издание 10.0 на Европейската
фармакопея влизат в сила от 1 януари 2020 г.
Допълнение 10.1 влиза в сила от 1 април 2020 г.,
допълнение 10.2 – от 1 юли 2020 г., а допълнение
10.3 – от 1 януари 2021 г.
3. Списъците с имената на български, латински
и английски език на веществата и препаратите за
хуманната медицина, за които има монографии в
актуалното издание на Европейската фармакопея,
както и българските стандартни термини за лекарствени форми, опаковки, запушалки, средства

и методи за прилагане и пътища за въвеждане,
съставляващи част от българските фармакопейни
изисквания, да се актуализират.
4. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
5. Заповедта отменя Заповед № РД-01-112 от
21.04.2016 г., изменена със Заповед № РД-01-165 от
3.05.2017 г. и Заповед № РД-01-164 от 14.06.2018 г.,
считано от 1 януари 2020 г.
Министър:
К. Ананиев
5473

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 390
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация: чрез
публичен търг за следните обекти: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.305.13.7.285,
София, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, вх. Б – вх. В, ет. 1,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“; самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.202.1.1.7, София, ул. Дамян
Груев № 8А, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“; самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.1106.10.3,
София, ж.к. Илинден, между бл. 11 и бл. 12, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“; самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 68134.1106.352.1.174, София,
ж.к. Разсадника, бл. 31, вх. Д, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А,
ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“; самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.600.2153.1.102 (ателие № 2),
София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска
№ 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“; самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103
(ателие № 3), София, ж.к. Хаджи Димит ър,
ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, със съответното им право на строеж, както и за поземлен имот с идентификатор
68134.301.457, представляващ УПИ XIV-4, кв. 178,
София, ул. Брегалница № 53, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“;
поземлен имот с идентификатор 68134.300.284
(ПИ с пл. № 4) в УПИ ІІІ-3, 4, кв. 141б, м. Зона
Б-2, София, ул. Иларион Макариополски № 11,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
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„Възраждане“; поземлен имот с идентификатор
68134.304.261, София, ул. Марко Балабанов № 16,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“; поземлен имот с идентификатор 68134.604.158, представляващ УПИ IV158, кв. 150в, м. Комплекс „Ботевградско шосе“,
София, ул. 549 № 104А (бивша ул. 512 № 103),
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“; поземлен имот с идентификатор
68134.2820.2054 в УПИ II-1067, общ., кв. 3, м. НПЗ
Орион и съседни жилищни територии, София,
ул. Владимир Зограф, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“; поземлен имот
с идентификатор 68134.1385.2342 (УПИ V-1527 –
„за оо“), кв. 62, София, ж.к. Надежда – 3 ч.,
ул. Явор № 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“; поземлен имот
с идентификатор 68134.507.5262 в УПИ V – за
ЖС, магазини и трафопост, кв. 164, м. Орландовци – Малашевци, София, ул. Ком, на ъгъла
с ул. Кирил Пърличев, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Сердика“.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за съответните обекти.
Председател:
Е. Герджиков
5462

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 687
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на обект:
„Нов отливен канал от дъждопреливник 12 на
гр. Айтос“.
Трасето на отливния канал преминава през
следните имоти: № 000056, землище на гр. Айтос, с НТП „полски път“, общинска собственост,
№ 000695, землище на гр. Айтос, с НТП „канал“, общинска собственост, № 000907, землище
на гр. Айтос, с НТП „полски път“, общинска
собственост, № 000914, с НТП „пасище, мера“,
общинска собственост, и № 272005, землище на
гр. Айтос, с НТП „нива“, собственост на Лидия
Василева Василева.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Енчев
5498

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 163
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и
чл. 60, ал. 1 от АПК Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – частичното изменение
на плана за регулация, дворищната и уличната
регулация на УПИ № IX – „За културен дом и
изложбена зала“, кв. № 141 (ПИ 10450.502.1366) и
улица с ос.т. № 70-71-70А-70б (ПИ 10450.502.3355),
които се променят така, че се образуват нови
УПИ № IX – „За културен дом и изложбена
зала“, № VI – „За ЖС, търговия и услуги“, и
№ VII – „За ЖС, търговия, услуги и ресторант“,
в кв. № 141 и нов кв. № 1412, и нова улица с
ос.т. № 701-702-703-704-705-706-707-708-709-74 по
регулационния план и кадастралната карта на
Велинград:
площ на нов УПИ № IX – „За културен дом
и изложбена зала“ – 4812 кв. м;
площ на нов УПИ № VI – „За ЖС, търговия
и услуги“ – 708 кв. м;
площ на нов УПИ № VII – „За ЖС, търговия,
услуги и ресторант“ – 1080 кв. м;
площ на част от ПИ 10450.502.1366 за нова
улица – 878 кв. м.
2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
3. Упълномощава кмета на община Велинград
да извърши всички законоустановени процедури
по изпълнение на настоящото решение. Възлага
изпълнението на решението на кмета на община
Велинград.
Председател:
А. Мареков
5453

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1017
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда на лицензиране на оценители,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 940 от протокол № 55 от 28.02.2019 г.
на Общински я съвет – гр. Горна Оряховица,
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационната
оценка и информационния меморандум на обект:
Дворно място с площ 5500 кв. м и двуетажна
масивна сграда – Детска градина „Детелина“
с площ 720 кв. м, намираща се в УПИ I – за
детска градина, кв. 42 по плана на гр. Долн а
Оряховица, община Горна Оряховица, съгласно
АОС № 2073/20.09.2010 г.
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2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3 .1 . н ач а л н а т р ъ ж н а ц е н а – в р а з м е р
101 283,30 лв. общо, от които:
– 54 260 лв. – за „не нова сграда“, която е
освободена от ДДС;
– 9083,50 лв. – за „прилежащ терен“, който е
освободен от ДДС;
– 31 616,50 лв. – за урегулиран поземлен имот,
с ДДС;
3.2. стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена в размер 5064,17 лв.;
3.3. депозит за участие – 20 % от първоначалната тръжна цена в размер 20 256,66 лв., се
превежда по банкова сметка на общината: ІBAN
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа
инвестиционна банка“: FINVBGSF, до 17 ч. на
14-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
3.4. тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
№ 5, стая 213; цената на тръжната документация
е 150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща
в касата на общината (стая 108) преди получаване
на документацията; лицето, закупуващо тръжна
документация, следва да представи документ
за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната
му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 17 ч. на 15-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно
време след закупуване на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 15 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица;
3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 общински нежилищен имот да се
заплати еднократно или разсрочено в левове;
при разсрочено плащане началната вноска не
трябва да е по-малка от 50 % от определената
цена; разсрочването на дължимата част – до
6 месеца след датата на подписване на договора; лихвата върху останалата дължима част е в
размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от
деня на сключването на договора за продажба
до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
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6. Упълномощава кмета на община Горна
Оряховица да одобри протокола от проведения
търг, да определи спечелилия участник с решение
и да сключи договор за покупко-продажба.
Председател:
Д. Костадинов
5499

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 639
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 12 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Девня, одобрява представения проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР) по чл. 16 от ЗУТ
на Промишлена зона – юг, гр. Девня, във фаза
„предварителен проект“.
Председател:
Вл. Ненков
5505

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
РЕШЕНИЕ № 852
от 28 юни 2019 г.
На основание чл. 109, ал. 3, т. 7, чл. 110, ал. 1,
т. 5, чл. 125, ал. 1 и 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Златарица, одобрява проект на схема ел. провод и
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод, съоръжение на техническата инфраструктура,
с цел захранване на обекти с идентификатори:
30962.109.19.1 – етап I, собственост на Неделина
Лазарова, 30962.109.21.1 – етап II, собственост
на Пет ър Ганев, и 30962.109.118.5 – етап III,
собственост на Йордан Бахарев, по КК и КР на
гр. Златарица.
Председател:
Ст. Бранзелов
5463

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 287
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе за
проектиране на обект: „Второстепенна водопроводна мрежа PE-HD ∅ 90, за нуждите на имот с
идентификатор 66915.22.111 по полски пътища по
КК на с. Скутаре, община „Марица“. Уличният
водопровод преминава през полски пътища по
следата на вариант единствен, нанесен върху
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приложения проект на ПУП – ПП, във връзка с
искане от Дора Косева Микова.
Трасето за проектиране на водопровода е по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър
на засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
5428

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 721
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за утвърждаване трасе на линеен
обект за изграждане на „Надземен тръбопровод
за пренос на компресиран природен газ (метан)“
от поземлен имот с идентификатор № 06598.12.25
през поземлени имоти № 06598.12.16 и № 06598.12.6
в местността Брусненски слог в землището на
с. Брусен до поземлен имот с идентификатор
№ 47714.500.2408, намиращ се в урбанизираната
територия на гр. Мездра.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Я. Нинова
5431

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1153
от 20 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с
явно наддаване на поземлен имот с идентификатор
63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Русе с площ 1938 кв. м, трайно
предназначение на територият а: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м), и построената в него сграда с идентификатор 63427.11.84.1 със застроена площ 339 кв. м,
представляваща едноетажна масивна комбинирана сграда „баня-фурна“, с адрес: Русе, кв. ДЗС,
ул. Чинар, предмет на АОС № 7180/14.02.2014 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 52 500 лв. без ДДС;
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2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 5000 лв., който
се внася в срок до 17 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по
сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/
BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 – „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
9. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници
в търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
10. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
Хр. Белоев
5461

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 645
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № I-3, взето
по протокол № 2 от 9.04.2019 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:
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Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП), за учредяване право на
прокарване и сервитут за изграждане на елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия в обхвата на поземлени
имоти с идентификатори № 65365.35.79, 65365.35.95,
65365.35.212 и 65365.35.193 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, и поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадас
тър – София, изменена със Заповед № 18-9172 от
24.11.2015 г., издадена от началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил,
попадащ в подотдел 139„б“ и подотдел 139„в“ по
горскостопанския план на ТП „ДГС Дупница“,
утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 г. на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите, подземен ел. провод ниско
напрежение с дължина на трасето 574 м, от
поземлен имот с идентификатор № 65365.35.79,
местност Над селото, по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, за захранване на поземлен
имот с идентификатор № 65365.35.107, местност
Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор
№ 65365.35.181, местност Под ридо, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с
идентификатор № 65365.35.10, местност Валявица,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, и
поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14,
местност Валявица, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, с дължина на трасето 470 м
и площ на сервитута 1,863 дка, съгласно графичната част на приложения към това решение
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), с възложители „Дако 15“ – ЕООД;
„Лавър 2015“ – ЕООД, „АКОД 15“ – ЕООД, и
„НСК Извора“ – ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на ч л. 215 от ЗУ Т п ред А дминист рат ивни я
съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите и протес
тите се подават до Община Сапарева баня и се
изпращат в Административния съд – Кюстендил,
от дирекция „БУТОСДЕМППОД“ на Община
Сапарева баня.
Председател:
И. Куйов
5495
РЕШЕНИЕ № 647
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № I-7, взето по
протокол № 1 от 15.01.2019 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в обхвата
на поземлени имоти с идентификатори № 026229,
026275, 026155, 026154, 026153 и 026195 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Ресилово за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия, както следва:
– външно електрозахранване – ниско напрежение, за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“,
намираща се в поземлен имот с идентификатор
№ 026164, местност Над селото, по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Ресилово, община Сапарева баня, от съществуващ трафопост ТП „Ресилово 2“ с № 23110415,
СЕО № КН _ 0631, намиращ се в поземлен имот
с идентификатор 026233 по картата на възстановената собственост на землището на с. Ресилово;
– водопроводно отклонение за захранване с
вода за питейно-битови и противопожарни нужди на строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“,
намираща се в поземлен имот с идентификатор
№ 026164, местност Над селото, по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Ресилово, община Сапарева баня, от тръба ПЕ
∅ 160 с налягане 0,2 атмосфери, намираща се в
СОЗ на резервоар за питейна вода, намиращ се
в поземлен имот с идентификатор № 026195 по
картата на възстановената собственост на землището на с. Ресилово, община Сапарева баня,
съгласно графичната част на приложения към
това решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител
Сергей Михайлович Волхонски.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд –
Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите и протес
тите се подават до Община Сапарева баня и
се изпращат в Административния съд – Кюст ен д и л , о т д и р ек ц и я „БУ ТОСД ЕМ П ПОД“
на Община Сапарева баня.
Председател:
И. Куйов
5496

ОБЩИНА ХИСАРЯ
РЕШЕНИЕ № 791
от 18 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на уличен водопровод за обект „Дестилерия за етеричномаслени култури и обществено обслужване“ в ПИ 299011 (УПИ 299009 – за
производствена и складова дейност (дестилерия за
етеричномаслени култури и общественообслужващи дейности), и обект „Изграждане на предприятие за преработка на шипки“ в УПИ 299006,
производствени и складови дейности (дестилерия и
сушилня), местност Кошовица, землище с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив, преминаващ
през поземлени имоти – 0.532, дере на Община
Хисаря, 0.614 – храсти ВСО, 0.612 – вътр ешна река
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на държавата, МОСВ, 1.112 – полски път на Община Хисаря, 0.748 – републикански път III-6061,
по линии в зелено за трасето и пунктири в черно
и фон в сиво за сервитута на приложения проект.
Председател:
И. Вълчева
5452

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-79
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка
с чл. 59, ал. 2 от ЗУТ, Заповед № РД-15-61 от
7.08.2018 г. и Заповед № РД-15-35 от 27.03.2019 г.
на областния управител на област Шумен, становище от Областния експертен съвет по устройство
на територията по протокол № 2 от 24.06.2019 г.
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Реконструкция на довеждащ
водопровод от яз. „Тича“ до напорен водопровод
НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от ревизионна
шахта РШ Търговище в ПИ с идентификатор
58222.501.5 по КК на гр. Велики Преслав – местност Боаза, до ПС 1300 в ПИ с идентификатор
83510.555.2 по КК на гр. Шумен – местност Дърма, преминаващ през землищата на гр. Шумен,
с. Хан Крум, с. Миланово, с. Троица, гр. Велики
Преслав в област Шумен по червените и сините
линии на приложения план.
Настоящата заповед се състави в четири
еднакви екземпляра, както следва: един за областния управител на област Шумен, един за
„В и К – Шумен“ – ООД, един за Община Шумен
и един за Община Велики Преслав.
Одобреният ПУП – ПП да се публикува на
интернет страницата на областната администрация – Шумен в тридневен срок от одобряването му.
Настоящата заповед подлежи на обжалване
и контрол по реда и в сроковете, определени в
част пета, глава деветнадесета от ЗУТ.
Областен управител:
Ст. Желев
5366

ОБЩИНА С. АНТОН,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 511
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Антон, реши:
1. Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Антон ведно с правилата
и нормативните актове за неговото прилагане.
2. Възлага на кмета на община Антон да представя ежегодно доклад за изпълнението на ОУП
в неговия обхват и предложения за изменението
му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9
от ЗУТ.
Председател:
Н. Маджаров
5497

ВЕСТНИК
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46. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-64 от 5.07.2019 г. за обект: Изграждане на
стационарни контролни единици на електронна
система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато
разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т
(ТОЛ) и на база време за леки автомобили с
обща техническ и допустима максимална маса до
3,5 т (електронна винетка) с 3 броя подобекта, в
рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост, при
условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
5485
93. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 19/2019 г. на
Висшия дисциплинарен съд Тезгюл Лютфиева Хасанова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 9 месеца.
5439
99. – Национа лната х удожествена академия – София, обявява конкурси за 2019 г. по
докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, професионално направление
8.2. Изобразително изкуство, област на висше
образование 8. Изкуства – общо 22 в следните
катедри: За редовни докторанти – общо 19: 1.
Живопис – 2; 2. Стенопис – 1; 3. Скулптура – 1;
4. Графика – 1; 5. Книга, илюстрация и печатна
графика – 1; 6. Плакат и визуална комуникация – 2; 7. Изкуствознание – 4, от тях: Модерно и
съвременно изкуство – 2; Дигитални изкуства – 1;
Фотография – 1; 8. Керамика – 1; 9. Сценография – 1; 10. Текстил – изкуство и дизайн – 1; 11.
Индустриален дизайн – 1; 12. Дизайн за детската
среда – 1; 13. Мода – 1; 14. Теория и практика на
художественото образование – 1; За задочни докторанти – общо 3: 1. Стенопис – 1; 2. Скулптура – 1;
3. Дизайн за детската среда – 1. Срок за подаване
на документи за докторантурите – 2 месеца след
обнародването в „Държавен вестник“. За справки – тел.: 02/988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
5466
11. – Медицинският университет – София,
обявява конкурси за прием на докторанти за
учебната 2019/2020 г. съгласно Решение № 241 от
25.04.2019 г. на МС и решение на Академичния
съвет на МУ – София, от 21.05.2019 г. по област на
висше образование, професионално направление
и следните докторски програми:
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Шифър

Област на висше
образование

4.

Природни науки, математика и информатика

Шифър

ВЕСТНИК

Професионално
направление

Докторска програма
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Форма на
обучение
редов- задоч
но
но

Медицински факултет

7.

Здравеопазване и спорт

4.3

7.1

Биологически науки
Биохимия

1

Имунология

2

Молекулярна биология

1

Молекулярна генетика

1

Акушерство и гинекология

2

Анестезиология и интензивно
лечение

2

Гастроентерология

6

Ендокринология

2

Кардиология

3

Клинична лаборатория

2

Клинична психология

2

Клинична фармакология и
терапия

1

Неврология

7

Обща медицина

1

Обща хирургия

1

Ортопедия и травматология

2

Медицина

5

Офталмология
Педиатрия

4

Психиатрия

3

1
4

Сърдечно-съдова хирургия
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

Хранене и диететика

1

1

Факултет по дентална медицина
7.

Здравеопазване и спорт

7.2

Дентална медицина
Дентална образна диагнос
тика
Дентална, орална и лицевочелюстна хирургия
Детска дентална медицина

1
2
2

Фармацевтичен факултет
4.

Природни науки, математика и информатика

4.2

4.3

Химически науки
Теоретична химия

1

Фармацевтична ботаника

1

Биологически науки
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Шифър

Област на висше
образование

Шифър

7.

Здравеопазване и спорт

7.3
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Професионално
направление

Докторска програма
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обучение
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но

Фармация
Токсикология

2

Фармакогнозия и фитохимия

1

Фармакоикономика и фармацевтична регулация (на
английски език)
Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

1

1
2

Факултет по обществено здраве
7.

Здравеопазване и спорт

7.1

Медицина
Медицина на бедствените
ситуации

7.4

1

Обществено здраве

Продължителността на докторантурите е:
за редовни докторанти – 3 години; за задочни
докторанти – 4 години.
Документи се подават съгласно изискванията
в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в МУ – София: 1. заявление за участие
до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до декана на съответния
факултет); 2. европейски формат автобиография; 3. нотариално заверено копие на диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението или уверение
за успешно положени държавни изпити и академична справка; 4. копие на трудов договор – за
участниците в конкурса за задочна докторантура;
5. други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и
задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето
образование. Същият заплаща такса за обучение
съгласно Закона за висшето образование. Срок за
подаване на документи за участие в конкурсите за
докторантура в Медицинския университет – София – 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документи се подават в съответните структурни звена на адрес: Медицински
факултет – 1431 София, ул. Здраве № 2, деканат,
ет. 1, стая 118, сектор „Наука“; за справки – тел.
02/952 05 21 и 02/91 72 787; Факултет по дентална
медицина – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1,
деканат, ет. 2; за справки – г-жа Дима Мандалева,
тел. 02/954 13 21; Фармацевтичен факултет – 1000
София, ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 211; за
справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/980 34
64; Факултет по обществено здраве – 1527 София,
ул. Бяло море № 8, деканат; за справки – г-жа
Даниела Василева, тел. 02/9432 579.
4564

Медицина на бедствените
ситуации

1

Социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията

2

16

1. – Лесотехническият университет – София,
отменя обявения конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.13. Общо инженерство, специалност
„Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели)“ по дисциплината „Графичен дизайн“ (ДВ,
бр. 55 от 2015 г.) на основание Заповед № ЗПС-366
от 8.07.2019 г. на ректора на Лесотехническия
университет.
5500
2. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за: доценти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Ботаника“ към катедра „Биоорганична химия“ за преподаването на български и английски език – един; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“ към
катедра „Анестезиология, спешна и интензивна
медицина“ – един; научна специалност „Обща и
клинична патология“ към катедра „Обща и клинична патология“ за преподаването на български
и английски език – един; научна специалност „Медицинска паразитология и хелминтология“ към
катедра „Инфекциозни болести, паразитология
и тропическа медицина“ – един; професионално
направление 7.2. Дентална медицина, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ към катедра
„Социална медицина и обществено здраве“ за
преподаването на български и английски език
по дисциплината „Обществено дентално здраве“ – един; професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ към катедра „Управление на здравните грижи“ – половин щатна длъжност; професори
по: област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ушни, носни и гърлени
болести“ към катедра „Ушни, носни и гърлени
болести“ – един; научна специалност „Сърдечна и
съдова хирургия“ към катедра „Сърдечно-съдова
хирургия“ – един; научна специалност „Епидемио
логия“ към катедра „Епидемиология и медицина
на бедствените ситуации“ за преподаването на
български и английски език – двама; научна
специалност „Медицина на бедствените ситуации“ към катедра „Епидемиология и медицина
на бедствените ситуации“ за преподаването на
български и английски език – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15А,
4002 Пловдив, тел. (032) 602 224; e-mail: nauchen.
otdel@gmail.com.
5441
7. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: професор, област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика (Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта) – един; доцент, област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филологи я
(Славянски езици. Съвременен руски език – терминознание) – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“,
кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.
5476
61. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност доцент
за военнослужещ в катедра „Електроника“ на
факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, учебни дисциплини „Основи на цифровата електроника“, „Микропроцесорна техника“,
„Микропроцесори и микроконтролери“, „Интернет на нещата – част 1 и 2“ – за едно място, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 34, 052/55
22 22 – централа, и на сайта на училището: www.
naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.
5437
868. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и
специални ползвания в горите“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института за гората – БАН,
бул. Св. Климент Охридски № 132.
5425
687. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност главен асис-
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тент по област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
нау к и, нау чна спец иа лност „Информат ика“
(„Информационно моделиране“), за нуждите
на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в отдел „ЧР“
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8,
тел. 02/979-28-48.
5426
218. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална
психология) за нуждите на секция „Социална,
трудова и консултативна психология“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 6, ет. 5, тел. 02/ 870 32 17.
5440
280. – Институтът по обща и неорганична
химия при БАН – София, обявява конку рси
за главни асистенти – петима: един по професионално направление 4.2. Химически науки
(теоретична химия) за лаборатория „Теоретична
и изчислителна химия“, един по професионално
направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и
интеркалационни материали“ и трима по професионално направление 4.2. Химически науки
(химия на твърдото тяло), двама за лаборатория
„Електронна спектроскопия на твърди повърхности“ и един за лаборатория „Интерметалиди и
интеркалационни материали“, всички конкурси
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
тел.: 02/979 25-60 и 02/872-48-01.
5468
31. – Институтът по земеделие – Кюстендил,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчуко
производство“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи за
участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30,
София 1373, тел. 02/812-75-60.
5438
53. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за професор в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Пластично-възстановителна
и естетична хирургия“ за нуждите на Клиниката
по изгаряне и пластична хирургия – един. Допълнително условие към кандидатите: да имат опит
в лечението на обширни изгаряния при деца и
възрастни. Срок за подаване на документите:
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: бул. Тотлебен № 21, тел. 9154 400.
5467
14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
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за регулация на м. Горна баня и придружаващите го план-схеми на съоръженията на техническата инфраструктура в граници: жп линия;
кв. 63, УПИ ХХІІ – „за колектор и инженерна
инфраструктура“, ХVІІІ-4, І-6302, ІІ-6305, ІІІ-5б,
ІV-5а, V-10, VІ-6, ІІІL-6, ІVL-6, VL-7, VІL-8, Х-9,
ХІ-10, VІІІL-10, ІХL-10, ІХL-11, ХІІІ-12, ХІV-14;
ул. Николай Хрелков; кв. 18, УПИ VІІ-4, VІІІ-9,
ІІ-5, ІІІ-2, ІV-6; ул. от о.т. 154 до о.т. 155а; кв. 18а
(нов), УПИ ХІІІ – „коо и трафопост“, ХІІ-СО, ХІСО; ул. от о.т. 155а до о.т. 155г; жп линия; кв. 17
УПИ І – „за озеленяване“. Проектът е изложен в
район „Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в срок един месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
чрез район „Овча купел“.
5502
22. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за
преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата
на кв. 161 – образуване на нови УПИ І – „за ЖС“,
и УПИ ІІ – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161
(нов) и нов УПИ І – „за ЖС и трафопост“, в
кв. 161б (нов) и изменение на план за регулация
на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. Подуяне – център, район „Оборище“.
5465
7. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на обект „Кабел НН за външно ел.
захранване на базова станция 2532“ на „Теленор
България“ – ЕАД, поземлен имот № 43788.195.169
в м. Слава поляна, землище с. Липница, община
Ботевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация – Ботевград.
5429
90. – Община Габрово съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за частично изменение на подробен
устройствен план за УПИ ХІІ – жилищно строи
телство, кв. 214, и УПИ І – жилищно строителство
и обществено обслужване, кв. 278, по плана на
гр. Габрово – ІІІ етап, и работен устройствен
план за частично изменение на работен устройствен план за УПИ ХІІ – жилищно строителство,
кв. 214, по плана на гр. Габрово – ІІІ етап. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения.
5432
20. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1651 от
25.06.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, е
одобрен ПУП – план за регулация и застрояване,
като план-извадка от приет предварителен проект,
за част от кв. 1, кв. Асеновец, Сливен, като се
проектира нова улица от о.т. 1950 до о.т. 1950г
и за имот с идентификатор 67338.566.394 се от-
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реждат УПИ І-394, УПИ ІІ-394, УПИ ІІІ-394 и
УПИ ІV-394, всички с отреждане „За обществено
обслужване и гаражи“. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
5430
2. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 и 2
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС
„Червенка 1“ DN125PE до изливна шахта на главен
колектор към проектно КПС „Червенка 2“, землище гр. Черноморец, община Созопол. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5464

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Адвокатско
дружество „Бюкюджян и Кабаиванов“ със седалище и адрес на управление Варна, ул. Константин
Величков № 12, офис 2, на чл. 67, ал. 1 и 2 от
Правилника за прилагане на Закона за мерките
срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет на Република
България от 31.12.2018 г. (ДВ, бр. 3 от 2019 г.),
по което е образувано адм. д. № 2723/2019 г. по
описа на Върховния административен съд, пето
отделение, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 25.09.2019 г. от 10,30 ч. в
зала № 3.
5503
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на
глава VIII от чл. 34 до чл. 43 (включително) от
Наредбата за условията и реда за изхвърлянето,
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови
отпадъци, масово разпространени отпадъци, на
територията на община Якоруда, приета с Решение № 57 от протокол № ОбС-05 от 15.06.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Якоруда, с искане за
отмяната им е образувано адм. д. № 628/2019 г.
по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 27.09.2019 г. от 11,30 ч.
5450
Административният съд – Варна, ХІV състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че с протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Варна, е оспорена
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разпоредбата на чл. 23, ал. 2, чл. 26, ал. 1, чл. 29,
ал. 2 и 3, чл. 30, т. 2, 4 и 5, чл. 31, чл. 40, ал. 1, 3,
4 и 6, чл. 44, ал. 2, т. 2 и 3, и ал. 3, чл. 68, ал. 1,
т. 3, чл. 69, ал. 3 от Наредбата за условията и
реда за придобиване, стопанисване, ползване,
управление и разпореждане със земеделските земи
от общинския поземлен фонд на Община Аврен.
По протеста е образувано адм. дело № 1657/2019 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХІV състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.10.2019 г. от 10,30 ч.
Съгласно чл. 182, ал. 2 от АПК всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
5489
Административният съд – Варна, ХХІV състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е направено оспорване от Атанас Николов
Пюскюлев и Надежда Атанасова Пюскюлева
против Решение № 1562-2 по протокол № 39 от
24.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – ПУР на обект: „Реконструкция на ул. Ал. Рачински в участъка от
бул. Съборни до ул. Генерал Колев по плана на 4-ти
подрайон на гр. Варна“, касаещо ПИ 10135.1504.89.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 5 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 1605/2019 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за разглеждане на 16.09.2019 г. от 10 ч.
в Административния съд – Варна.
5490
Административният съд – Велико Търново,
на основание по чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Велико Търново, против разпоредбите
на чл. 4, ал. 1, чл. 36, ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 41,
ал. 1, чл. 43, ал. 1 и чл. 55, всички в частта „събиране“ и „транспортиране“, чл. 4, ал. 2, чл. 16,
ал. 4, чл. 48, 67, 68, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 70 и
72 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Стражица, приета с
Решение № 475 по протокол № 39 от 22.04.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Стражица. Образувано
е адм.д. № 399/2019 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите
страни могат да се присъединят към оспорването
до първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 27.09.2019 г. от 9,30 ч.
5445
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на районен прокурор при Районната
прокуратура – Павликени, против разпоредбите
на чл. 24, т. 24, чл. 27, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 57,
ал. 8 в частта му досежно изразите „събиране, …
транспортиране“ и чл. 109 от Наредбата за управ
ление на отпадъците на територията на община
Павликени, приета с Решение № 563 на Общинския
съвет – гр. Павликени, взето по протокол № 46
от 19.06.2014 г. Образувано е адм.д. № 374/2019 г.
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по описа на Административния съд – Велико
Търново. Заинтересованите страни могат да се
присъединят към оспорването или да встъпят като
страна в производството на основание чл. 189,
ал. 2 от АПК до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 25.10.2019 г. от 10 ч.
5446
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което е протестирана Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Криводол,
приета с Решение № 89 по протокол № 12 от
22.08.2008 г. на ОбС – гр. Криводол, по което
е образувано адм. д. № 432/2019 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
8.10.2019 г. от 10,30 ч.
5508
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Районната
прокуратура – Габрово, против Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Дряново, приета
с Решение № 39 от 30.01.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Дряново, с искане да бъде отменена, въз
основа на който е образувано адм.д. № 160/2019 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 9.10.2019 г. от 11 ч.
5444
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Милена Любенова – прокурор от Окръжната
прокуратура – Добрич, срещу чл. 19а, ал. 1 и 3,
чл. 46, ал. 1, 5 и 6, чл. 47, ал. 1, т. 2, ал. 3, 4 и 5,
чл. 48, ал. 1 и 3 от Наредбата за осигуряване на
обществения ред, поддържането и опазването на
общинската собственост и околната среда, приета
с Решение № 14-2 от 27.11.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, изменяна и допълвана, вкл. и с
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост
и околната среда, приета с Решение № 7-2 от
26.04.2016 г. на Общинския съвет – гр. Добрич.
По протеста е образувано адм. д. № 407/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 17.09.2019 г. от 13,15 ч.
5418
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна
на Наредба № 1 за осигуряване на обществения
ред, опазване на околната среда и собствеността
на територията на община Каварна, приета с
Решение № 51 по протокол № 6 от 1.03.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Каварна, в частта на чл. 9,
ал. 2, като се иска обявяването му за нищожен,
и в частта на чл. 48, ал. 2 и 3 от наредбата, по
което оспорване е образувано адм.д. № 409/2019 г.
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по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.09.2019 г. от 13 ч.
5442
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 Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Наредбата за управлението на
отпадъците на територията на община Балчик,
приета с Решение № 628 по протокол № 42 от
26.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Балчик,
в частта на чл. 14, ал. 1 относно „… събиране,
транспортиране …“, чл. 32, ал. 2, т. 1, 2 и 3,
чл. 32, ал. 3, 4, 5 и 6, чл. 61 в частта относно
„… събиране … транспортиране …“, чл. 68, ал. 1
в частта относно „… събиране …“, чл. 69 в частта относно „… събиране, транспортиране …“,
разпоредбите от чл. 115 до чл. 159 вкл., като в
частта на чл. 148 само за санкциите, предвидени
за юридическите лица и едноличните търговци,
чл. 164, 165 и 171 от наредбата. По протеста е
образувано адм. дело № 405/2019 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
17.09.2019 г. от 13,20 ч.
5479
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на Веселин Вичев – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шабла, приета
с Решение № 596 от 6.11.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Шабла, по протокол № 49 от 6.11.2014 г.
на Общински съвет – гр. Шабла, в частта на чл. 25,
ал. 2, т. 1 – 5, ал. 3, 4, 5 и 6, чл. 44 в частта относно
„…. събиране …“, чл. 47 в частта относно „….
събиране …“, чл. 56, ал. 1, 2 и 3, поради противоречието им с разпоредби от по-висок ранг. По
протеста е образувано адм. дело № 391/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 24.09.2019 г. от 13 ч.
5480
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Веселин Вичев – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Наредба № 1 за спазване на обществения ред, опазване на околната
среда, имуществото на гражданите и поддържане
чистотата в населените места на територията
на община Тервел, приета с Решение № 9-102 от
30.10.2000 г. на Общинския съвет – гр. Тервел,
неколкократно изменяна, последно с Решение
1-2 от 31.01.2019 г., в частта на чл. 4, ал. 1, т. 10
поради липса на материална компетентност. По
протеста е образувано адм. д. № 410/2019 г. по
описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 24.09.2019 г. от 13 ч.
5481
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Веселин Вичев – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, поддържането и опазването на
общинската собственост и околната среда, приета
с Решение № 4/43 от 28.04.2006 г. на Общинския
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съвет – с. Крушари, неколкократно изменяна,
последно с Решение 5/46 по протокол № 5 от
27.04.2017 г., в частта на чл. 12, ал. 1, чл. 21, ал. 2,
чл. 22, ал. 6 и 7, чл. 29, ал. 3 във връзка с ал. 1,
т. 4 и чл. 29, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 5 поради
противоречието им с разпоредби от по-висок ранг.
По протеста е образувано адм. д. № 411/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 24.09.2019 г. от 13 ч.
5482
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 306/2019 г.
по протест на прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу разпоредбите на чл. 29, чл. 25,
ал. 2, както и чл. 65, 66, 67, 68, 69 от Наредбата
за управление на дейностите по отпадъците на
територията на община Якимово по чл. 22 от
ЗУО, приета с Решение № 393, протокол № 41
от 18.07.2014 г. на Общинския съвет – с. Якимово. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Районната
прок у рат у ра – Лом, ответник – Общинск и ят
съвет – с. Якимово, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 306/2019 г. е насрочено
за 13.09.2019 г. от 10 ч.
5419
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 307/2019 г.
по протест на прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу разпоредбите на чл. 29, чл. 25,
ал. 2, както и чл. 65, 66, 67, 68, 69 от Наредба
№ 6 за управление на дейностите по отпадъците
на територията на община Вълчедръм, приета с
Решение № 346, протокол № 42 от 18.07.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Вълчедръм. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Районната прокуратура – Лом,
ответник – Общинският съвет – гр. Вълчедръм,
и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно
дело № 307/2019 г. е насрочено за 13.09.2019 г.
от 10 ч.
5420
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 328/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 10, т. 25 в частта относно
„.... събиране, транспортиране….“, чл. 26, ал. 2, 3,
4, 5 и 6, чл. 30 в частта относно ,,… събиране …“,
чл. 35, ал. 1 в частта относно ,,… събиране …“,
чл. 37 в частта относно ,,… събиране .…“, чл. 67
и 68 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Брусарци, приета с
Решение № 292 от протокол № 40 от 28.07.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Брусарци. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 328/2019 г. е насрочено за 13.09.2019 г. от 10 ч.
5510
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Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окр ъжната прокуратура – Плевен, срещу
разпоредбите на чл. 12, 25, чл. 52, ал. 1, т. 3, 4,
6, 8 и 9, чл. 52, ал. 2, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7, чл. 53 и
54 от Наредбата за управление на дейностите по
отпадъците на територията на община Долни
Дъбник, приета с Решение № 394 от 13.06.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Долни Дъбник, по
което е образувано адм.д. № 652/2019 г. по описа
на Административния съд – Плевен.
5443
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от зам. окръжния прокурор
на Окръжната прокуратура – Разград, с искане
да бъде отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 26, ал. 1 в частта „притежаващи
разрешение по чл. 35 от ЗУО“ от Наредба № 16
за управление на отпадъците на територията на
община Цар Калоян, приета с Решение № 60 по
протокол № 9 от 17.12.2014 г. на Общинския съвет – гр. Цар Калоян, както и да бъдат обявени
за нищожни разпоредбите на чл. 61, 62, 63 и 64
от същата наредба, по който е образувано адм.
дело № 170/2019 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 17.09.2019 г. от
10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
5509
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Сливен, против чл. 27, ал. 2, чл. 62, ал. 12 и
чл. 67, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора,
по който е образувано адм. д. № 276/2019 г. по
описа на Административния съд – Сливен, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание за 18.09.2019 г. от 14 ч.
5488
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е образувано адм. дело №
861/2019 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 2.10.2019 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване е Наредбата за изграждане
и опазване на зелената система на територията
на община Костенец, приета с Решение № 105
по протокол № 13 от 18.12.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Костенец.
5478
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 892/2019 г. по описа на съда по оспорване на
прокурор в Окръжната прокуратура – София, на
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем
и разпореждане с жилищната собственост на
Община Елин Пелин, приета с Решение № 593

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

по протокол № 21 от 31.03.20015 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин. Административно
дело № 892/2019 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 16.10.2019 г. от 10 ч.
5447
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 891/2019 г. по описа на съда по оспорване на
прокурор в Окръжната прокуратура – София,
против чл. 13, ал. 2 и 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци
и такси и цени на услуги на територията на община Костенец, приета от ОбС – гр. Костенец,
с Решение № 36 по протокол от 25.04.2019 г.
Административно дело № 891/2019 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
2.10.2019 г. от 10 ч.
5448
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 883/2019 г.
по описа на съда по оспорване на прокурор в
Окръжната прокуратура – София, против чл. 31 в
частта „...необходимите разрешения или...“, чл. 39,
19, 29, 38, 44 и 42 от Наредба № 8 за опазване
на околната среда, поддържане на чистотата и
управлението на отпадъците, приета с Решение
№ 131 по протокол № 9 от 29.11.2006 г. на Общинския съвет – гр. Етрополе. Административно
дело № 883/2019 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 2.10.2019 г. от 10 ч.
5449
Варненският районен съд, 35 състав, призовава
Барак Ставитски, роден на 30.06.1972 г. в Израел, гражданин на Израел, с неизвестен адрес, в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в деловодството на Районния
съд – Варна, 35 състав, за да получи книжата и
да подаде отговор по реда на чл. 131 от ГПК като
ответник по гр. дело № 3931/2019 г., заведено от
Людмила Алтман, по иск с правно основание
чл. 34 от ЗС, за делба на съсобствен недвижим
имот. Указва на лицето, че при неявяване ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5487
Плевенският районен съд, гражданско отделение, 12-и състав, уведомява Пламен Ангелов
Блажев, роден на 25.11.1952 г., гражданство българско, без адресна регистрация в Република
България и с неизвестен адрес в чужбина, че
има качество на ответник по гр.д. № 1687/2019 г.
по описа на Районния съд – Плевен, образувано
по подаден от Живко Любенов Тонов иск за
делба с правно основание чл. 32 от ЗС, като му
указва, че следва да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на Плевенския районен съд, Плевен,
ул. Димитър Константинов № 25, за да получи
препис от искова молба и приложенията, след
което в едномесечен срок от получаването има
възможност да даде отговор по чл. 131 ГПК.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5451
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Софийският градски съд, І гражданско отделение, 11-и състав, на основание чл. 74, ал. 2
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 848 от 17.10.2018 г.
на КПКОНПИ уведомява, че има образувано
гр.д. № 13991/2018 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество срещу Мардик Рупен
Папазян с постоянен адрес: София, район „Красно
село“, ул. Хайдушка гора № 28, ет. 2, ап. 10, и
Тоска Райчева Папазян с постоянен адрес: София,
район „Красно село“, ул. Хайдушка гора № 28,
ет. 2, ап. 10, за отнемане на имущество на обща
стойност 658 492,20 лв., описано, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Мардик Рупен Папазян:
– Сумата в размер 21 199,19 евро с левова
равностойност 41 462,01 лв., представляваща
вноски по банкова сметка – депозитна сметка в
евро с IBAN BG 07 PRCB9230 2403335027, открита
в „Прокредитбанк България“ – ЕАД;
– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на
каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG 04
PRCB923020033350 17, открита в „Прокредитбанк
България“ – ЕАД;
– Сумата в размер 2034,88 лв., представляваща
начислени лихви върху сумата по сметка – срочен депозит в левове с IBAN: BG 45 CBUN
91952000183048, открит на 11.09.2008 г., закрит на
12.09.2011 г., в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– Сумата в размер 20 000 лв., внесена на каса
по спестовен влог в левове с IBAN BG 79 CBUN
91954000183047, открит на 11.09.2008 г., закрит на
12.09.2011 г., в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на
каса по спестовен влог – изгодна сделка в левове с IBAN BG 71 CBUN 91952000374446, открит
на 16.05.2011 г., закрит на 16.05.2012 г., в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– Сумата в размер 625,33 лв., представляваща
начислени лихви по спестовен влог – изгодна сделка в левове с IBAN BG 71 CBUN 91952000374446,
открит на 16.05.2011 г., закрит на 16.05.2012 г., в
„Първа инвестиционна банка“ – АД;
– Сумата в размер 2500 евро, или 4889,58 лв.,
внесена на каса по сметка – депозит в евро с
IBAN BG 29 CBUN 91952040425532, открит на
18.04.2012 г., закрит на 21.04.2015 г. с конвертиран IBAN BG 32 FINV 915020UB425532, в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– Сумата в размер 14 241,57 евро, равностойни
на 27 854,09 лв., представляваща вноски на каса
по сметка с IBAN BG 68 CBUN 91952040151096 и
трансферирана по други депозити, ведно с начислените лихви, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
– Сумата в размер 5000 евро, равностойни на
9779,15 лв., внесена на каса по срочен депозит в
евро с IBAN BG 95 FINV 91502015335697, открит
на 15.02.2012 г., закрит на 15.09.2015 г., в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– Сумата в размер 1012,61 евро, равностойни
на 1980,49 лв., представляваща начислени лихви по
депозит в евро с IBAN BG 95 FINV 91502015335697,
открит на 15.02.2012 г., закрит на 15.09.2015 г., в
„Първа инвестиционна банка“ – АД;
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– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на
каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG
62 BPBI79402043112202, открита в „Юробанк
България“ – АД;
– Сумата в размер 1729,54 лв., представляваща начислени лихви по депозит в левове с IBAN
BG 62 BPBI79402043112202, открит в „Юробанк
България“ – АД;
– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на каса
по депозитна сметка в левове с IBAN BG 89 BPBI
79402043112201 (аналитичен № 1614940431122 01 9),
открита на 20.05.2009 г. и закрита на 21.05.2012 г.,
в „Юробанк България“ – АД;
– Сумата в размер 1727,20 лв., представляваща начислени лихви по депозит в левове с
IBAN BG 89 BPBI 79402043112201 (аналитичен
№ 1614940431122 01 9), открит на 20.05.2009 г. и закрит на 21.05.2012 г., в „Юробанк България“ – АД;
– Сумата в размер 15 000 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG 24 ТТВВ 94001524273668, открита в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД;
– Сумата в размер 11 150 лв., внесена на каса
по депозит с IBAN BG 03 ТТВВ 94002526916098,
открит в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД;
– Сумата в размер 545,48 лв., внесена на каса
по депозитна сметка в евро с IBAN BG 30 ТТВВ
94001526935725, открита в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД;
– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на
каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG 09
СЕСВ 9790 2003 6230 00, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 4468,21 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в левове с
IBAN BG 09 СЕСВ 9790 2003 6230 00, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на
каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG79
СЕСВ 9790 2003 6230 01, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 3383,34 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в левове
с IBAN BG79 СЕСВ 9790 2003 6230 01, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 7519,63 лв., внесена на
каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG52
СЕСВ 9790 2003 6230 02, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 2920,42 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в левове
с IBAN BG52 СЕСВ 9790 2003 6230 02, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 5335,49 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка в
левове с IBAN BG 18 BUIВ 98882000587100, открита на 24.01.2008 г., закрита на 25.01.2010 г., в
„Сибанк“ – ЕАД;
– Сумата в размер 11 734,98 лв., представляваща вноска по сметка с IBAN BG 34 IORT 8112
2400 0067 00 ведно с начислените лихви, открита
в „Инвестбанк“ – АД;
– Сумата общо в размер 24 726,09 лв., представляваща вноски и трансферирана сума по
спестовна сметка в евро с IBAN BG98 IORT 8094
4400 1765 00, открита в „Инвестбанк“ – АД;
– Сумата в размер 15 020,77 лв., представляваща прехвърлена от сметка с IBAN BG 64
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IORT80942400176501 по спестовна сметка в евро
с IBA N BG98IORT80944400176500, открита в
„Инвестбанк“ – АД;
– Сумата в размер 9779,15 лв., внесена на каса
по депозитна сметка в евро с IBAN BG91 IORT
8094 2400 1765 00, открита в „Инвестбанк“ – АД;
– Сумата в размер 3400 лв., внесена на каса
по спестовна сметка в щатски долари с IBAN
BG 63 IORT 8094 4410 0165 00, открита в „Инвестбанк“ – АД;
– Сумата общо в размер 17 947 лв., внесени
на каса по сметка – спестовен влог в левове с
IBAN BG 35 UNCR 70004511655195, открита в
„УниКредит Булбанк“ – АД;
– Сумата в размер 4427,07 лв., представляваща начислени лихви по сметка – спестовен влог
в левове с IBAN BG 35 UNCR 70004511655195,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– Су мата в размер 5000 щатск и долари,
равностойни на 7229,08 лв., внесена на каса по
депозитна сметка в щатски долари с IBAN BG
61 UNCR 70002522270087, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
– Сумата в размер 1996,77 лв., внесена на каса
по сметка с IBAN BG04 UNCR 70002520100932,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– Сумата в размер 5000 евро, равностойни на
9779,15 лв., внесена на каса по депозитна сметка
в евро с IBAN BG39UNCR70002522284160, открита
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– Сумата в размер 14 563,62 лв., представляваща вноски на каса и прехвърлена от влогова
сметка в евро с IBAN BG 39 КОRР 92204403719602
по спестовна сметка в евро с IBAN BG 66 КОRР
92204403719601, открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД;
– Сумата в размер 7578,14 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG 61 STSA 93000002348914, открита в
Банка „ДСК“ – ЕАД;
– Сумата в размер общо 4525,51 лв., представляваща изтеглена сума на каса от депозит в
левове № 19108647, открит в Банка „ДСК“ – ЕАД;
– Сумата в размер общо 6721,10 евро, или
13 145,33 лв., представляваща вноска по депозит
ведно с лихвите по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG 33 RZBB 91551040356100, открита в
„Райфайзенбанк България“ – ЕАД;
– Сумата в размер общо 10 000 лв., внесена
по депозита – спестовен влог в левове с IBAN BG
21 PIRB 74244602857497, открит в банка „Пиреос
България“ – АД;
– Сумата в размер общо 15 000 лв., постъпила
от сметка с IBAN BG 04 PIRB 74242698393559 по
сметка – спестовен влог в левове с IBAN BG 23
PIRB 74244602857558, открита в банка „Пиреос
България“ – АД;
– Сумата в размер 12 506,44 лв., представляваща вноски по депозит в евро с IBAN BG 21
PIRB 74242698278405, открит на 6.10.2011 г., закрит
на 7.10.2013 г., в банка „Пиреос България“ – АД;
– Сумата в размер 10 072,52 лв., представляваща вноски по депозит в евро с IBAN BG 45 PIRB
74242698128787, открит на 20.01.2012 г., закрит на
20.01.2014 г., в банка „Пиреос България“ – АД;
– Сумата в размер 5000 евро, равняващи
се на 9779,15 лв., внесена на каса по спестовен
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влог в евро с IBAN BG83 UBBS 7827 4460 0778
15, открит в „Обединена българска банка“ – АД;
– Сумата общо в размер 10 500 евро, равняващи се на 20 536,23 лв., внесени на каса по
разплащателна сметка в евро с IBAN BG47 UBBS
8002 1403 2918 16, открита в „Обединена българска
банка“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Тоска Райчева Папазян:
– Сумата общо в размер 28 611,63 лв., представляващи вноски на каса в размер 15 000 лв.
и начислени лихви в размер 11 653,76 лв. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 35 FINV
91501000060475, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
– С у м а т а в р а з м е р 52 3 6 ,9 4 е в р о, и л и
10 242,56 лв., внесена на каса по срочен депозит в
евро с IBAN BG 59 FINV 91502000114038, открит
на 1.11.2007 г., закрит на 8.11.2013 г., в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– Сумата в размер 1623,58 евро, или 3175,35 лв.,
представляваща начислени лихви по срочен депозит в евро с IBAN BG 38 FINV 9150 2000114028,
открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– С у м а т а в р а з м е р 5332 , 8 4 е в р о, и л и
10 430,13 лв., представляващи вноски на каса
ведно с начислените лихви по срочен депозит в
евро с IBAN BG 31 FINV 91502016087532, открит
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– Сумата в размер 1561 лв., изтеглена на каса
от разплащателна сметка в левове с IBAN BG 17
BPBI 79241088135701 (аналитичен № 1714602001863
00 9), открита на 15.05.2002 г. и закрита на
19.09.2013 г., в „Юробанк България“ – АД;
– Сумата в размер 15 895,73 лв., формирана
от вноски на каса и представляваща постъпили
преводи по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG 58 СЕСВ 979010852170 00 – открита на
20.03.2009 г., закрита на 19.09.2013 г., в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 9000 лв., изплатена на
каса от депозитна сметка в левове с IBAN BG 56
СЕСВ 9790 2085 2170 02, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 6000 лв., изплатена на
каса от депозитна сметка в левове с IBAN BG 29
СЕСВ 9790 2085 2170 03, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 9757,50 лв., внесена на
каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG 02
СЕСВ 9790 2085 2170 04, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 769,40 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в левове с
IBAN BG 02 СЕСВ 9790 2085 2170 04, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД;
– Сумата в размер 11 258,02 лв., изтеглена
на каса от депозитна сметка в щатски долари
с IBAN BG 16 BUIВ 98882199884500, открита в
„Сибанк“ – ЕАД;
– Сумата в размер 974,45 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в щатски
долари с IBAN BG 16 BUIВ 98882199884500, открита в „Сибанк“ – ЕАД;
– Сумата в размер 6678,08 щатски долари,
или 9373,79 лв., внесена на каса по депозитна
сметка в щатски долари с IBAN BG 86 BUIВ
98882199884501, открита в „Сибанк“ – ЕАД;
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– Сумата в размер 167,52 щатски долари, или
291,18 лв., представляваща начислени лихви по
депозитна сметка в щатски долари с IBAN BG 86
BUIВ 98882199884501, открита в „Сибанк“ – ЕАД;
– Сумата в размер 5000 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 17
BUIВ 98881099884500, открита в „Сибанк“ – ЕАД;
– Сумата в размер 218,35 лв., представляваща
начислени лихви по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 17 BUIВ 98881099884500, открита
в „Сибанк“ – ЕАД;
– Сумата в размер на 9777,97 евро, равностойни на 19 124,07 лв., представляваща внесена
на каса сума и начислени лихви по депозитна
сметка в евро с IBAN BG 59 UNCR 70002521449212,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– Сумата общо в размер 56 149,14 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове
с IBAN BG 51 STSA 93000013891027, открита в
Банка „ДСК“ – ЕАД;
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
изтеглена сума от депозит в левове № 17834986,
открит в Банка „ДСК“ – ЕАД;
– Сумата в размер общо 8596,37 лв., внесена на каса по депозит № 20136242 (BG 69 STSA
93000020136242), открит в Банка „ДСК“ – ЕАД;
– Сумата в размер общо 3911,66 лв., внесена
на каса по депозит в евро № 21712066, открит в
Банка „ДСК“ – ЕАД.
Съгласно определение от 5.06.2019 г. по гр.
дело № 13991/2018 г. по описа на СГС, І ГО, 11
състав, съдът определя срок до 31.12.2019 г., в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, срещу което е отправено искане за отнемане. Гражданско
дело № 13991/2018 г. по описа на СГС, І ГО, 11
състав, е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.01.2020 г. в 15 ч.
5407

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бизнес клуб – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 19, ал. 2 от устава на сдружението и решение на УС от 2.06.2015 г. свиква
общо събрание на 2.09.2019 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението с адрес: София, бул. Цариградско
шосе № 125, блок 3 (зала 300), при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението; 2. освобождаване на управителния съвет; 3. избиране на нов управителен съвет;
4. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
5493
6. – Управителният съвет на сдружение „Устремени“ – Асеновград, на основание чл. 26, ал. 1
от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава свиква общо
събрание на 20.09.2019 г. в 18,30 ч. в Асеновград,
ул. Цар Иван Асен № 9, ет. 3 (бивш битов комбинат), при следни дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. изменения и допълнения на устава;
3. освобождаване и избор на нови членове на
управителния съвет; 4. определяне на размер на
членски внос и на встъпителна вноска; 5. приемане на доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от
ЗЮЛНЦ за 2018 г.; 6. предоставяне на съгласие
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за пререгистрация на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
във връзка чл. 15, ал. 2 от устава общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
5492
Варненският окръжен съд с Определение
№ 2077 от 11.07.2019 г., постановено по гр. д.
№ 1280/2019 г., свиква по искане на повече от една
трета от членовете общо събрание на сдружение
„Културно просветно дружество на армъните от
Варна и областта“, БУЛСТАТ 175464859, съдебно
регистрирано във ВОС с партиден № 9 и съдебно
дело № 40 и № на вписване 20080610017, което да се
проведе на 21.08.2019 г. в 10 ч. във Варна, бул. Осми
приморски полк № 248, а при липса на кворум в
11 ч. независимо от броя на присъстващите членове,
съгласно чл. 18, ал. 1, предл. второ от устава при
следния дневен ред: 1. приемане и изключване на
членове на сдружението – разглеждане на молби за
членство и прекратяване на членство; 2. изменение
и допълнение на устава на сдружението; 3. избор
и освобождаване на членовете на управителния
съвет – промяна в персоналния състав на УС; 4.
други въпроси: пререгистрация на сдружението
съобр азно измененията в законодателството,
промяна в адреса на управление, обсъждане на
настоящи и бъдещи проекти на сдружението и други
актуални въпроси по предложение на членовете.
Писмените материали, свързани с въпросите от
дневния ред на ОС, ще бъдат на разположение
на членовете след датата на обнародване на поканата за свикване на общото събрание съгласно
изискванията на чл. 16 от устава.
5575
18. – Учредителният комитет на Организацията за управление на Старопланински туристи
чески район на основание Заповед № Т-РД-17-56 от
31.12.2018 г. на министъра на туризма (ДВ, бр. 12
от 2019 г.) и чл. 22 и 26 от Закона за туризма насрочва провеждането на учредителното събрание
на Организацията за управление на Старопланински туристически район (ОУСтТР) на 2.09.2019 г.
в 11 ч. в голямата зала в сградата на Община
Велико Търново на адрес: Велико Търново, пл.
Майка България № 2, при следния дневен ред:
1. регистриране на участниците (учредители);
2. откриване на учредителното събрание от председателя на учредителния комитет; 3. приемане
на решение за учредяване на Организацията за
управл ение на Старопланински туристически
район; 4. приемане на устав на Организацията
за управл ение на Старопланински туристически район; 5. избор на членове и председател
на управителния съвет; 6. избор на членове на
контролния съвет; 7. приемане на решение за
формите на финансиране на Организацията за
управление на Старопланински туристически
район, в т.ч. определяне на размера на членския
внос и срока за внасяне; 8. други. Проектите на
учредителните документи и регистрационната
форма за участие ще бъдат предоставени на
разположение на заинтересованите лица в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за туризма
във Велико Търново, ул. Христо Ботев № 5 –
офис на „Царевград Търнов“ – ЕООД, в работни
дни от 13 до 17 ч. до провеждане на учредителното
събрание. Всяко лице, желаещо и имащо право
да участва в учредителното събрание, следва да
попълни регистрационна форма за участие. При
липса на кворум за посочената дата на основание
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чл. 27, ал. 2 от Закона за туризма ново учредително
събрание ще се проведе на 24.09.2019 г. в 11 ч.
в голямата зала в сградата на Община Велико
Търново на адрес: Велико Търново, пл. Майка
България № 2. Организацията за управление на
Старопланински туристически район ще бъде
регистрирана по Закона за туризма и се смята
за възникнала от деня на вписването є в туристическия регистър.
5534
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по спортни танци – Надежда“ – Перник, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 30 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 10.09.2019 г. в 10 ч. в Перник, кв.
Тева, бл. 40, ап. 21, при следния дневен ред: 1.
приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението съгласно предложение на УС;
2. освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет на сдружението; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 31 от устава на сдружението събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
5574
1. – Управителни ят съвет на сдружение,
определено за извършване на дейност в обществена полза – „Духът на Хераклея“, Петрич, на
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основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението
на 10.09.2019 г. в 17 ч. при следния дневен ред:
1. приемане на промени в устава на сдружението; 2. обсъждане на предложение за смяна
на и менова н ие т о на сд ру жен ие т о: „Р уса л и и
Петрич“; 3. приемане на промени в състава на
УС на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5501
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Футболен клуб Ресен – 2012“ – с. Ресен, област
Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.09.2019 г. в 10 ч. по
седалището на сдружението в с. Ресен, пл. Св.
Димитър Солунски № 1, при дневен ред: избор
на председател и управителен съвет на сдружението; проект за решение: избира председател и
управителен съвет. Материалите по дневния ред
за събранието са на разположение на членовете
на сдружението в канцеларията по седалището
му. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един
час по-късно при същия дневен ред и се счита
за законно независимо от броя на явилите се
членове.
5583

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
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за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
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