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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 223
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
приет от 44-то Народно събрание на 27 септември 2019 г.
Издаден в София на 2 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение на Закона за местното само
управление и местната администрация (обн.,
ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от
1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г.,
бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от
1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.,
бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г.,
бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г.,
бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г.,
бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от
2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на
Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от
2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.
бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39,
43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и 103 от 2017 г. и
бр. 7, 21, 24 и 47 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 46а, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В изречение първо думите „населено
място, което не е“ се заменят с „населените
места, които не са“, думата „кметство“ се
заменя с „кметства“, а думата „наместник“
се заменя с „наместници“.
2. В изречение второ думите „Кметският
наместник“ се заменят с „Кметските наместници“, а думата „отговаря“ се заменя с
„отговарят“.
Заключителни разпоредби
§ 2. (1) В населените места – административен център на кметства, в които на изборите за общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г. не са произведени избори
за кметове на кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на
останалите изисквания на чл. 46а, ал. 1.

(2) След изтичане на мандата им кметовете
на кметствата по ал. 1 изпълняват временно
функциите на кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на
общината.
§ 3. Законът влиза в сила от ден я на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, който влиза в сила от
28 октомври 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 септември 2019 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7432

УКАЗ № 224
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 енергетиката, приет от 44-то Народно
събрание на 25 септември 2019 г.
Издаден в София на 3 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енер
гетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм.;
бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30,
65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36,
43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от
2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от
2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20,
23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14,
17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от
2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7,
38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г. и бр. 17
и 41 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 39 накрая се добавя „или правилата
за търговия с природен газ“.
2. Създават се нови т. 42 и 43:
„42. по предложение на оператор на съответния борсов пазар одобрява правила за
работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия или правила за работа на
организиран борсов пазар на природен газ;
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43. по предложение на обществения доставчик одобрява споразумението за изпълнение
на програмата за освобождаване на природен
газ, включително ценовите механизми в него;
комисията може да изменя или да изисква
изменение на споразумението в определен от
нея срок; комисията контролира изпълнението
на споразумението;“.
3. Досегашните т. 42 и 43 стават съответно
т. 44 и 45.
§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 думите „клиентите, присъединени към газопреносна мрежа“ се заменят
с „лице, на което е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) За целите на регулирането на цените
по ал. 1, т. 1 – 4 в състава на признатите от
комисията разходи не се включват разходи за
заплащане на цени за достъп до и/или пренос
през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат
от производители на електрическа енергия.“
§ 3. В чл. 31б, ал. 2 накрая се добавя „на
електрическа енергия“.
§ 4. В чл. 33 се създава ал. 6:
„(6) За целите на регулирането на цените
по ал. 1 – 5 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за
заплащане на цени за достъп до и/или пренос
през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат
от производители на електрическа енергия.“
§ 5. В чл. 35а се създава ал. 3:
„(3) Крайните клиенти и търговците не
заплащат разходите по чл. 34 и 35 за количествата електрическа енергия, закупена с
двустранна сделка и произведена от енергиен
обект за производство на електрическа енергия
от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 ноември 2019 г., с изключение на
електрическата енергия, произведена от енергиен обект по чл. 24, т. 1 от Закона за енергията
от възобновяеми източници. Производителят
прехвърля на крайните клиенти или търговците
гаранциите за произход по чл. 34 от Закона
за енергията от възобновяеми източници за
произведената електрическа енергия.“
§ 6. В чл. 36ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „пазар“ се добавя
„на електрическа енергия“.
2. В ал. 3 изречения първо и второ се изменят така: „За задълженията на търговците
и производителите по ал. 1 за текущия месец се предоставя обезпечение в размер на
произведението между средната аритметична
месечна стойност на количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни
клиенти, за предходните 6 месеца и действащата към момента на изчислението цена и/
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или компонента от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.
Когато няма данни за предходните 6 месеца,
при изчисляването на обезпечението се вземат
предходните месеци, за които има данни, като
в този случай размерът на обезпечението не
може да е по-малко от 20 000 лв.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 12 поредни месеца, обезпечението за месеца, следващ този период, е
в размер на 50 на сто от изчисленото обезпечение по ал. 3.“
4. В ал. 7 т. 2 се изменя така:
„2. са внесли авансово до 25-о число по
банкова сметка на фонда средства в размер
на произведението между средноаритметичната стойност на количеството електрическа
енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца и цената и/или
компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17;“.
5. Създава се ал. 13:
„(13) Търговците и производителите нямат
задължение по ал. 1 за количествата електрическа енергия по чл. 35а, ал. 3, които декларират пред фонда до 10-о число на месеца,
следващ месеца, за който се отнасят.“
§ 7. В чл. 39, ал. 1, т. 6 накрая се добавя
„или на природен газ“.
§ 8. В чл. 64 се създава нова ал. 5:
„(5) Възникнали сервитути по ал. 2, т. 2
са основание за издаване на разрешение за
строеж по чл. 148 от Закона за устройство на
територията.“
§ 9. В чл. 74л, ал. 1 след думата „енергия“
се добавя „или природен газ“.
§ 10. В чл. 95, ал. 1 думите „държава – членка на Европейския съюз, е“ се заменят с
„държава е“.
§ 11. В чл. 100 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 в изречение второ накрая се
добавя „на електрическа енергия“.
2. В ал. 7 след думата „пазар“ се добавя
„на електрическа енергия“.
§ 12. В чл. 102, т. 4 накрая се добавя „на
електрическа енергия“.
§ 13. В чл. 103, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „на електрическа
енергия“.
2. В т. 4 след думата „пазар“ се добавя „на
електрическа енергия“.
§ 14. В чл. 164 след думата „разпределение“
се добавя „търговия“.
§ 15. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо след думата
„договори“ се добавя „и/или на организиран
борсов пазар на природен газ“.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Сделките с природен газ на организиран
борсов пазар на природен газ се извършват и
при спазване на правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ, приети
от комисията. Правилата се публикуват от
оператора на организирания борсов пазар на
природен газ на неговата интернет страница.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“, а думата
„сделките“ се заменя със „съответните сделки“.
§ 16. В чл. 174 накрая се добавя „както
и сделки по прехвърляне собствеността на
природния газ с цел балансиране и търговия
на физическа точка или виртуална търговска
точка на газопреносните мрежи“.
§ 17. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 5 се изменя така:
„5. оператори на газопреносни мрежи;“
б) създава се нова т. 9:
„9. участник, формиращ пазара;“
в) създава се нова т. 11:
„11. доставчици на ликвидност.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Операторът на организиран борсов
пазар на природен газ осигурява платформа
за търговия на сделките с природен газ между страните по ал. 1. Операторът може да е
страна по сделки с природен газ.“
§ 18. В чл. 176 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Добивните предприятия, търговците на
природен газ, крайните снабдители с природен газ, операторите на газопреносни мрежи,
операторите на съоръжения за съхранение на
природен газ, операторите на съоръжения за
втечнен природен газ, клиентите, присъединени към газопреносна мрежа, участниците,
формиращи пазара, и доставчиците на ликвидност сключват сделки с природен газ при
свободно договорени цени.
(2) Общественият доставчик сключва сделки с природен газ по свободно договорени
цени в качеството му на доставчик на ликвидност, търговец на природен газ и участник,
формиращ пазара.
(3) Сделките по ал. 1 и 2 с краткосрочни
стандартизирани продукти и с продукти с
период на доставка, по-малък или равен на
една година, се сключват на организиран
борсов пазар на природен газ. Добивните
предприятия предлагат не по-малко от 15 на
сто от добития от тях природен газ в страната
на организирания борсов пазар на природен
газ. От 1 януари 2025 г. сделките с продукти
по изречения първо и второ, с изключение на
краткосрочните стандартизирани продукти,
може да се извършват и извън организирания
борсов пазар на природен газ.“
2. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) Операторите на газопреносна мрежа
и операторите на съоръжения за съхранение
на природен газ закупуват природния газ за
собствени нужди, включително за технологични нужди и за балансиране, на организирания
борсов пазар на природен газ.“
§ 19. Член 176а се изменя така:
„Чл. 176а. (1) Обществени ят доставчик
п редлага за п рода жба на организи рани я
борсов пазар на природен газ не по-малко от
следните количества природен газ:
1.		 2 220 GWh през 2020 г.;
2.		 4 281 GWh през 2021 г.;
3.		 6 342 GWh през 2022 г.;
4.		 8 720 GWh през 2023 г.;
5. 11 099 GWh през 2024 г.
(2) Количествата по ал. 1 се предлагат за
продажба при условията и по реда на одобрено
от комисията споразумение за изпълнение на
програма за освобождаване на природен газ,
сключено между оператора на организирания
борсов пазар на природен газ и обществения
доставчик. Със споразумението се определят
и редът за провеждане на търговете за освобождаване, ценовите механизми за освобождаване, включително за началната цена на
търга, срокът на действие на споразумението,
видовете предлагани продукти и периодите
на тяхното предлагане.
(3) Количествата по ал. 1 се освобождават съгласно споразумението по ал. 2 и при
спазване на следните условия:
1. провеждане до два търга за освобождаване
на количествата по ал. 1 с цел гарантиране
сигурността на доставките за страната, като
количествата са предназначени за крайни
снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България;
2. при определяне на началната цена на
търга се включват всички разходи за осигуряването на природния газ до виртуална
търговска точка;
3. oсвободените количества се закупуват
от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Репуб
лика България, директно или чрез търговец
на природен газ.
(4) За освободените и незакупени по ал. 3
количества се провеждат последващи търгове
с покачване на цената съгласно условията и
ценовите механизми на споразумението по
ал. 2. Количествата са предназначени за клиенти във и/или извън страната. Общественият
доставчик се разпорежда с неизкупените след
последния проведен търг количества.
(5) В търговете по ал. 3 и 4 не може да
участват свързани с обществения доставчик
лица по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Търговския закон.
(6) Количествата по ал. 1 не се смятат за
доставка по чл. 178б.
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(7) Условията за изпълнение на споразумението по ал. 2 се преразглеждат на всеки
две години от комисията. При необходимост
комисията дава указания за изменение на
условията, като се отчита достигнатото ниво
на ликвидност на пазара на природен газ.“
§ 20. В чл. 177 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Общественият доставчик на природен газ
може да е участник, формиращ пазара, или
доставчик на ликвидност.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общественият доставчик на природен
газ е страна по споразумение по чл. 176а, ал. 2.“
§ 21. В чл. 178б думите „от обществения
доставчик и“ се заличават и се създава изречение второ: „Доставката на природен газ от
обществения доставчик е услуга от обществен
интерес при продажбата на природен газ на
крайните снабдители и на лица, на които е
издадена лицензия за производство и пренос
на топлинна енергия.“
§ 22. В чл. 179 ал. 2 се отменя.
§ 23. В чл. 180 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „държава – членка на Европейския съюз, е“ се заменят с „държава е“.
2. В ал. 2 думите „мрежата извършва“ се
заменят с „мрежата, чрез съответните промени
в договорите за пренос, отразява“.
§ 24. В чл. 189 ал. 1 се изменя така:
„(1) Операторът на газопреносна мрежа
извършва финансов сетълмент на дневните дисбаланси съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014
на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на
газопреносните мрежи (ОВ, L 91/15 от 27 март
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 312/2014“.“
§ 25. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. „Виртуална търговска точка на газопреносна мрежа“ е нефизическа входна или
изходна точка от мрежата, чрез която може да
се прехвърля собствеността на природния газ.“
2. Създава се т. 6а:
„6а. „Газов дериват“ е финансов инструмент
по смисъла на чл. 4, т. 5, 6 и 7 от Закона за
пазарите на финансови инструменти, когато
този инструмент е свързан с природен газ.“
3. Създава се т. 16а:
„16а. „Доставчик на ликвидност“ е лице,
което има сключено споразумение с оператора
на борсовия пазар на природен газ за търсене
и предлагане на количества природен газ с
цел осигуряване на ликвидност на борсовия
пазар на природен газ.“
4. В т. 24 след думите „и/или топлинна
енергия“ се добавя „и/или извършва търговия
с природен газ“.
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5. Създава се т. 34е:
„34е. „Организиран борсов пазар на природен газ“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и
администрирани от оператора на борсовия
пазар на природен газ, включително сегмент
на търговия на краткосрочни стандартизирани
продукти съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014,
на които сегменти се сключват сделки с природен газ и газови деривати.“
6. Създават се нови т. 51 и 52:
„51. „Сделки с краткосрочни стандартизирани продукти“ са сделките с продукти в
сегмент ден напред и в рамките на деня на
организирания борсов пазар на природен газ.
52. „Сегмент ден напред“ е краткосрочен
организиран пазар на електрическа енергия
с физическа доставка, основан на принципа
на аукциона, на който доставката на изтъргуваните количества се осъществява на
следващия ден.“
7. Създава се т. 52а:
„52а. „Сегмент в рамките на деня“ е краткосрочен организиран пазар на електрическа
енергия с физическа доставка, основан на
принципа на постоянното договаряне, на който
доставката на изтъргуваните количества се
осъществява на същия или на следващия ден.“
8. Създава се т. 66г:
„66г. „Участник, формиращ пазара“ е лице,
което има сключено споразумение с оператора
на борсовия пазар на природен газ за търсене
и предлагане на количества природен газ с
цел осигуряване на ликвидност на борсовия
пазар на природен газ и за формиране на
ценови сигнали.“
9. Създава се нова т. 67а:
„67а. „Физическа точка на газопреносна
мрежа“ е входната или изходната точка от
мрежата, на която може да се доставя и приема природен газ.“
10. Досегашната т. 67а става т. 67б.
11. В т. 71 накрая се добавя „или на природен газ“.
12. В т. 72 думите „Борсов пазар“ се заменят
с „Борсов пазар на електрическа енергия“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. Подзаконовите нормативни актове по
прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срок до два месеца
от влизането му в сила.
§ 27. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон операторът на борсовия пазар на електрическа енергия внася в
Комисията за енергийно и водно регулиране
правила за работа на организиран борсов
пазар на електрическа енергия.
(2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне.
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(3) До одобряването на правилата по ал. 1
се прилагат действащите до влизането в сила
на този закон правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
§ 28. (1) В срок до 15 октомври 2019 г. общественият доставчик на природен газ внася
в Комисията за енергийно и водно регулиране
споразумението за изпълнение на програмата
за освобождаване на природен газ.
(2) В срок до 1 декември 2019 г. Комисията
за енергийно и водно регулиране одобрява
споразумението по ал. 1 след провеждане на
публична консултация.
§ 29. (1) В срок до 15 октомври 2019 г.
операторът на газопреносна мрежа внася в
Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за одобрение на платформа за
търговия.
(2) В срок до 1 декември 2019 г. Комисията
за енергийно и водно регулиране одобрява
платформата по ал. 1 и определя оператор
на платформа за търговия.
(3) Операторът извършва на платформата
за търговия дейностите по организиране на
борсов пазар на природен газ и по изпълнение на споразумението по § 28 до издаване
на лицензия за организиране на борсов пазар
на природен газ.
§ 30. (1) Операторът на борсовия пазар на
природен газ внася в Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на
организиран борсов пазар на природен газ в
едномесечен срок от привеждането в съответствие на актовете по § 26.
(2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне.
(3) До одобряването на правилата по ал. 1
се прилагат правилата на одобрената платформа за търговия по § 29.
§ 31. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77,
88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и
105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36,
52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93
и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35
и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г.,
бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г.,
бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г.,
бр. 12, 58 и 76 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от
2018 г., бр. 1, 17 и 24 от 2019 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 36 от
2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 103:
а) в ал. 4, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по околна среда“;
б) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с
„изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда“.
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2. В чл. 111, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 32. В срок до 31 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране провежда
процедура за утвърждаване на цената, по която
общественият доставчик продава природен газ
от 1 януари 2020 г., въз основа на § 2.
§ 33. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграф 2, т. 1 и § 18 относно чл. 176,
ал. 3 и 5, които влизат в сила от 1 януари
2020 г.;
2. параграф 19, който влиза в сила от
1 декември 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 септември 2019 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7387

УКАЗ № 225
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за публичните предприятия, приет
от 44-то Народно събрание на 26 септември
2019 г.
Издаден в София на 3 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за публичните предприятия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда начина за
определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните
предприятия, въвеждането на стандарти за
добро корпоративно управление на публичните предприятия, както и задълженията за
оповестяване и прозрачност на дейността на
публичните предприятия и органите им за
управление.
(2) Държавната политика по отношение
на публичните предприятия се определя и
осъществява от Министерския съвет.
(3) Общинските политики по отношение
на публичните предприятия се определят и
осъществяват от общинските съвети.
Чл. 2. (1) Публични предприятия са:
1. търговските дружества с над 50 на сто
държавно/общинско участие в капитала или
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в които държавата/общината по друг начин
упражнява доминиращо влияние;
2. дъщерните дружества на търговските
дружества по т. 1 и предприятията по т. 3,
ако чрез тях държавата/общината контролира
повече от 50 на сто от дяловете/акциите с
право на глас или по друг начин упражнява
доминиращо влияние;
3. държавните предприятия, създадени със
специални закони на основание чл. 62, ал. 3
от Търговския закон.
(2) Изискванията на този закон не се прилагат за Българската банка за развитие.
Чл. 3. Органите на местното самоуправ
ление и общинските публични предприятия
прилагат съответно разпоредбите на глави
втора, пета, шеста и седма.
Чл. 4. Публичните предприятия се разделят
на категориите „микро“, „малки“, „средни“ и
„големи“ въз основа на критериите, описани
в глава втора, раздел I и раздел II от Закона
за счетоводството.
Г л а в а

в т о р а

П РИ Н Ц И П И Н А У П РА Ж Н Я ВА Н Е Н А
Д ЪРЖ А ВН АТА СОБС Т ВЕНОС Т ВЪРХ У
ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 5. Публичните предприятия са юридически лица, които се създават и управляват
в интерес на гражданите и обществото с
цел постигане на максимална стойност за
обществото чрез ефективно разпределение
на ресурсите, когато е необходимо:
1. да се елиминират съществуващи пазарни
дефекти;
2. да се предоставят стоки или услуги от
стратегическо значение или такива, свързани
с националната сигурност или развитие;
3. да се управлява стратегическо за държавата имущество.
Чл. 6. (1) Стопанската дейност на публичните предприятия се извършва при равни
условия с другите икономически оператори
и не се допускат злоупотреби с монополно
или господстващо положение или нелоялна
конкуренция.
(2) Членовете на органите за управление
и контрол действат информирано, добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и
в най-добрия интерес на предприятието и
собствениците на капитала.
(3) Всички съдружници/акционери в публичните предприятия се третират еднакво.
Чл. 7. (1) На публичните предприятия може
да бъдат възлагани задължения за извършване
на обществена услуга или за изпълнение на
цели на публичната политика от органите,
упражняващи правата на държавата/общината, в рамките на техните компетенции или
по ред, определен със закон.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

(2) Задълженията по ал. 1 се конкретизират чрез посочване на задълженото публично
предприятие, съдържанието на задължението,
срока и условията, при които то следва да
бъде изпълнено, както и други условия, ако
има такива. Информацията се публикува на
интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(3) Разходите на публичните предприятия, в
изпълнение на задължения по ал. 1, се финансират от държавния/общинския бюджет или
по ред, определен със закон, и се оповестяват
в годишния финансов отчет.
Чл. 8. Публичните предприятия, на които
са възложени задължения за извършване на
обществени услуги и/или цели на публичната политика, прилагат същите правила за
публично оповестяване по глава седма като
предприятията, категоризирани като „големи“.
Чл. 9. (1) Основната правна форма на
търговските дружества с държавно участие в
капитала е „акционерно дружество“. Правната
форма „дружество с ограничена отговорност“
е допустима за „микро“, „малки“ и „средни“
предприятия.
(2) Промяна в правната форма се извършва,
в случай че за период от три последователни
финансови години дадено търговско дружество
с държавно участие в капитала отговаря на
критериите за „голямо“ предприятие, в срок
от една година.
Чл. 10. (1) Министерският съвет одобрява
политика за участието на държавата в публичните предприятия. Политиката съдържа
обосновка на причините държавата да притежава участие в публичните предприятия и
целите, които си поставя това участие, ролята
на държавата в ръководенето на публичните
предприятия, изпълнението на политиката,
както и ролята и отговорностите на министрите, упражняващи правата на държавата, и
другите държавни организации, участващи в
изпълнението.
(2) Политиката за участието на държавата
в публичните предприятия се разработва от
Агенцията за публичните предприятия и контрол в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в предприятията,
и другите държавни организации, участващи
в нейното осъществяване.
(3) Политиката за участието на държавата
в публичните предприятия се актуализира при
необходимост, но най-малко на всеки 4 години, въз основа на предложения, представени
от Агенцията за публичните предприятия и
контрол.
(4) Политиката за участието на държавата
в публичните предприятия се публикува на
интернет страниците на Министерския съвет
и на Агенцията за публичните предприятия
и контрол.
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Г л а в а

т р е т а

КООРДИНИРА НЕ Н А У Ч АСТИЕТО Н А
Д ЪРЖ А ВАТА В П У Б Л И Ч Н И Т Е П РЕДПРИЯТИЯ
Чл. 11. (1) Агенцията за публичните предприятия и контрол изпълнява функциите
на звено, което осъществява координацията
на държавната политика по отношение на
публичните предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното
изпълнение.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол се
отчита пред Министерския съвет и работи
под надзора на министър-председателя или
на определен от него заместник министърпредседател.
(3) За членове на изпълнителния съвет
на Агенцията за публичните предприятия и
контрол се назначават лица с висше образование – магистър, с минимум 10 години
професионален опит в областта на финансите,
държавното управление и/или реалния сектор на икономиката, от които най-малко три
години на ръководна длъжност.
Чл. 12. Агенцията за публичните предприятия и контрол осъществява функциите по
чл. 11, ал. 1, като:
1. разработва политиката за участието на
държавата в публичните предприятия;
2. извършва мониторинг на изпълнението
на политиката за участието на държавата в
публичните предприятия и изготвя актуализация на политиката;
3. под пома га орга н и т е, у п ра ж н я ва щ и
правата на държавата, при определяне на
общите стратегически цели на предприятията и ключовите показатели за изпълнение
на финансови и нефинансови цели в бизнес
програмите на предприятията;
4. извършва мониторинг на дейността на
публичните предприятия и изготвя обобщен
доклад за предходната година във формат и
обхват, определени в закона;
5. осъществява сътрудничество с други
държавни администрации, неправителствени и международни институции по въпроси,
свързани с ръководенет о на п убли чни т е
предприятия;
6. публикува актуална информация и отчети за дейността на публичните предприятия, включително финансова и нефинансова
информация за предприятията;
7. извършва мониторинг на конкурсните
процедури за избор и назначаване на членове
на органи за управление и контрол;
8. извършва оценка на изпълнението на
одобрените бизнес програми на публичните
предприятия и прави предложения за подоб
ряване на тяхното управление;
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9. при делегиране от Министерския съвет
упражнява правата на държавата в публични
предприятия;
10. при поискване оказва съдействие на
общините по отношение на ръководенето на
общинските публични предприятия;
11. изготвя оценка и анализ на одобрените
бизнес програми на публичните предприятия
и на тяхното изпълнение, както и препоръки по отношение на рисковете и ефектите
върху публичните финанси, включително за
потенциалните ефекти и рискове върху показателите за консолидирания дълг и дефицит/
излишък на сектор „Държавно управление“;
12. дава указания по прилагането на закона.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВОМОЩИЯ НА ДЪРЖАВАТА В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 13. Министерският съвет упражнява
правата на държавата в публичните предприятия. Министерският съвет може да делегира
тези права на министрите съобразно отрасловата им компетентност и/или на Агенцията
за публичните предприятия и контрол.
Чл. 14. Министерският съвет:
1. одобрява политика за участието на държавата в публичните предприятия, както и
нейната актуализация въз основа на предложенията на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
2. създава нови търговски дружества с
държавно участие;
3. одобрява общата дивидентна политика.
Чл. 15. (1) Органът, упражняващ правата
на държавата, взема решенията от компетентността на общото събрание на съдружниците/
акционерите в едноличните публични предприятия и упражнява правата на съдружник/
акционер в публичните предприятия, в които
държавата не е едноличен собственик на
капитала.
(2) Когато публично предприятие участва
в друго дружество, правата му като съдружник/акционер или едноличен собственик се
упражняват от лицето, което има право да го
представлява, или от изрично упълномощено
от него лице.
(3) Решенията по ал. 1 и 2 се оформят
в протокол в съответната за решенията на
общото събрание форма.
Чл. 16. Органът, упражняващ правата на
държавата като съдружник/акционер в публично предприятие, участва лично или чрез
упълномощен представител в събранията на
съдружниците/акционерите, представлява в
тях държавните дялове/акции и гласува на
базата на броя на притежаваните от държавата дялове/акции. При упълномощаване в
пълномощното се указва начинът на гласуване
по всяка точка от дневния ред.
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Чл. 17. (1) Органът, упражняващ правата
на държавата като едноличен собственик
на капитала или съдружник/акционер, със
съдействието на Агенцията за публичните
предприятия и контрол определя общите
стратегически цели и оценява резултатите от
дейността на предприятието и ръководните
му органи.
(2) Органът, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала,
съответно общото събрание, одобрява бизнес
програмите и включените в тях ключови
показатели за изпълнение на финансови и
нефинансови цели, приети от надзорния съвет, съответно от съвета на директорите, със
съдействието на Агенцията за публичните
предприятия и контрол.
(3) Агенцията за публичните предприятия
и контрол извършва оценка на изпълнението
на одобрените бизнес програми на публичните предприятия. Резултатът от оценката се
предоставя на органа, упражняващ правата
на държавата, заедно с предложения за подобряване на управлението на публичното
предприятие.
(4) Редът за сключване на договори за възлагане на контрола с членовете на надзорния
съвет, когато това е приложимо, и на договори
за възлагане на управлението с членовете на
съвета на директорите се урежда с правилника
за прилагане на закона.
Чл. 18. Органът, упражняващ правата на
държавата, не се намесва в управлението или
в текущата оперативна дейност на публичното
предприятие и спазва правата му по отношение
на упражняването на всички права на собственост в съответните дъщерни дружества.
Чл. 19. Редът за упражняване правата на
държавата в търговските дружества с държавно
участие в капитала се определя от Министерския съвет в правилника за прилагане на
закона.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВ
ЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл. 20. (1) Управител или член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие може да бъде български
гражданин или гражданин на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, който:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален
опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не e осъждан за умишлено престъпление
от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
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6. не е обявен в несъстоятелност като
едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,
обявено в несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през
последните две години преди назначаването,
ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия,
по съребрена линия – до четвърта степен
вк лючително, и по сватовство – до втора
степен включително, на управител или член
на колективен орган за управление и контрол
на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по
чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, не е
член на политически кабинет и секретар на
община;
10. не извършва търговски сделки от свое
или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично
предприятие;
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
(2) Забраните по ал. 1, т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с
дейността на дружеството.
(3) Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които
работят по трудов договор или по служебно
правоотношение.
Чл. 21. (1) Всички членове на органите за
управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. Условията и
редът за провеждане на конкурса се уреждат
в правилника за прилагане на закона.
(2) Членовете на органите за управление
и контрол са лица с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи
на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности,
отговарят на определени критерии по отношение на репутация и почтеност и могат да
отделят достатъчно време за изпълнение на
възложените им задължения.
(3) Всички представители на държавата в
органите за управление и контрол на публичните предприятия е необходимо да отговарят
на изискванията по ал. 2. Представителят на
държавата има същите права, задължения
и отговорности като останалите членове на
органите за управление и контрол, включи-
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телно правото да получава възнаграждение и
задължението да не разкрива търговски тайни
на публичното предприятие.
(4) Съветите на директорите, управителните и надзорните съвети могат да създават
специални комитети измежду своите членове,
като комитети по възнагражденията или за
управление на риска. Комитетите подготвят
решения, които се приемат от съответните
съвети. Правомощията за вземане на решения
не се делегират на комитети. Комитетите се
председателстват от независим член на съвета.
(5) Всички съвети изготвят годишни само
оценки на своята дейност и ефективност, които
се представят на органа, упражняващ правата
на държавата, и на Агенцията за публичните
предприятия и контрол.
Чл. 22. (1) В съветите на директорите и в
надзорните съвети на публичните предприятия независимите членове трябва да са не
по-малко от една трета, но не повече от една
втора от състава.
(2) Съветите на директорите и надзорните
съвети на публичните предприятия, категоризирани като „големи“, се състоят най-малко
от петима членове. Председателят на съвет
трябва да е независим член.
Чл. 23. (1) Независимите членове трябва
да отговарят на изискванията по чл. 20.
(2) Независим член не може да бъде:
1. служител в публичното предприятие;
2. акционер/съдружник в същото публично
предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани
лица има търговски отношения с публичното
предприятие;
4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има
същия или сходен предмет на дейност като
публичното дружество;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното
предприятие.
(3) Не са независими членове представителите на държавата в органите за управление
и контрол.
(4) Членовете на управителните съвети в
акционерните дружества с двустепенна структура са независими от държавата, съответно
от общината.
Чл. 24. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен
орган за управление и контрол на публично
предприятие се прекратява предсрочно при:
1. смърт;
2. подаване на молба за освобождаване;
3. обективна невъзможност да изпълнява
задълженията си за повече от 6 месеца;
4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
5. несъвместимост с изискванията по чл. 20
и чл. 23, ал. 2;
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6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
7. влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът
може да се прекрати предсрочно и при освобождаване от длъжност поради неизпълнение
на заложените показатели в одобрената бизнес
програма.
Г л а в а

ш е с т а

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
Чл. 25. Счетоводството на публичните
предприятия се извършва в съответствие със
Закона за счетоводството. Публичните предприятия съставят финансовите си отчети на
базата на Националните счетоводни стандарти
или на Международните счетоводни стандарти
в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството.
Чл. 26. Годишните и консолидираните
отчети на публичните предприятия подлежат
на задължителен независим финансов одит
от регистрирани одитори в съответствие със
Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. Одитите се изпълняват
стриктно в съответствие с международните
одиторски стандарти.
Чл. 27. Вътрешният одит на публичните
предприятия се организира в съответствие
със Закона за вътрешния одит в публичния
сектор.
Г л а в а

с е д м а

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ
Чл. 28. Публичните предприятия публикуват финансова и нефинансова информация
за предприятието в съответствие с разпоредбите на този закон, правилника за неговото
прилагане и приложимото законодателство.
Чл. 29. (1) Публичните предприятия изготвят тримесечни и годишни финансови
отчети, анализи и доклади и ги предоставят
на органа, упражняващ правата на държавата,
и на Агенцията за публичните предприятия
и контрол по ред, формат, съдържание и срокове, определени в правилника за прилагане
на закона. Към публичните предприятия,
категоризирани като „големи“, се прилагат
завишени изисквания за разкриване на информация.
(2) Агенцията за публичните предприятия
и контрол публикува получената по ал. 1
информация на своята интернет страница.
(3) Финансовите отчети съдържат най-малко счетоводен баланс, отчет за приходите и
разходите, отчет за собствения капитал, отчет
за паричните потоци и приложенията към
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тях, изготвени в съответствие със Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни
стандарти, придружени с анализ на дейността.
(4) Нефинансовата информация включва
най-ма лко елемен т и те от нефинансовата
декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска,
човешките ресурси и трудовите отношения,
устойчивостта, въздействието върху околната
среда, сделките между свързани лица и отчет
за членовете на управителните и контролните органи, включително отчет за тяхното
възнаграждение, отчет за изпълнението на
възложените задължения за извършване на
обществени услуги и на целите на публичната политика.
Чл. 30. Агенцията за публичните предприятия и контрол отговаря за изготвянето
на годишен обобщен доклад за държавните
публични предприятия. Обобщеният доклад
прави преглед на резултатите от дейността
на предприятията, както и анализ на дейността на предприятията по сектори и на
всички публични предприятия, категоризирани като „големи“. В обобщения доклад се
прави и оценка на спазването от публичните
предприятия на приложимите стандарти за
корпоративно управление и оповестяване.
Обобщеният док лад съдържа и информация относно изпълнението на държавната
пол и т и к а по о т ношен ие на п у бл и ч н и т е
предприятия.
Ч л. 31. (1) А г ен ц и я т а з а п у бл и ч н и т е
предприятия и контрол ежегодно представя
обобщения доклад за съответната година за
одобрение от Министерския съвет в срок до
31 октомври на следващата година. Министерският съвет представя пред Народното
събрание обобщения доклад в едномесечен
срок от одобряването му.
(2) Агенцията за публичните предприятия
и контрол публикува обобщения доклад на
интернет страницата си и го издава на хартиен носител.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Бизнес програма“ е документ за планиране на дейността на публичното предприятие
за период най-малко три години, съдържащ
и к лючови показатели за изпълнение на
заложените финансови и нефинансови цели.
2. „Доминиращо влияние“ се предполага в
случаите, в които държавата пряко или непряко
притежава повече от 50 на сто от записания
капитал на предприятието, контролира мнозинството от гласовете, свързани с акциите/
дяловете, емитирани от предприятието, или
може да назначи повече от половината от
членовете на управителния или надзорния
орган на предприятието.
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3. „Максимална стойност за обществото“
означава постигането на добавена стойност
за гражданите посредством осигуряване на
дългосрочна стойност на инвестициите и
приходи за държавния бюджет от търговската
дейност на публичните дружества или чрез
най-ефективно разпределение на ресурсите
при извършване на обществени услуги или
изпълнение на цели на публичната политика.
4. „Нефинансови цели“ са цели на публичното предприятие, които произтичат от
общата стратегическа цел, определена за публичното предприятие, и от нормативни актове
и документи за планиране на политиката и
са свързани с осъществяване на функциите,
определени за публичното предприятие.
5. „Обществени услуги“ са образователни,
здравни, водоснабдителни, канализационни,
топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски
или други подобни услуги, предоставени за
задоволяване на обществени потребности.
6. „Общи стратегически цели“ са цели,
които държавата/общината желае да постигне чрез участие в публичното предприятие
и които произтичат от нормативни актове и
документи за планиране на политиката.
7. „Орган, упражняващ правата на държавата“ е:
а) административен орган, който по закон
или съгласно разпореждане на Министерския
съвет упражнява правата на държавата в
капитала на публично предприятие по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 3;
б) публично предприятие по чл. 2, ал. 1,
т. 2, когато упражнява правата на собственост
в друго публично предприятие.
8. „Пазарни дефекти“ са случаите, в които
разпределението на стоки и услуги на свободния пазар е неефективно и неефикасно.
9. „Представители на държавата в органите на управление и контрол на публичните
предприятия“ са държавните служители и
лицата, работещи по трудово правоотношение
в държавната администрация, които са избрани или определени в органите за управление
и контрол.
10. „Стандарти за добро корпоративно
управление“ са стандартите, включени в Насоките на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие за корпоративно
управление на публичните предприятия.
11. „Финансови цели“ са цели на публичното предприятие, свързани с финансовата
м у дей нос т (вк л юч и т ел но рен таби л нос т,
структура на капитала, оборот, печалба и
дивиденти).
12. „Цели на публичната политика“ са тези,
които облагодетелстват широката общественост в рамките на специфичната компетентност на публичните предприятия, различни
от постигането на максимални печалби и
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стойност за акционерите, например предоставянето на обществени услуги – пощенски,
транспортни, както и други специални задължения, поети в обществен интерес.
13. „Членове на органи за управление и
контрол“ са членовете на надзорните съвети
и управителните съвети в акционерните дружества с двустепенна структура, членовете
на съветите на директорите в акционерните
дружества с едностепенна структура, управителите и контрольорите в дружествата
с ограничена отговорност и членовете на
у правителните съвет и и изпълни телни те
директори в държавните предприятия, образувани със закон.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Не може да се създават държавни
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон, ако се предвижда те да извършват
предимно стопанска дейност, която може
да се осъществява от частен оператор с цел
печалба.
(2) Министерският съвет възлага на Агенцията за публичните предприятия и контрол
изготвянето на анализ на създадените със
специални закони на основание чл. 62, ал. 3
от Търговския закон държавни предприятия
за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност – предимно търговска
или предимно публични функции и политики.
Анализът се представя на Министерски съвет
в срок до 12 месеца от влизането в сила на
закона. Въз основа на анализа Министерският
съвет в срок до три години приема програма
за преобразуване.
(3) Държавните предприятия, създадени
със специални закони на основание чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват
предимно търговска дейност, се преобразуват
в еднолични търговски дружества по реда на
част втора, дял трети, глава шестнадесета,
раздел III на Търговския закон.
(4) Държавните предприятия, създадени
със специални закони на основание чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват
предимно публични функции и политики, се
реорганизират в административни структури
при спазване на действащата нормативна
уредба или се включват в консолидираната
фискална програма съгласно чл. 13, ал. 4 или
чл. 171 от Закона за публичните финанси.
§ 3. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема
устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона Министерският съвет приема правилник за неговото прилагане.
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(3) В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона Министерският съвет привежда в
съответствие с него подзаконовите нормативни актове.
(4) В едногодишен срок от влизането в сила
на закона съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се
привеждат в съответствие с изискванията му.
§ 4. Агенцията за публичните предприятия
и контрол дава указания по прилагането на
закона.
§ 5. (1) А генци я та за п риват изаци я и
следприватизационен контрол се преименува
на Агенция за публичните предприятия и
контрол.
(2) Дейността, бюджетът, активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол преминават към Агенцията
за публичните предприятия и контрол. Висящите дела към датата на влизането в сила
на закона се продължават от Агенцията за
публичните предприятия и контрол до тяхното
приключване във всички инстанции.
(3) Трудовите и служебните правоотношения на ръководителите и служителите в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се уреждат при условията
на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от
Закона за държавния служител.
(4) Извън случаите по ал. 3 служебните и
трудовите правоотношения на служителите
от администрацията по ал. 1, чиито функции
не преминават към Агенцията за публичните
предприятия и контрол, се уреждат от изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол при условията
и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на
труда, съответно при условията и по реда на
чл. 106, ал. 1, т. 2 или чл. 106, ал. 1, т. 5 и 6
от Закона за държавния служител.
(5) Агенцията за публичните предприятия
и контрол встъпва в правата и задълженията
на Агенцията за приватизация и следприватизационен конт рол по ск лючените от
нея договори, включително по Оперативни
програми, финансирани със средства от Европейския съюз.
(6) Надзорният съвет на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
продължава да упражнява правомощията си
като надзорен съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол от датата на
влизането в сила на закона.
(7) Изпълнителният съвет на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
продължава да упражнява правомощията си
като изпълнителен съвет на Агенцията за
публичните предприятия и контрол от датата
на влизането в сила на закона.
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(8) В случай че член на изпълнителния
съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол не отговаря на
изискванията на чл. 11, ал. 3, правомощията
му се прекратяват от датата на влизането в
сила на закона. Членовете на изпълнителния
съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, които отговарят на
изискванията на чл. 11, ал. 3, продължават да
упражняват правомощията си като членове
на изпълнителния съвет на Агенцията за
публичните предприятия и контрол.
§ 6. В 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., бр. 7, 8, 64 и 90 от
2018 г и бр. 56 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създава ал. 5:
„(5) Продажбата на обособени части по
ал. 2, т. 3 и 4 може да се извършва чрез електронната платформа по чл. 3а.“
2. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите на новообразувано дружество с държавно участие решение за приватизация се приема от Народното събрание
по предложение на Министерския съвет. В
случаите на новообразувано дружество с общинско участие решение за приватизация се
приема от общинския съвет.“
3. В чл. 4, ал. 2 думите „търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала в други търговски дружества“
се заменят с „търговски дружества, чийто
капитал е собственост на други търговски
дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала“.
4. В чл. 5, ал. 2 след думата „представителство“ се добавя „или на дейности, свързани с функциите є по Закона за публичните
предприятия“.
5. В чл. 11 ал. 2 се отменя.
6. Заглавието на глава трета „а“ се изменя
така: „Агенция за публичните предприятия
и контрол“.
7. Член 22а се изменя така:
„Чл. 22а. (1) С този закон се определят
фу н к ц ии т е на А г ен ц и я та за п убл и ч н и т е
предприятия и контрол, наричана по-нататък
„Агенцията“.
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(2) Агенцията за публичните предприятия
и контрол е администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация
и следприватизационен контрол в случаите,
предвидени в този закон, и за осъществяване координацията на държавната политика
по отношение на публичните предприятия
съгласно Закона за публичните предприятия. Агенцията за публичните предприятия
и контрол извършва дейности по чл. 42 от
Закона за концесиите.
(3) Агенцията за публичните предприятия
и контрол е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София.
(4) Органи за управление на Агенцията за
публичните предприятия и контрол са:
1. надзорен съвет;
2. изпълнителен съвет.“
8. Член 22б се изменя така:
„Чл. 22б. (1) Агенцията организира и осъществява процеса на приватизация, осъществява следприватизационен контрол по договори
за приватизация, сключени от оправомощени
държавни органи в случаите, предвидени в този
закон, извършва дейности по чл. 42 от Закона
за концесиите и осъществява координацията
на държавната политика по отношение на
публичните предприятия съгласно Закона за
публичните предприятия.
(2) При осъществяване на функциите си
по ал. 1 Агенцията:
1. събира необходимата информация за
всички подлежащи на приватизация обекти
от нейната компетентност;
2. извършва маркетинг;
3. възлага на трети лица извършването на
дейности съгласно чл. 5;
4. подготвя и сключва сделките за приватизация;
5. осъществява действия по предявяване
и събиране на предвидените в договорите за
приватизация неустойки, лихви, обезщетения,
предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други
действия в случаите на неизпълнение; може
да предприема действия за разваляне на приватизационните договори, когато са налице
основанията за това;
6. контролира и приема всички плащания
по приватизационни договори, включително
сключени по реда на отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държавни
и общински предприятия;
7. извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори
задължения в приватизираните обекти и изисква информация в случаите на постъпили
сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;
8. дава разрешение, съгласие и одобрение
от името на продавача в случаите, когато това
е предвидено в приватизационни договори;
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9. издава удостоверения за извършените
плащания и при поискване за изпълнение на
други поети с приватизационните договори
задължения;
10. сключва спогодби или споразумения за
разсрочване на поети с приватизационните
договори задължения в случаите, предвидени
в този закон;
11. може да предявява искове за реално
изпълнение на неизпълнени парични или
имащи парично изражение задължения, поети
с приватизационните договори, за които в
приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на
неизпълнението им;
12. може да предявява искове, свързани
със или произтичащи от ск лючени приватизационни договори или от ск лючени
спогодби, или споразу мение по т. 10 във
връзка с чл. 22б¹, ал. 1 – 4, или от договори
за доверителни сметки, банкови гаранции или
други документи по сделките, както и може
да бъде ответник по такива искове пред съд
или арбитраж;
13. в случаите, предвидени в Закона за
концесиите, Агенцията извършва независим
контрол на изпълнението на определени концесионни договори и извършва действия по
възлагане на държавна концесия и по изпълнението и прекратяването на концесионния
договор за тази концесия;
14. разработва политиката за участието на
държавата в публичните предприятия;
15. извършва мониторинг на изпълнението
на политиката за участието на държавата в
публичните предприятия и изготвя нейната
актуализация;
16. извършва мониторинг на конкурсните
процедури за избор и назначаване на членове
на органи за управление и контрол;
17. извършва мониторинг на дейността на
публичните предприятия и изготвя обобщен
доклад за предходната година във формат и
обхват, определени в Закона за публичните
предприятия;
18. подпомага отрасловите министри при
определяне на общите стратегически цели
на предприятията и ключовите показатели
за изпълнение на финансови и нефинансови
цели в бизнес програмите на предприятията;
19. осъществява сътрудничество с други
държавни администрации, неправителствени и международни институции по въпроси,
свързани с ръководенет о на п убли чни т е
предприятия;
20. публикува актуална информация и
отчети за дейността на публичните предприятия, включително финансова и нефинансова
информация за предприятията;
21. извършва оценка на изпълнението на
одобрените бизнес програми на публичните
предприятия и прави предложения за подобряване на тяхното управление;
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22. при делегиране от Министерския съвет
упражнява правата на държавата в публични
предприятия;
23. изготвя оценка и анализ на одобрените
бизнес програми на публичните предприятия
и на тяхното изпълнение, както и препоръки по отношение на рисковете и ефектите
върху публичните финанси, включително за
потенциалните ефекти и рискове върху показателите за консолидирания дълг и дефицит/
излишък на сектор „Държавно управление“;
24. при поискване оказва съдействие на
общините по отношение на ръководенето на
общинските публични предприятия.
(3) Агенцията осъществява правомощията
си по следприватизационен контрол и в случаите на сключени приватизационни сделки
по реда на чл. 32, ал. 1, т. 5, когато купувачът
освен заплащането на покупната цена е поел
допълнителни задължения.
(4) Когато в приватизационен договор не
е предвиден срок за упражняване на правомощието по ал. 2, т. 8, Агенцията упражнява
това правомощие до пълното и окончателно
изпълнение на всички задължения, предвидени в договора.“
9. Създава се чл. 22б¹:
„Чл. 22б¹. (1) По искане на купувачите по
договори за приватизация на дружества, за
които не е открито производство по несъстоятелност или които не са в производство
по ликвидация и спрямо които Агенцията
има вземания за неустойки и/или вземания
за цена, присъдени с влязло в сила съдебно
решение, или за които е издаден изпълнителен лист, Агенцията може да сключи с тях
спогодба или споразумение за разсрочване
на вземането при наличие или представяне
на обезпечение, което покрива размера на
вземането и дължимите лихви за периода на
разсрочването. Спогодба или споразумение
може да се сключи и за неустойки, начислени
от и предявени на купувачите за доброволно
плащане, заедно с дължимите лихви.
(2) Периодът на разсрочване по а л. 1
може да е до 5 години, считано от датата на
подписването на спогодбата или споразумението, като при подписването на спогодбата
или споразумението купувачът трябва да е
заплатил не по-малко от 5 на сто от задължението.
(3) При сключване на спогодба или споразумение по ал. 1 се съставя погасителен план,
определящ размера на вноските в рамките
на периода на разсрочване и падежите на
вноските. При изпадане в забава от страна
на купувача за заплащане на три вноски,
съответно на която и да е от последните
три вноски, на определените им падежи в
погасителния план цялото задължение става
незабавно изискуемо.
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(4) От деня на сключването на спогодбата
или споразумението по ал. 1 образуваните
изпълнителни дела за събиране на вземанията – предмет на спогодбата или споразумението, се спират, като делата се възобновяват
по искане на Агенцията при изпадане в забава
от страна на купувача за заплащане на три
вноски, съответно на която и да е от последните три вноски, на определените им падежи
в погасителния план. Периодът, през който
изпълнителното производство е спряно, не се
отчита с оглед прилагането на чл. 433, ал. 1,
т. 8 от Гражданския процесуален кодекс.“
10. В чл. 22г ал. 4 се отменя.
11. В чл. 22д, ал. 1 т. 7 се отменя.
12. Членове 23 и 24 се отменят.
13. В чл. 25 ал. 1 се отменя.
14. В чл. 28, ал. 10 накрая се добавя „като
продажбата им може да се извършва чрез
електронната платформа по чл. 3а, ал. 1“.
15. В чл. 31, ал. 3 думите „най-малко в
два централни ежедневника“ се заменят с
„на интернет страницата на Агенцията за
публичните предприятия и контрол“.
16. В чл. 32, ал. 3 се създава т. 3:
„3. електронен търг.“
17. Член 43 се отменя.
18. Навсякъде в закона думите „Агенция за
приватизация и следприватизационен контрол“
и „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят съответно
с „Агенция за публичните предприятия и
контрол“ и „Агенцията за публичните предприятия и контрол“.
§ 7. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15,
20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38
от 2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г.,
бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103
от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.) в чл. 7, ал. 3
накрая се добавя „освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия“.
§ 8. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69
от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12
и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от
1998 г.; Решение № 11 на Конституционния
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съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56,
83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от
1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от
2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от
2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.,
бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на
Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от
2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18,
33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от
2012 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1,
27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г.,
бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86,
96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77,
91 и 92 от 2018 г.) в чл. 107а, ал. 2 накрая
се добавя „освен в случаите, предвидени в
Закона за публичните предприятия“.
§ 9. В Закона за сделките с компенсаторни
инструменти (обн., ДВ, бр. 47 от 2002 г.; изм.,
бр. 71 от 2003 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 18 от
2010 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите
„Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията
за публичните предприятия и контрол“.
§ 10. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември
1990 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 1993 г.; изм., бр. 112
от 1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90, 103 и 111
от 1999 г., бр. 1 и 92 от 2000 г., бр. 28 и 46 от
2002 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 33 от 2006 г., бр. 12
и 32 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в чл. 12а,
ал. 2 думите „Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол“ се заменят
с „Агенцията за публичните предприятия и
контрол“.
§ 11. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм.,
бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г. и бр. 1 и 17 от
2019 г.) в чл. 6, ал. 1, т. 20 думите „Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните
предприятия и контрол“.
§ 12. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
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60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58
и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г. и
бр. 25 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 44, ал. 1 думите „Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните
предприятия и контрол“.
2. В чл. 45а ал. 2 и 3 се отменят.
3. В чл. 57 ал. 1 се отменя.
4. В чл. 78, ал. 2 думите „Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните
предприятия и контрол“.
§ 13. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от
2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от
2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г.,
бр. 71 от 2016 г., бр. 13 и 103 от 2017 г., бр. 7
от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 3, ал. 1,
т. 13 думите „Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол“ се заменят
с „Агенцията за публичните предприятия и
контрол“.
§ 14. В Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 96 от 2017 г.; изм., бр. 103 от 2017 г., бр. 7
и 15 от 2018 г. и бр. 25 от 2019 г.) навсякъде
думите „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)“ и „Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол“ и абревиатурата „АПСК“ се заменят
с „Агенцията за публичните предприятия и
контрол“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7416

УКАЗ № 226
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за опазване
на обществения ред при провеждането на
спортни мероприятия, приет от 44-то Народно
събрание на 26 септември 2019 г.
Издаден в София на 3 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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за изменение на Закона за опазване на об
ществения ред при провеждането на спортни
мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм.,
бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от
2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12
и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 10, 65, 77 и 86
от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 5 изречение първо се заличава.
3. Алинеи 6, 7 и 8 се отменят.
§ 2. В чл. 45 думите „чл. 11, ал. 1, 3, 5, 7
и 8“ се заменят с „чл. 11, ал. 1“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7418

УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за данъците
върху доходите на физическите лица, приет
от 44-то Народно събрание на 26 септември
2019 г.
Издаден в София на 3 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95
от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г.,
бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82,
95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94
от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и
95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г.,
бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105
от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.)
Параграф единствен. В чл. 24, ал. 2, т. 11
след думата „раждане“ се добавя „или осиновяване“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7417
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 3 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 14
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и от областните упра
вители, приета с Постановление № 175 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.;
изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г.,
бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от
2003 г., бр. 20, 107 и 108 от 2004 г., бр. 98 и 105
от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г.,
бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от
2012 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 10, 60 и 102 от
2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 90 и 99 от 2016 г.
и бр. 105 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 46 се отменя.
§ 2. В чл. 49д ал. 3 се изменя така:
„(3) Таксата по ал. 2 се събира за всеки нов
обект в проект за изменение, който съдържа
до 50 обекта. За проект с над 50 обекта таксата по ал. 2 се събира за всеки от обектите
до 50 броя, а за всеки следващ обект таксата
се намалява с 50 на сто.“
§ 3. Член 49ж се изменя така:
„Чл. 49ж. (1) За официалните документи
по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, предоставени по
реда на чл. 55, ал. 6 от ЗКИР, Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (АГКК)
събира таксите за услугите по този раздел, за
електронен документ в PDF формат.
(2) За официалните документи, предоставени по реда на чл. 55, ал. 8 от ЗКИР, АГКК
събира таксите за услугите по този раздел, за
електронен документ в PDF формат. Общината
събира такса, която представлява разликата
между таксите по този раздел за документ на
хартиен носител и за електронен документ.
(3) За официалните документи, предоставени на потребителите по реда на чл. 56
от ЗКИР, се събират таксите за услугите по
този раздел, за хартиен носител. В полза на
държавния бюджет постъпва таксата за електронен документ в PDF формат.“
§ 4. В чл. 49и, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. за координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF
формат) – 9 лв. на точка;“.
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2. Точка 7 се отменя.
3. В т. 11 след думите „данни за“ се добавя
„еталонна“, а думите „или магнитна точка“
се заличават.
4. В т. 17 думите в скобите се изменят така:
„(релеф – TIF формат, ситуация – TIF формат,
или хидрография - TIF формат)“.
5. В т. 18 думите „резолюция 300 dpi“ и
запетаята пред тях се заличават.
6. В т. 19 думите „М 1:5000“ се заменят с
„максимален обхват 5х5 км“.
7. В т. 20 думите „резолюция 600 dpi“ и
запетаята пред тях се заличават.
8. В т. 21 думите „резолюция 600 dpi“ и
запетаята пред тях се заличават.
9. Точка 22 се изменя така:
„22. за сканиран картен лист от Баланс на
земята 1956 г. или 1968 г. (TIF формат) – 25 лв.
на картен лист;“.
10. В т. 23 думите „резолюция 300 dpi“ и
запетаята пред тях се заличават, а след думата
„дециметър“ се поставя запетая и се добавя
„но не по-малко от 6 кв. дм“.
11. В т. 24 накрая се добавя „формат А4“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7573

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 3 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на финансите
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 430 893 лв. по бюджета на
Министерството на финансите за 2019 г. за
обезпечаване на изпълнението на ангажиментите на българската страна по Споразумение
между правителството на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие („Световна банка“) за предоставяне
на подкрепа за офис на Световната банка в
Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
Чл. 2. По бюджета на Министерството на
финансите за 2019 г., по „Политика в областта
на устойчивите и прозрачни публични финан-
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си“, бюджетна програма „Бюджет и финансово
управление“, се създава администриран разходен параграф „Предоставяне на подкрепа
за създаването и функционирането на Офис
на Световната банка в София, България, за
осъществяването на споделени услуги и други
функции на Групата на Световната банка“ в
размер на сумата по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивите и прозрачни публични финанси“,
бюджетна програма „Бюджет и финансово
управление“, по бюджета на Министерството
на финансите за 2019 г. и показателите по
чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 4. Средствата по чл. 1, ал. 1 се изплащат чрез бюджета на Министерството на
финансите за 2019 г. на базата на действително
извършените разходи, включително платените
данъци, мита и такси.
Чл. 5. Министърът на финансите на базата на фактически извършените разходи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на финансите за 2019 г.
и по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 75 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7574

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността
на Националния институт на правосъдието и
на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 76
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2011 г., бр. 79
от 2014 г. и бр. 33 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. задължително въвеждащо обучение на
съдиите, прокурорите и следователите при
първоначално назначаване в органите на
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съдебната власт и при избор на съдебните
заседатели за първи мандат;“.
2. В т. 3 преди думата „следователите“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след
думата „следователите“ се добавя „членовете
на Висшия съдебен съвет, главния инспектор
и инспекторите от Инспектората към Висшия
съдебен съвет;“.
3. В т. 6 след думите „електронно обучение“ се добавя „и организира приложно
изследване и анализ на практики в областта
на правосъдието“.
4. Създава се нова т. 7:
„7. поддържането и повишаването на квалификацията чрез обучителни дейности и на
други лица, когато това му е възложено със
закон или акт на Министерския съвет;“.
§ 2. В чл. 11 т. 2 се изменя така:
„2. приема учебните програми за задължителното първоначално обучение на кандидатите
за младши съдии, младши прокурори и младши
следователи, за задължителната квалификация
при първоначално назначаване в органите на
съдебна власт и при повишаване в длъжност;“.
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „ръководи“ се добавя
„изпълнението на“.
2. В т. 3, бу к ва „а“ д у ми те „у чебната
програма“ се заменят с „учебните програми
на задължителното първоначално обучение
на кандидатите за младши съдии, младши
прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално
назначаване в органите на съдебна власт и
при повишаване в длъжност“.
§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 преди думата „следователите“
съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „следователите“ се добавя „членовете на
Висшия съдебен съвет, главния инспектор и
инспекторите от Инспектората към Висшия
съдебен съвет;“, а след думите „на съдебните
служители“ се добавя „съдебните заседатели,
избрани за първи мандат“.
2. В ал. 2 думата „учебни“ се заменя с
„обучителни“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Националният институт на правосъдието осъществява обучителни дейности за поддържането и повишаването на квалификацията
и на други лица, когато това му е възложено
със закон или акт на Министерския съвет.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „учебните курсове и програми“ се
заменят с „обучителната дейност“.
§ 5. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Учебните програми на задължителното
първоначално обучение на кандидатите за
младши съдии, младши прокурори и младши
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следователи, за задължителната квалификация
при първоначално назначаване в органите на
съдебна власт и при повишаване в длъжност
се приемат от управителния съвет по предложение на директора след съгласуване с
пленума на Висшия съдебен съвет.“
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обезпечават приоритетно“ се заменят с „провеждат“, а след думите
„Националния институт на правосъдието“
се поставя запетая и се добавя „проекти и
програми“.
2. Алинея 2 се заличава.
§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 249, ал. 1“ се
добавя „и 2“, а в края на изречението думите
„учебни курсове“ се заменят с „обучителни
дейности“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националният институт на правосъдието издава удостоверения за участието на
лицата по ал. 1 в съответствие с правилата
за обучителната дейност.“
§ 8. В чл. 32 в основния текст думите
„учебните курсове и програми“ се заменят с
„обучителните дейности“.
§ 9. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Участниците в обучителните дейности
са длъжни да спазват реда и организацията на
учебния процес, установени от Националния
институт на правосъдието.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Участниците в обучителните дейности,
които отсъстват без уважителни причини, по
решение на управителния съвет възстановяват
на Националния институт на правосъдието
разходите за обучението.“
§ 10. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Редът и начинът за констатиране на
нарушенията по чл. 33, ал. 1 се уреждат във
вътрешни правила за обучителната дейност.“
§ 11. В чл. 34а думата „учебната“ се заменя
с „обучителната“.
§ 12. Наименованието на раздел ІІ на глава
пета „Учебна дейност“ се изменя така:
„Раздел ІІ
Задължително първоначално обу чение на
кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи (задължително
първоначално обучение)“.
§ 13. В чл. 36, ал. 4 думите „съдържащо
текущата оценка и оценките от изпитите“
се заменят със „съдържащо обобщена текущата оценка и оценките от финалните
изпити по чл. 258, ал. 4 и 5 от Закона за
съдебната власт“, след които запетаята се
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заменя с точка, а думите „което се изпраща
на съответната колегия на Висшия съдебен
съвет и на административните ръководители
на съответните органи на съдебната власт
и се взема предвид при по-нататъшното им
атестиране“ се заличават.
§ 14. Наименованието на раздел ІІІ на
глава пета се изменя така:
„Раздел ІІІ
Задължително въвеждащо обучение при първоначално назначаване на длъжност в органите
на съдебната власт (задължително въвеждащо
обучение) и при повишаване в длъжност на
съдии и прокурори от районно на окръжно
ниво (задължителна текуща квалификация)“.
§ 15. В чл. 40, ал. 1 думите „задължителен
курс“ се заменят със „задължително въвеждащо обучение“.
§ 16. Наименованието на раздел ІV на
глава пета се изменя така:
„Раздел ІV
Текущо обучение“.
§ 17. В чл. 42, ал. 1 преди думата „следователите“ сюзът „и“ се заменя със запетая,
след думата „следователите“ се добавя „членовете на Висшия съдебен съвет, главния
инспектор и инспекторите от Инспектората
към Висшия съдебен съвет;“, а думите „съответните к ва лификационни к у рсове“ се
заменят с „обучителни дейности“.
§ 18. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думата „курсове“
се заменя с „обучения“.
2. В ал. 2 думата „Курсовете“ се заменя с
„Обученията“.
§ 19. Наименованието на раздел V на глава
пета се изменя така:
„Раздел V
Преподаватели и наставници“.
§ 20. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Обучителните дейности по чл. 249
от Закона за съдебната власт се осъществяват
от постоянни и временни преподаватели.“
§ 21. В чл. 48, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. имат висока професионална компетентност, познават и спазват етичните норми на
професионалната общност, притежават методологически и социални умения на обучители,
съобразени със специфичните потребности на
участниците в учебния процес;“.
2. В т. 2 след думите „административен
съд“ съюзът „или“ се заменя с отвесна черта
„/“, след думите „апелативна прокуратура“
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запетаята и съюзът „или“ се заменят с отвесна
черта „/“, след думите „следствен отдел“ се
добавя „или Националната следствена служба“.
§ 22. Член 49 се отменя.
§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за срок от“ се заменят
със „за срок до“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 24. В чл. 51, т. 2 думите „курсове за начална и текуща квалификация“ се заменят
със „задъл ж ително въвеж дащо и тек у що
обучение“.
§ 25. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Временни преподаватели в
На ц иона л н и я и нс т и т у т на п ра вос ъд ие т о
са съдии, прокурори, следователи, съдебни
служители, научни сътрудници по правни
науки или експерти в други области, които
участват в учебния процес на задължителното
първоначално и текущото обучение и/или
разработват самообучителни ресурси, анализи
и обобщаване на съдебна практика, приложни
изследвания, публикации и други материали,
необходими за обучителната дейност.
(2) Временните преподаватели притежават висока професионална компетентност,
познават и спазват етичните норми на професионалната общност и притежават методологически и социални умения на обучители,
съобразени със специфичните потребности
на участниците в учебния процес.“
§ 26. Член 53 се отменя.
§ 27. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Обучителната дейност на временните преподаватели се урежда с правилата
по чл. 34а.“
§ 28. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Поименният състав на програмния
съвет се одобрява от управителния съвет по
предложение на директора за срок от 3 години
без ограничение на мандатите. Постоянните
преподаватели участват по право в работата
на програмния съвет.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правомощията на член на програмния
съвет се прекратяват предсрочно с решение
на управителния съвет по лична молба, по
предложение на представлявания орган или с
изтичане на мандата за длъжността, заемана
от член на програмния съвет. В този случай се
определя нов член, който довършва мандата.“
§ 29. В чл. 62, а л. 1, т. 2 след д у мата
„следователите“ се добавя „членовете на
Висшия съдебен съвет, главния инспектор и
инспекторите от Инспектората към Висшия
съдебен съвет,“.
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§ 30. В чл. 64, ал. 1 накрая думата „обучения“ се заменя с „дейности“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Вътрешните правила се привеждат в
съответствие с този правилник в шестмесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
§ 32. Вътрешните правила, които не противоречат на този правилник, се прилагат до
изричната им отмяна.
Представляващ ВСС:
Боян Магдалинчев
7476

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 8 от 2018 г. за организацията и
дейността на Съвета за партньорство към
Висшия съдебен съвет (обн., ДВ, бр. 97 от
2018 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2019 г.)
Параграф единствен. Създава се § 4 към
преходните и заключителните разпоредби:
„§ 4. (1) Заявленията, подадени от организациите по чл. 5, ал. 1 в предходната
процедура, се считат подадени и в срока по
§ 2, ако в 14-дневен срок от влизането в сила
на тази наредба бъдат изрично потвърдени.
(2) В едномесечен срок от изтичане на
14-дневния срок по ал. 1 Пленумът на Висши я съдебен съвет включва в състава на
Съвета за партньорство организациите по
чл. 5, ал. 1, ако отговарят и на изискванията
по чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2 и 3.“
Представляващ ВСС:
Боян Магдалинчев
7477

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид,
азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосфер
ния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 5 след думите „азотен диоксид“ се добавя „или, когато е приложимо,
азотни оксиди“.
§ 2. В чл. 16, ал. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „за чието постигане се
предприемат всички необходими мерки, от
които не произтичат прекомерни разходи.“
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§ 3. В чл. 19, ал. 2 след думите „нивата на
озон“ се поставя запетая и се добавя „където и
когато е вероятно нивата да бъдат най-високи“.
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата „краткосрочни“ се заличава и
след думата „мерки“ се поставя запетая и се
добавя „така че периодът на превишаване да
бъде възможно най-кратък.“;
б) създава се изречение второ: „Програмите
могат да включват и мерки, целящи защитата
и на чувствителните групи от населението,
включително деца.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „и с мерките
от плановете за действие по чл. 6 от Закона
за защита от шума в околната среда.“
§ 5. В чл. 39, ал. 1 думите „с оглед намаляването на посочения риск и ограничаването
продължителността на подобни явления“ се
заменят със „за ограничаване продължителността на подобни явления и намаляване
на посочения риск, целящи защитата и на
чувствителните групи от населението, включително деца“.
§ 6. В чл. 42, ал. 1 след думата „установените“ се добавя „или целевите“.
§ 7. В чл. 43 се създава ал. 3:
„(3) Информация за нивата на серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
съгласно раздели I и II на приложение № 16
се предоставя ежегодно като част от Националния доклад за състоянието и опазването
на околната среда по чл. 22 от Закона за
опазване на околната среда.“
§ 8. В чл. 44, ал. 3 след думите „съгласно
ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „и всяка
друга подходяща информация“.
§ 9. В чл. 46 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Общинските органи публикуват на
интернет страницата на съответната община
отчета по чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ след неговото
одобрение от общинския съвет.
(5) Общинските органи публикуват на
интернет страницата на съответната община информация относно изпълнението на
оперативните планове за действие по чл. 39,
включително и резултатите от проучване за
тяхната приложимост.“
§ 10. В § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби накрая се добавя „за обективна оценка.“
Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Нено Димов
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
7490
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 3
от 19 септември 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръко
водство по клинична хематология
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 349 от 19.09.2019 г.
Председател:
Николай Данчев
7464

НАРЕДБА № 4
от 19 септември 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръ
ководство по анестезиология и интензивно
лечение
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение съгласно
приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази
наредба се дават от Националния съвет по
цени и реимбу рсиране на лекарствените
продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 349 от 19.09.2019 г.
Председател:
Николай Данчев
7465
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-02
от 23 август 2019 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1, ал. 6 и 7 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз във връзка със
Заявление с вх. № АО-725 от 8.03.2019 г., писма
с вх. № АО-725 от 21.05.2019 г., вх. № АО-725
от 24.07.2019 г., вх. № 70-3804 от 25.07.2019 г. и
Сертификат за акредитация на ИА „Българска
служба за акредитация“ с рег. № 2 ОСП от
28.02.2019 г. за съответствие със стандарт EN/
ISO/IEC 17065:2012, валиден до 28.02.2023 г., и
Заповед № РД-09-848 от 23.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите разрешавам
на „Балкан Биосерт“ – ООД, ЕИК 115772457,
със седалище и адрес на управление – Пловдив,
район „Централен“, бул. Княгиня Мария-Луиза
№ 47, ет. 2, ап. А1, да извършва контрол и сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО)
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 2092/91, (ОВ, L 189, 20.07.2007 г.) и
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от
5 септември 2008 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
(ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: живи или непреработени земеделски продукти; преработени земеделски продукти, предназначени за храна; вино; фуражи; посадъчен и
посевен материал; дрожди, използвани за храна
или фураж.
Продуктовият обхват не включва аквакултури
и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 28.02.2023 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-02
За министър:
В. Кръстева
7504

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-62
от 1 октомври 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка

с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от началника на Регионалното управление на образованието – София-град, решение
на Педагогическия съвет на Професионалната
гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня
Евдокия“ – София, отразено в протокол № 14
от 2.09.2019 г., и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване изискванията на
чл. 31, ал. 1 от ЗПУО и чл. 8, т. 1, буква „а“
от наредбата определям наименованието на
Професионалната гимназия по фризьорство и
козметика „Княгиня Евдокия“ – София, както
следва: Софийска п рофесиона лна г имнази я
„Княгиня Евдокия“ – гр. София, район „Изгрев“,
Столична община, област София-град.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
7514

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 11
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на у рбанизираните територии за
обект: „Водопровод от каптаж „Чоортлян чешме“
до връзка със съществуващия водопровод от
каптаж „Коленез чешме“ до НВ V 140 куб. м,
с. Овчарово, община Търговище“, с който се
засягат поземлени имоти ПИ № 53223.22.60,
П И № 53223.22 .73, П И № 53223.22 .12 8, П И
№ 53223.22.131 и ПИ № 53223.22.257 в землището
на с. Овчарово и ПИ № 73701.5.6 в землището
на с. Търновца, община Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
7499
РЕШЕНИЕ № 12
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява специа лизи рана п лан-схема за
елементи на техническата инфраструктура за
обект: „Външно кабелно електрозахранване от
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ТП „Никола Симов“ до табло тип ТЕПО за жилищна сграда на пет етажа в УПИ XII-489, 490,
491, кв. 121, ПИ 73626.509.521, гр. Търговище“, с
която се засягат поземлени имоти, публична и
частна общинска собственост: ПИ № 73626.510.314
(УПИ I – „за комплексно жилищно застрояване“ в кв. 153), ПИ № 73626.510.335 (ул. Никола
Симов), ПИ №73626.510.358 (ул. Спиридон Грамадов), ПИ № 736262.509.507 (ул. Ангел Кънчев)
и ПИ № 73626.509.641 (ул. Сава Катрафилов).
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
7500
43. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.09.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
45 224
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 062 054
Дълготрайни материални и
нематериални активи
122 194
Други активи
16 533
Депозит в управление „Емисионно“ 6 395 821
Всичко активи:
8 641 826
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 452 628
Други пасиви
184 405
Всичко задължения:
3 637 033
Основен капитал
20 000
Резерви
5 092 734
Неразпределена печалба
-107 941
Всичко собствен капитал:
5 004 793
Всичко пасиви:
8 641 826
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.09.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
17 614 900
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
3 465 828
Инвестиции в ценни книжа
28 319 580
Всичко активи:
49 400 308
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
18 305 858
Задължения към банки
12 691 696
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 711 131
Задължения към други депозанти
2 295 802
Депозит на управление „Банково“
6 395 821
Всичко пасиви:
49 400 308
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
7508
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4. – 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-91
от 3.10.2019 г. за обект „Софийски околовръстен
път“ от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел
„Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“),
подобект от км 36+140 до км 36+540, при условията на чл. 60 на 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.
7583
5. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Заповед № РС-90 от 30.09.2019 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-21
от 25.05.2017 г. за строеж: „Басейн за дъждовни
води“, включен в Етап І на разрешението за
строеж, намиращ се на площадката на НХРАО
„Радиана“, УПИ І-5, 225, 229, 231, 238, в землището
на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
7585
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Заповед № РС-89 от 30.09.2019 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-21 от
25.05.2017 г. за строеж: „Отвеждане на дъждовните
води от площадка Радиана“, включен в Етап І, II
и III на разрешението за строеж, намиращ се на
площадката на НХРАО „Радиана“, УПИ І-5, 225,
229, 231, 238, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца. Заповедта може да
бъде обжалвана от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7584
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км
139+340, включително пътен възел „Плевен“, на
територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванка Иванова
Иванова-Де Асканио, наследник на Иван Иванов
Миковски, собственик на имот с идентификатор
43829.230.65, и наследник на Куна Иванова Ст.
Миковска, собственик на имот с идентификатор
43829.230.66, намиращи се в землището на Лисец,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 508 от
26.08.2019 г., с което са отчуждени имоти и час-

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7532
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Хуан Хосе
Иванов Русинов, наследник на Иван Иванов
Миковски, собственик на имот с идентификатор
43829.230.65, и наследник на Куна Иванова Ст.
Миковска, собственик на имот с идентификатор
43829.230.66, намиращи се в землището на Лисец,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 508 от
26.08.2019 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7533
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км
139+340, включително пътен възел „Плевен“, на
територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Теодоро Иванов Русинов,
наследник на Иван Иванов Миковски, собственик
на имот с идентификатор 43829.230.65, и наследник
на Куна Иванова Ст. Миковска, собственик на
имот с идентификатор 43829.230.66, намиращи
се в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7534
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км
139+340, включително пътен възел „Плевен“, на
територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Стоянов Гълъбов,
наследник на Куна Иванова Ст. Миковска, собственик на имот с идентификатор 43829.230.66,
намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7535
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5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км
139+340, включително пътен възел „Плевен“, на
територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 43829.232.116, намиращ
се в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7536
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км
139+340, включително пътен възел „Плевен“, на
територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.14.1, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7537
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км
139+340, включително пътен възел „Плевен“, на
територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.14.6, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7538
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км
139+340, включително пътен възел „Плевен“, на
територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.14.10, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7539
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км
139+340, включително пътен възел „Плевен“, на
територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.26.3, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7540
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.40.33, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7541
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.43.10, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7542
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.44.10, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Ми-
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нистерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7543
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.51.2, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7544
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.53.4, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7545
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.105.14, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7546
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.109.4, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7547
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.109.22, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7548
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.113.13, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7549
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.113.17, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7550
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
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км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.113.24, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7551
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 02935.280.606, намиращ
се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7552
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христо Иванчев Радев,
наследник на Петко Дичков Ботев, собственик на
имот с идентификатор 02935.289.2, намиращ се в
землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7553
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Косто Ив. Радев, наследник на Петко Дичков Ботев, собственик на
имот с идентификатор 02935.289.2, намиращ се в
землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7554
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефан Ив. Радев, наследник на Петко Дичков Ботев, собственик на
имот с идентификатор 02935.289.2, намиращ се в
землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7555
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Йотов Стоянов,
наследник на Йото Стоянов Бешев, собственик на
имот с идентификатор 02935.290.77, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7556
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ева Николаева Ковачева,
наследник на Вътю Василев Тотев, собственик на
имот с идентификатор 02935.290.158, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7557
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Николов Ковачев,
наследник на Вътю Василев Тотев, собственик на
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имот с идентификатор 02935.290.158, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7558
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Митьо Василев Миков,
собственик на имот с идентификатор 51620.32.93,
намиращ се в землището на Николаево, община Плевен, област Плевен, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 508 от
26.08.2019 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7559
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мита Василева, наследник на Мико Василев Русов, собственик на
имот с идентификатор 51620.180.26, намиращ се
в землището на Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7560
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марийка Василева, наследник на Мико Василев Русов, собственик на
имот с идентификатор 51620.180.26, намиращ се
в землището на Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7561
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31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 43829.27.14, намиращ
се в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7562
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 43829.37.3, намиращ се
в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7563
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 43829.193.7, намиращ
се в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7564
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентин Петков Янев,
наследник на Петко Николов Ачков, собственик
на имот с идентификатор 43829.216.48, намиращ
се в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7565
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румяна Генова Иванова,
наследник на Трифон Няголов Цанов, собственик
на имот с идентификатор 43829.230.41, намиращ
се в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7566
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванка Рачева Ангелова, наследник на Цандю Иванов Гечев Миновски
(Цандьо Иванов Минковски), собственик на
имот с идентификатор 43829.232.82, намиращ се
в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7567
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Силвия Николаева
Бакърджиева, наследник на Никола Иванов
Нанков, собственик на имот с идентификатор
02935.290.119, намиращ се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508
от 26.08.2019 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7568
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
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на територията на областите Ловеч и Плевен,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър
Валентинов Александров, наследник на Велика
Христова Няголова, собственик на имот с идентификатор 43829.231.28, и наследник на Гено
Величков (Велияков) Няголов, собственик на
имот с идентификатор 43829.231.30, намиращи
се в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 508 от 26.08.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7569
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пламен Петков
Петков, наследник на Петко Няголов Петков,
собственик на имоти с идентификатори 02935.43.6
и 02935.290.703, намиращи се в землището на
Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 508 от 26.08.2019 г., с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7570
54. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, по научната специалност „Акушерство и гинекология“ – едно място за
цивилен служител за нуждите на клиника „Обща
и онкологична гинекология“, катедра „Хирургия“
на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародване на
обявата в „Държавен вестник“. Изискванията към
участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА:
www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна
и научноизследователска дейност“, тел. 9225130.
7482
64. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по
дисциплини: „Инженерна геодезия“, „Подробни
устройствени планове“ и „Вертикално планиране“,
за нуждите на катедра „Приложна геодезия“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурса се подават в
отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда
ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски
№ 1, тел. 02/963-52-45, вътр. 449, и 02/866-90-54.
7511
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57. – Икономическият университет – Варна, на
основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висшето образование:
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Маркетинг (Социално отговорен
брандинг)“ – един, за нуждите на катедра „Маркетинг“; 4. Природни науки, информатика и математика; професионално направление 4.6. Икономика,
научна специалност „Информатика“ – трима, за
нуждите на катедра „Информатика“, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Решението е взето на заседание на АС,
протокол № 3 от 26.09.2019 г. Документи – в отдел
„НИДД“, стая 503, тел.: 052/830-813.
7523
90. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурси за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика
на обучението по музика) – един, доцент по: област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107.
За информация: тел. 054/830 495, вътр. 121, GSM:
0899 901 943.
7516
96. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс
за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна
специалност „Теоретична химия“, за нуждите
на лаборатория „Структурен органичен анализ“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02)872 48 17.
7518
6. – Институтът по консервиране и качество
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурси за главен
асистент по: професионално направление 5.12.
Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – един; професионално направление 5.12.
Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на зърнените, фуражните, хлебните
и сладкарски продукти“ – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, Пловдив,
бул. Васил Априлов № 154, тел. 032/942-109.
7513
2. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, научна специалност „Технология на
млякото и млечните продукти“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ЦA на СCA, София
1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
7507
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11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване (графично оформен
като ПРЗ), план-схеми на техническата инфраструктура – част ВиК, част електроснабдяване,
план-схема вертикално планиране, придружена
с надлъжни профили на уличната мрежа, и част
геология, придружена от геоложки доклад, в обхват: м. С. Кокаляне, м. В.з. Кокалянски ханчета,
м. В.з. Кокалянски ханчета – разширение, м. В.з.
Кокалянски ханчета II разширение и м. Михово
блато, с показан върху чертежите обхват, район
„Панчарево“. Проектът подлежи на обществено
обсъждане и е изложен в район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“.
7510
18. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 384 по
протокол № 78 от 27.06.2019 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и план за
регулация и застрояване на поземлен имот с
идентификатор 00357.5359.2260 от кадастралната
карта и кадастралните регистри на район „Нови
Искър“, за създаване на нов урегулиран поземлен имот I – „за техническа инфраструктура“, от
нов кв. 182, м. Гр. Нови Искър, кв. Кумарица,
който е изложен в район „Нови Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7509
1. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за изграждане на полски път за
осигуряване на достъп до земеделски имоти в
землището на с. Йерусалимово, община Любимец.
С цел подобряване достъпа до земеделски имоти
в масив 168 в землището на с. Йерусалимово се
предвижда изграждане на полски път. С проектния път ще се осъществи връзка на полски път с
идентификатор 34014.168.459 със съществуващите
полски пътища с идентификатори 44570.116.219,
34014.168.7, 34014.168.11. Новообразуваният полски път попада в обхвата на следните поземлени
имоти: 34014.168.13 с НТП – друг вид трайно
насаждение, общинска собственост, засегната
площ 1278,69 кв. м; 34014.168.16 с НТП – за друг
вид застрояване, частна собственост, засегната
площ 132,11 кв. м; 34014.168.17 с НТП – нива,
частна собственост, засегната площ 311,61 кв.
м; 34014.168.18 с НТП – нива, частна собственост, засегната площ 188,71 кв. м; 34014.168.14 с
НТП – нива, общинска собственост, засегната
площ 315,28 кв. м. Проектът е изложен в сградата
на Община Любимец, отдел „УТ“, стая № 9, и
може да се разгледа всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7521
6. – Община гр. Нови пазар, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – ПП
(парцеларен план) и специализирана план-схема (за
частта от трасето, попадаща в урбанизираната територия) за техническа инфраструктура – кабелно
ел. захранване и водопровод до ПИ № 52009.126.2
по КК на гр. Нови пазар, собственост на Недялко
Данчев Недялков, гр. Нови пазар. Трасето на ел.
провода преминава през поземлени имоти, както
следва: ПИ № 52009.502.107 – „За улица, път“ (в
урбанизирана територия), публична общинска
собственост, ПИ № 52009.126.212 – „За селскостопански път“ (земеделска територия), публична
общинска собственост. Трасето на водопровода
преминава през поземлени имоти, както следва:
ПИ № 52009.502.107 – „За улица, път“ (в урбанизирана територия), публична общинска собственост, ПИ № 52009.126.212 – „За селскостопански
път“ (земеделска територия), публична общинска
собственост. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, гр. Нови пазар, стая
№ 101, и може да бъде разгледан всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до кмета на община
Нови пазар в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
7528
6. – Община с. Братя Даскалови, област Стара
Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е одобрен ПУП – ПЗ (план за застрояване) за обхвата на кв. 39, 32 и 40 по плана на
с. Партизанин, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, с Решение № 593 от 29.08.2019 г. на
Общинския съвет – с. Братя Даскалови. Проектът
за ПУП – ПЗ (план за застрояване), се намира в
дирекция „УТИСПП“ при Община Братя Даскалови. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – с. Братя Даскалови, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
7522

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1, чл. 189,
ал. 1, чл. 192 и чл. 152, ал. 4 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на
чл. 8, ал. 2, т. 8 и чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредбата
за рекламната дейност на територията на община
Кресна в Административния съд – Благоевград,
е образувано адм. дело № 923/2019 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.10.2019 г. от 11,30 ч.
7512
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Бургас, на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на Община
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Средец (приета с Решение № 423 от 23.05.2013 г.,
изм. и доп. с Решение № 59 от 27.01.2016 г., Решение № 252 от 19.02.2016 г. на Административния
съд – Бургас, Решение № 138 от 27.05.2016 г.) в
цялост и в условията на алтернативност на текстовете на чл. 11, ал. 1 и 2, чл. 21 и 56 от същата
наредба. По оспорването е образувано адм. д.
№ 2291/2019 г. 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.
7502
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Бургас, с който се оспорва Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Средец. По подадения
протест е образувано административно дело
№ 1899/2019 г. Делото е насрочено за разглеждане
в съдебно заседание на 28.11.2019 г. от 10,10 ч.
7582
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на област Добрич, с която се оспорва
Решение № 585 по протокол № 60 от заседание
на Общинския съвет – гр. Шабла, проведено на
16.08.2019 г., по която жалба е образувано адм. д.
№ 594/2019 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за 22.10.2019 г. от 13 ч.
7491
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на чл. 38, ал. 1, ал. 1а и ал. 1б и чл. 46,
ал. 1, т. 8 от Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, приети в настоящата им редакция с Решение
№ 5 по протокол № 2 от 5.02.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Кочериново. Иска се отмяната им като
незаконосъобразни поради противоречието им
с нормативен акт от по-висока степен. По протеста е образувано административно дело № 352/
2019 г. по описа на Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно
заседание на 20.11.2019 г. от 10 ч.
7524
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Перник,
срещу разпоредбата на чл. 9, ал. 1, глава втора
„Опазване на обществения ред и спокойствието на
гражданите на територията на община Ковачевци“
от Наредба № 1 за опазване на обществения ред
на територията на община Ковачевци, приета от
Общинския съвет – с. Ковачевци, с Решение № 54
от 21.04.2008 г. Образувано е адм. д. № 568/2019 г.
по описа на Административния съд – Перник.
7492
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
административно дело № 422/2019 г. по жалба, подадена от „Рейсър ауто“ – ЕООД, ЕИК: 201327590,
със съдебен адрес: София, ул. Аксаков № 28, ет. 2,
адв. Юлиан Дацев, срещу разпоредбата на чл. 34,
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ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Девин, приета с Решение № 122 от 22.08.2019 г. на ОбС – гр. Девин, в
сила от 5.09.2019 г., в частта относно изискването
за притежаване на „съответното разрешение по
чл. 67 ЗУО“ за дейността „събиране“ на ИУМПС.
Делото е насрочено за 14.11.2019 г. от 13,40 ч., като
заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
7525
Административният съд – София област, осми
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д.
№ 1206/2019 г. по описа на съда по протест на
прокурор в Окръжната прокуратура – София,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.12.2019 г. от 10 ч., против
Наредба № 1 за обществения ред на територията
на община Сливница, приета с Решение № 93
по протокол № 8 от 26.06.2008 г. от Общинския
съвет – гр. Сливница. Конституирани страни
в производството са: прокурор в Софийската
окръжна прокуратура, ответник по оспорването – Общинският съвет – гр. Сливница, чрез
председателя му.
7493
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.
№ 1201/2019 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
11.12.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – София, против Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Ботевград, приета с Решение № 6 по
протокол № 1 от 31.01.2008 г. на Общинския
съвет – Ботевград.
7494
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу
чл. 10, ал. 20, чл. 31, ал. 1, чл. 36, ал. 4, т. 1 – 4,
чл. 50, т. 1 – 6 и чл. 51, т. 1 – 6 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Никола Козлево, приета с Решение № 83
по протокол № 10 от 25.09.2014 г. на Общинския
съвет – с. Никола Козлево. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 390/2019 г., по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
11.11.2019 г. от 9 ч.
7505
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Шумен, срещу Наредбата
за управление на горските територии, собственост
на Община Смядово, приета с Решение № 78
по протокол № 7 от 26.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово. Въз основа на протеста е
образувано адм. дело № 391/2019 г., по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
18.11.2019 г. от 9 ч.
7506
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Брезнишкият районен съд, 2-ри състав, призовава Алок Вишвантрао Садаварте, ответник
по гр. д. № 193/2019 г., заведено от Даниела
Кольова Стоянова с правно основание чл. 49
от СК, с последен известен адрес: Кюстендил,
ул. Медковец № 52, и неизвестен такъв в чужбина,
да се яви в канцеларията на съда в 2-седмичен
срок от получаване на съобщението за връчване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
в условията на чл. 48 от ГПК.
7495
Районният съд – Ловеч, гражданска колегия, IV състав, по гр.д. № 1040/2019 г., поканва
държателя на ценната книга, представляваща
149 676 броя налични поименни акции с право на
глас, всяка една от които с номинална стойност
от по един лев, от капитала на „Медицинска
техника“ – АД, ЕИК 000620325, от емисия МТ01-07 с поредни номера от 224 515 до 374 190, да
заяви своите права най-късно до посочения в
заповедта ден на заседанието на съда – 3.12.2019 г.,
13 ч., за произнасянето по молбата на „Корект
Фарм“ – ЕООД, за обезсилването им, с предупреждение, че ако не стори това, гореописаната
ценна книга ще бъде обезсилена.
7526

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
1. – Управителният съвет на „Младежки
спортен клуб УАСГ“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 12.11.2019 г. в 12 ч. в зала 250 на УACГ, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя
на УС; 2. разисквания и приемане на отчета; 3.
промяна в устава на спортния клуб; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. разни.
7517
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружена организация на собствениците Люлин“, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението по своя инициатива свиква редовно общо
събрание на 25.11.2019 г. в 11 ч. на адрес: София,
ж.к. Люлин, бул. Царица Йоанна № 68, ет. 2, офис
1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на сдружението; откриване на
производство по ликвидация на сдружението; 2.
определяне срок на ликвидацията; 3. избор на
ликвидатор; определяне на възнаграждение на
ликвидатора; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава
на сдружението събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.
7530

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

324. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти“ (БААИК) –
София, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 11.12.2019 г. в 9 ч.
в София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 58, офис
център „Проджект Лаб“, зала „Роял“, при следния
дневен ред: 1. откриване на събранието и отчет за
дейността на БААИК през календарната 2019 г.;
2. приемане на годишните финансови отчети за
2017 и 2018 г. съгласно изискване на Агенцията по
вписванията; 3. разглеждане на финансовия отчет
за 2019 г. и приемане на проектобюджет за 2020 г.;
4. отчет на контролния съвет; 5. освобождаване
от финансова отговорност на председателя и
членовете на УС на БААИК; 6. промени в устава
на БААИК; 7. избор на управителен и контролен
съвет на БААИК; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7578
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Плувен
клуб Черноморец“ – Бургас, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението свиква общо събрание на 5.12.2019 г. в 17 ч.
в Бургас, ул. Гладстон № 47, конферентна зала
№ 1 на Младежкия център – Бургас, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членове на УС и
на председателя на УС на клуба; 2. избиране на
нови членове на УС и на председател на УС на
клуба; 3. избиране на нов устав на сдружението
във връзка с промените в Закона за физическото
възпитание и спорта; 4. промени в устройството
на сдружението и неговите органи (отпадане на
контролния съвет); 5. намаляване на броя на
членовете на УС от 5 на 3 души; 6. промяна в
адреса на управление на сдружението; 7. приемане
на ГФО и доклад за дейността за отминали години; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
при условията на „спадащ кворум“ от 18 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
7519
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Ангел Кънчев“ – Трявна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свик ва редовно годишно общо събрание на
29.11.2019 г. в 17 ч. на адреса на седалището на
сдружението в Трявна, ул. Иван Вазов № 21, вх. Б,
ет. 4, ап. 11, при следния дневен ред: 1. приемане
и одобряване на ГФО за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч.
7529
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