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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Народното
събрание
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Народното събрание организира и
осъществява дейността си въз основа на Кон
ституцията и разпоредбите на този правилник.
Чл. 2. Народното събрание заседава в сграда
на Народното събрание в столицата, освен ко
гато поради изключителни обстоятелства реши
да заседава на друго място.
Г л а в а

в т о р а

КОНСТИТУИРАНЕ НА НАРОДНОТО СЪБ
РАНИЕ И ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО
Чл. 3. (1) Първото заседание на Народното
събрание се открива от най-възрастния от при
състващите народни представители. Той ръко
води заседанието до избирането на председател
на Народното събрание.
(2) Народните представители полагат предви
дената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията клетва
устно, което се удостоверява с подписване на
клетвен лист.
Чл. 4. (1) Под председателството на найвъзрастния народен представител се провеждат
само разисквания по избора на председател на
Народното събрание, както и самият избор.
(2) На първото заседание на Народното
събрание народните представители приемат
процедурни правила за условията и реда за
избор на председател и заместник-председатели
на Народното събрание.
Чл. 5. (1) Председателят и заместник-пред
седателите на Народното събрание могат да
бъдат предсрочно освободени:
1. по тяхно искане;
2. по писмено искане най-малко на една
трета от всички народни представители, когато е
налице обективна невъзможност за изпълнение
на задълженията или системно превишаване на
правата, или системно неизпълнение на задъл
женията в рамките на тяхната компетентност;
3. по писмено искане на парламентарната гру
па, образувана от парламентарно представената
партия или коалиция, която ги е предложила.
(2) Заместник-председателите на Народно
то събрание се освобождават предсрочно при
напускане на парламентарната група или при
изключване от състава є.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 осво
бождаването се обявява, без да се обсъжда и
гласува.

(4) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 искането
се поставя на гласуване на първото заседание
след деня на постъпването му, като се дава
право на засегнатото лице да бъде изслушано.
Искането е прието, ако за него са гласували
повече от половината от присъстващите народни
представители.
(5) При предсрочно освобождаване по ал. 1
или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок
от приемането на решението при условия и по
ред, определени с процедурни правила, приети
от Народното събрание. До произвеждането на
нов избор за председател на Народното събрание
то се председателства от заместник-председа
теля, излъчен от парламентарно представената
партия или коалиция, от която е излъчен и
председателят.
Чл. 6. Народното събрание избира от състава
на народните представители 8 секретари.
Чл. 7. На следващите заседания Народното
събрание избира постоянни комисии.
Г л а в а

т р е т а

РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Чл. 8. (1) Председателят на Народното
събрание в изпълнение на правомощията по
чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
1. съобщава и разпределя законопроектите
и другите предложения, внесени в Народното
събрание, между неговите комисии според
техния предмет;
2. удостоверява съдържанието на приетите
от Народното събрание актове;
3. осигурява необходимите условия за дей
ността на комисиите на Народното събрание
и на народните представители;
4. определя правилата за вътрешния ред в
сградите на Народното събрание и използва
нето на материалната база след съгласуване с
Председателския съвет;
5. организира съставянето, изпълнението и
отчитането на бюджета на Народното събрание;
6. удостоверява с подписа си стенографските
дневници от заседанията на Народното събрание;
7. упражнява контрол върху издаването на
„Държавен вестник“, както и другите правомо
щия по Закона за „Държавен вестник“;
8. определя местата в пленарната зала за
народните представители, разпределени по
парламентарни групи, за членовете на Минис
терския съвет, президента и вицепрезидента,
след съгласуване с Председателския съвет;
9. след гласуване може да изисква от секре
тарите на Народното събрание информация за
гласуването с чужди карти при гласуване извън
случаите по чл. 62, ал. 3;
10. осигурява и следи за спазването на този
правилник;
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11. утвърждава класификатор на длъжнос
тите в Народното събрание и щата на службите
към него;
12. назначава и освобождава главния секре
тар на Народното събрание, служителите към
кабинета на председателя, както и служителите
към кабинетите на заместник-председателите и
парламентарните групи по тяхно предложение;
13. утвърждава правилник за работата на
администрацията на Народното събрание;
14. контролира вътрешната и външната
охрана на Народното събрание, която е по
ставена под негово разпореждане;
15. назначава и освобождава квесторите на
Народното събрание;
16. изпълнява и други функции, които са
му възложени от Конституцията, законите и
този правилник.
(2) Председателят на Народното събрание
създава Консултативен съвет по законодател
ството. Организацията, дейността и съставът
на съвета се уреждат с правила, утвърдени
от председателя на Народното събрание. В
заседанията на съвета могат да участват пред
ставители на граждански организации.
(3) Заместник-председателите на Народното
събрание подпомагат председателя и осъщест
вяват възложените от него дейности.
(4) Когато председателят на Народното
събрание реши да възложи на заместникпредседателите постоянно извършването на
дейности по ал. 1, той издава писмена заповед,
с която разпределя тези дейности помежду им.
(5) При отсъствие председателят на Народ
ното събрание възлага на някой от заместникпредседателите да го замества, а когато това
не е направено, той се замества от заместникпредседателя от същата парламентарна група.
(6) При участие на председателя в разисква
нията по даден въпрос заседанието се ръководи
от посочен от него заместник-председател. Той
не може да ръководи заседанието преди гла
суването или приключването на обсъждането
по този въпрос.
Чл. 9. (1) Председателят на Народното съ
брание се подпомага от Председателски съвет,
който се състои от заместник-председателите
на Народното събрание и от председателите
на парламентарните групи или упълномощени
техни заместници.
(2) Председателският съвет:
1. провежда консултации по проектите за
законодателната програма на Народното съ
брание и по дневния ред;
2. периодично, но не по-рядко от един
път в месеца се информира за изпълнението
на законодателната програма и за работата
на комисиите по разпределените им законо
проекти и проекти за решения, декларации и
обръщения;
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3. съдейства за постигане на съгласие при
възникнали конфликти на интереси между раз
лични парламентарни групи, както и по проце
дурни и организационни въпроси от дейността
на Народното събрание.
(3) Председателският съвет се свиква от
председателя на Народното събрание по негова
инициатива или по искане на една трета от
членовете му.
Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъствието
на народните представители на заседанията
на Народното събрание и го подпомагат при
извършване проверка на кворума;
2. при гласуване с компютризираната система
извън случаите по чл. 62, ал. 3 съдействат за
предотвратяване и санкциониране на гласува
нето с чужда карта;
3. при явно гласуване без електронна тех
ника преброяват и съобщават на председателя
резултата от гласуването;
4. при тайно гласуване подпомагат техниче
ски гласуването;
5. четат имената на народните представители
при поименно гласуване;
6. проверяват и подписват стенографските
протоколи от заседанията, на които са били
дежурни;
7. осъществяват и други възложени им от
председателя задачи, свързани с дейността на
Народното събрание.
Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на председа
теля за поддържане на реда в пленарната зала
и на балконите към нея;
2. подпомагат секретарите на Народното
събрание при преброяване на гласовете при
явно гласуване, при техническата организа
ция при тайно гласуване и при гласуване с
компютризираната система извън случаите по
чл. 62, ал. 3 им съдействат за предотвратяване
на гласуването с чужда карта;
3. следят в пленарната зала да присъстват
само народни представители, министри и до
пуснати от Народното събрание лица.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
Чл. 12. (1) Народните представители могат
да образуват парламентарни групи.
(2) Минималният брой народни представите
ли за образуване на парламентарна група е 10.
(3) Когато броят на народните представи
тели в една парламентарна група спадне под
определения минимум, тя преустановява своето
съществуване.
(4) Заместник-председател на Народното
събрание се освобождава предсрочно от длъж
ност при преустановяване съществуването на
парламентарната група, в която членува. Осво
бождаването се обявява на първото пленарно
заседание, без да се обсъжда и гласува.
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Чл. 13. (1) Всяка парламентарна група пред
ставя на председателя на Народното събрание
решение за образуването си и списък на ръко
водството и на членовете, подписани от всички
народни представители от състава на групата.
(2) Парламентарните групи, техните ръко
водства, както и промените в тях се вписват
в специален регистър на Народното събрание.
(3) Председателят на Народното събрание
обявява регистрираните парламентарни групи и
техните ръководства на пленарно заседание. При
промяна в състава на парламентарните групи
тя се съобщава от председателя на Народното
събрание на пленарно заседание.
(4) Постоянните сътрудници на парламен
тарните групи се назначават за служители на
Народното събрание. Техният брой се утвърж
дава от председателя, съобразно числеността на
парламентарните групи, в съотношение 1:10, но
не по-малко от двама на парламентарна група.
Чл. 14. (1) Всеки народен представител може
да членува само в една парламентарна група.
(2) Условията за възникване, членуване и
прекратяване на членството, правата и задъл
женията на членовете се определят от самата
парламентарна група в съответствие с разпо
редбите на този правилник.
(3) Народният представител може да напусне
парламентарната група, като подаде писмено
заявление до ръководителя на групата и до
председателя на Народното събрание, което се
съобщава на пленарно заседание.
(4) При напускане на парламентарна група
или изключване от състава є народният предста
вител губи мястото си в постоянните комисии
като представител на съответната парламентарна
група, в делегациите на Народното събрание и
други изборни длъжности в Народното събрание.
(5) Народен представител, напуснал или из
ключен от парламентарна група, става народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група.
(6) В работата на парламентарните групи
могат да участват с право на съвещателен глас
и членовете на Европейския парламент от Ре
публика България – в съответствие с регистра
цията в Централната избирателна комисия на
партията или коалицията, от която са избрани.
Г л а в а

п е т а

КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 15. (1) Народното събрание избира от
своя състав постоянни и временни комисии.
(2) Постоянните комисии на Народното
събрание са:
1. Комисия по икономическата политика и
туризъм;
2. Комисия по енергетика;
3. Комисия по бюджет и финанси;
4. Комисия по правни въпроси;
5. Комисия по регионална политика и местно
самоуправление;
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6. Комисия по инвестиционно проектиране;
7. Комисия по външна политика;
8. Комисия по отбрана;
9. Комисия по вътрешна сигурност и об
ществен ред;
10. Комисия по земеделието и храните;
11. Комисия по труда и социалната политика;
12. Комисия по образованието и науката;
13. Комисия по въпросите на децата, мла
дежта и спорта;
14. Комисия по здравеопазването;
15. Комисия по околната среда и водите;
16. Комисия по транспорт, информационни
технологии и съобщения;
17. Комисия по културата и медиите;
18. Комисия за взаимодействие с граждански
организации и движения;
19. Комисия по правата на човека, вероиз
поведанията и жалбите на гражданите;
20. Комисия за борба с корупцията и конфликт
на интереси и парламентарна етика;
21. Комисия за контрол над службите за
сигурност, използването и прилагането на спе
циалните разузнавателни средства и достъпа до
данните по Закона за електронните съобщения;
22. Комисия по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове.
(3) Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове докладва на
Народното събрание по изпълнение задълже
нието на Министерския съвет за предварителна
информираност при участието му в разработва
нето и приемането на актове на Европейския
съюз. Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове изготвя до
клади и по други актове на институциите на
Европейския съюз.
(4) Комисията по правата на човека, вероиз
поведанията и жалбите на гражданите представя
годишен доклад пред Народното събрание.
(5) Народното събрание може да извършва
промени във вида, броя и състава на постоян
ните комисии.
Чл. 16. (1) Комисията за контрол над служби
те за сигурност, използването и прилагането на
специалните разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните съобщения
се формира на паритетен принцип – по трима
народни представители от всяка парламентарна
група, и заседава само в своя основен състав.
(2) Комисията за контрол над службите за
сигурност, използването и прилагането на спе
циалните разузнавателни средства и достъпа до
данните по Закона за електронните съобщения:
1. осъществява парламентарен контрол върху
дейността на службите за сигурност;
2. приема становища по бюджетите на служ
бите за сигурност;
3. в 14-дневен срок от избирането є приема
вътрешни правила за работа, които се утвърж
дават от Народното събрание;
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4. осъществява предвидения в Закона за спе
циалните разузнавателни средства и в Закона за
електронните съобщения парламентарен контрол
и наблюдение на процедурите по:
а) разрешаване, прилагане и използване
на специалните разузнавателни средства, съх
раняването и унищожаването на получената
чрез тях информация, както и за защита на
правата и свободите на гражданите срещу не
законосъобразното използване на специални
разузнавателни средства;
б) разрешаване и осъществяване на достъп до
данните по Закона за електронните съобщения,
както и за защита на правата и свободите на
гражданите срещу незаконосъобразен достъп
до тези данни.
(3) Комисията представя пред Народното
събрание ежегодно в срок до 31 май доклад
за извършената дейност по ал. 2, т. 4, който
съдържа обобщени данни за:
1. разрешаването, прилагането и използва
нето на специалните разузнавателни средства,
съхраняването и унищожаването на информа
цията, получена чрез тях, както и защита на
правата и свободите на гражданите срещу не
законосъобразното използване на специалните
разузнавателни средства;
2. извършените проверки и предложения за
подобряване на процедурите за съхраняване и
обработване на данните по Закона за електрон
ните съобщения.
(4) Председателят на Народното събрание
информира президента и министър-председателя
за решенията и становищата на комисията.
Чл. 17. Комисията за борба с корупцията и
конфликт на интереси и парламентарна етика
се формира на паритетен принцип – по трима
народни представители от всяка парламентарна
група.
Чл. 18. (1) Всеки народен представител може
да бъде избиран най-много в две постоянни
комисии.
(2) Всеки народен представител може да
бъде избран за председател само на една по
стоянна комисия.
Чл. 19. (1) При определяне на състава на
постоянните комисии се запазва съотношението
между числеността на парламентарните групи с
изключение на постоянните комисии по чл. 15,
ал. 2, т. 18, 20 и 21.
(2) Ръководството на всяка постоянна ко
мисия се състои от председател и до 4 замест
ник-председатели. Ръководството на комисията
организира работата є въз основа на информа
цията, постъпваща в комисията.
(3) Ръководствата и членовете на посто
янните комисии се избират по предложение
на парламентарните групи или на народен
представител с явно гласуване в цялост, освен
ако е направено възражение срещу някой от
предложените кандидати.
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(4) Председателят на комисията ръководи
заседанията и поддържа връзки с председате
лите на другите комисии и с председателя на
Народното събрание.
(5) При отсъствие на председателя той упъл
номощава един от заместник-председателите
да ръководи заседанието на комисията. При
липса на упълномощаване председателят на
Народното събрание упълномощава един от
заместник-председателите да ръководи заседа
нието на комисията.
Чл. 20. В заседанията на парламентарните
комисии имат право да участват и членовете на
Европейския парламент от Република България
с право на съвещателен глас.
Чл. 21. (1) Председателят, заместник-предсе
дателите и членовете на постоянните комисии
се освобождават предсрочно:
1. по тяхно искане;
2. по искане на повече от половината от
членовете на комисията – при обективна не
възможност да изпълняват своите задължения
за срок от 6 месеца или при системно преви
шаване на правата, или системно неизпълнение
на задълженията.
(2) Председателят и заместник-председате
лите на постоянните комисии се освобождават
предсрочно при прекратяване на членството
си в парламентарната група, от чиято квота
са избрани в комисията, по предложение на
парламентарната група, след като им се даде
правото да бъдат изслушани.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и по ал. 2 ос
вобождаването се обявява, без да се обсъжда и
гласува, а в случаите по ал. 1, т. 2 – с решение
на Народното събрание.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 парламентарната
комисия се произнася по искането с мнозинство
повече от половината от членовете си.
Чл. 22. (1) Постоянните комисии могат да
приемат свои вътрешни правила в съответствие
с този правилник, които се публикуват на сайта
на съответната комисия на интернет страницата
на Народното събрание.
(2) Разходите, необходими за дейността на
постоянните комисии на Народното събрание,
се утвърждават от председателя на Народното
събрание по предложение на ръководствата на
комисиите.
Чл. 23. (1) Постоянните комисии могат да
образуват от своя състав подкомисии, както и
работни групи.
(2) Към Комисията по бюджет и финанси
се създава постоянно действаща подкомисия
по отчетност на публичния сектор.
(3) Към Комисията по енергетика се създава
постоянно действаща подкомисия за наблюде
ние на дейността на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране. Подкомисията
се формира на паритетен принцип – по двама
народни представители от всяка парламентарна
група.
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(4) Постоянните комисии могат да създават
обществени съвети от представители на граж
дански организации и движения, които да ги
консултират.
Чл. 24. (1) Във връзка с дейността на под
комисията по отчетност на публичния сектор
и по искане на председателя на Комисията по
бюджет и финанси първостепенните разпоре
дители с бюджетни кредити съставят отчети за
изпълнението на определени бюджети и про
грами, които се представят на подкомисията в
срокове, определени в искането. По този ред
могат да се обсъждат и отчети за изпълнението
на извънбюджетни сметки и фондове.
(2) В заседанията на подкомисията участват
първостепенният разпоредител, председателят
на Сметната палата и министърът на финансите
или техни заместници, както и други лица по
покана на председателя на подкомисията.
(3) След обсъждането на отчета председателят
на подкомисията изготвя доклад с оценка за
изпълнението на бюджета, който се предоста
вя на Комисията по бюджет и финанси и на
народните представители.
Чл. 25. (1) Постоянните комисии разглеждат
законопроекти, годишната програма по чл. 111
и проекти за решения, декларации и обръщения,
разпределени им от председателя на Народното
събрание, изготвят доклади, предложения и
становища по тях.
(2) Постоянните комисии правят оценка на
прилагането и ефективността на законите.
(3) Постоянните комисии, в съответствие
със своя предмет на дейност, осъществяват
периодичен контрол за степента на усвояване
и за целесъобразното и законосъобразното
изразходване на средства от фондовете и про
грамите на Европейския съюз.
(4) Държавните органи и длъжностните лица
от държавната и общинската администрация
и гражданите са длъжни да предоставят при
поискване всички сведения и документи, необ
ходими за дейността на постоянните комисии.
(5) По искане на една трета от членовете на
комисията председателят є е длъжен незабавно
да отправи искане до държавните органи и
длъжностните лица от държавната и общинската
администрация да присъстват на заседание на
комисията. Поканените са длъжни да се явят
пред комисията и да предоставят поисканата им
информация, както и да отговарят на поставе
ните им въпроси в срок до 7 дни от отправяне
на поканата или на първото редовно заседание,
ако то е след изтичането на тези 7 дни.
Чл. 26. (1) В последния до един час и поло
вина от заседанията на постоянните комисии,
всяка първа сряда или четвъртък на месеца,
ресорните министри се явяват пред съответните
комисии и отговарят на актуални устни въпроси,
отправени от членове на комисиите на самото
заседание. Отправените въпроси следва да се
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отнасят до конкретни политики и не могат да
съдържат искания за предоставяне на подробни
числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса
има член на комисията от всяка парламентарна
група, а народните представители, нечленуващи
в парламентарна група, имат право общо на
два въпроса.
(3) Ресорният министър, към когото е отпра
вен въпросът, отговаря веднага след задаването
му. В случай на отсъствие на министъра по
уважителни причини комисията съгласувано с
него определя заседанието, на което ще отговаря
на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуалните устни
въпроси по ал. 1 се определя съобразно числе
ността на парламентарните групи по низходящ
ред, като последен в реда е народен предста
вител, нечленуващ в парламентарна група.
Задаването на вторите въпроси е по същия ред
след изчерпване на процедурата по зададените
първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е до
2 минути. Отговорът на министъра е до 3 ми
нути. Народният представител, задал въпроса,
има право на реплика до 2 минути, а минис
търът – на дуплика, също до 2 минути.
Чл. 27. (1) Заседанията на постоянните ко
мисии са редовни и извънредни.
(2) Дневният ред, периодичността и продъл
жителността на заседанията на комисиите се
определят от тях.
(3) Постоянната комисия се свиква на
заседание от нейния председател по негова
инициатива или по искане най-малко на една
трета от членовете є или от председателя на
Народното събрание.
Чл. 28. (1) Заседанията на постоянните ко
мисии са открити. По решение на комисията
заседанието є се излъчва в реално време в
интернет чрез интернет страницата на Народ
ното събрание.
(2) Граждани могат да присъстват на засе
данията на комисиите при спазване режима на
достъп в Народното събрание.
(3) Всеки член на постоянна комисия може
да покани за участие в нейно заседание отделни
физически лица или представители на юридиче
ски лица, имащи отношение към разглежданите
въпроси от комисията.
(4) Представители на синдикални, съсловни
и браншови организации по тяхна инициатива
имат право да присъстват на заседанията на
комисиите, да представят свои писмени ста
новища и да вземат участие в разисквания по
разглежданите проекти за актове на Народното
събрание, отнасящи се до предмета им на дей
ност, при спазване на реда, установен в коми
сиите. Становищата се публикуват на сайта на
съответната комисия на интернет страницата
на Народното събрание.
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(5) Комисиите могат да решат отделни за
седания да бъдат закрити.
(6) Заседанията на Комисията по външна
политика, Комисията по отбрана, Комисията
по вътрешна сигурност и обществен ред и Ко
мисията за контрол над службите за сигурност,
използването и прилагането на специалните
разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения, както и
на техните подкомисии са закрити. По решение
на тези комисии отделни заседания могат да
бъдат открити.
(7) Участието на народни представители в
закрити заседания на комисии, на които те не
са членове, документите и тематиката, с които
те са се запознали, се отбелязват в специален
протокол и се подписват от същите.
(8) Народните представители, които не са
членове на съответна комисия, могат да участ
ват във всички нейни заседания без право да
гласуват.
(9) Акредитираните журналисти и други
журналисти, на които е осигурен достъп, мо
гат да присъстват на откритите заседания на
постоянните комисии на Народното събрание.
(10) Участващите в заседанията на комисиите
са длъжни да спазват изискванията във връзка
с опазване на класифицираната информация и
информация по Закона за защита на личните
данни, както и на сведения, отнасящи се до
личния живот и доброто име на гражданите.
(11) При обсъждане на законопроекти и
други актове на заседанията на комисиите се
изслушва вносителят. Когато законопроектът е
внесен от Министерския съвет, на заседанието
се изслушва член на Министерския съвет или
заместник-министър.
Чл. 29. По изключение постоянните комисии
могат да провеждат открити заседания извън
столицата.
Чл. 30. (1) Председателите на постоянните
комисии обявяват писмено дневния ред, часа
и мястото на заседанията на определените за
това места в Народното събрание или срещу
подпис на техните членове. Дневният ред за
редовните заседания на комисиите се обявява
най-малко три дни преди тяхното провеждане,
включително и чрез обявяването им на интернет
страницата на Народното събрание. В случаите,
когато се провеждат извънредни заседания на
комисиите, дневният ред се обявява едновре
менно с насрочването им.
(2) Постоянните комисии заседават, когато
присъстват повече от половината от техните
членове. Ако след обявеното време за започ
ване на заседанието кворумът не е налице,
комисията може да заседава и при наличния
състав, когато той е не по-малко от една трета
от всичките є членове.
(3) Решенията на постоянните комисии се
вземат с мнозинство от присъстващите.
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Чл. 31. (1) Комисиите могат да провеждат
съвместни заседания, когато се разглеждат
общи въпроси. Тези заседания се ръководят
по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия
взема поотделно своето решение по обсъжда
ния въпрос. При различни становища всяка
комисия прави свой отделен доклад пред На
родното събрание.
Чл. 32. (1) Докладите на постоянните ко
мисии се правят от техните председатели или
от определен от комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от ко
мисията решение и различните становища с
посочване на мнозинството, което ги е под
държало.
(3) Докладите на постоянните комисии от
откритите заседания са публични и достъпни
по установения ред, както и чрез сайта на
комисията на интернет страницата на Народ
ното събрание.
Чл. 33. (1) За заседанията на постоянните
комисии се води съкратен протокол, в който
се отбелязват всички взети решения.
(2) За заседанията на водещата комисия
по законопроектите се водят стенографски
протоколи. Те се подписват от председателя
на комисията и от водещия протокола и се
публикуват в 7-дневен срок от заседанието на
сайта на комисията на интернет страницата
на Народното събрание.
(3) Протоколите от закритите заседания на
постоянните комисии са със специален режим
на съхранение, отчет и достъп съгласно изис
кванията на Закона за защита на класифици
раната информация.
Чл. 34. (1) Временни комисии се образуват
по конкретен повод, за проучване на отделни
въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Временните комисии се избират от
Народното събрание по предложение на
председателя или най-малко на една пета от
народните представители.
(3) Предметът, числеността, съставът и
срокът на действие на временните комисии
се определят от Народното събрание.
(4) Правилата за работа на постоянните
комисии се прилагат и по отношение на вре
менните комисии.
(5) Временните комисии преустановяват съ
ществуването си с изтичане на срока, за който
са създадени, или предсрочно – с решение на
Народното събрание.
Чл. 35. (1) Народното събрание избира от
своя състав постоянните делегации на Народ
ното събрание в международните организации.
(2) При определяне на състава на посто
янните делегации на Народното събрание
в международните организации се запазва
съотношението между числеността на парла
ментарните групи.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

(3) При преустановяване съществуването на
парламентарна група избраният по нейно пред
ложение представител в състава на постоянната
делегация се освобождава.
(4) Постоянните делегации отчитат своята
дейност пред председателя на Народното съ
брание.
Г л а в а

ш е с т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
Чл. 36. (1) Комисията за взаимодействие с
граждански организации и движения:
1. осъществява диалог и взаимодействие с
представители на граждански организации и дви
жения, включително като провежда обществени
обсъждания по въпроси от значим обществен
интерес; заключенията от обсъжданията се
изпращат на водещите комисии;
2. разглежда предложенията за референдуми
и граждански инициативи по Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление, както и петиции по
чл. 45 от Конституцията;
3. осъществява функциите на постоянна
комисия по глава пета.
(2) Комисията за взаимодействие с граж
дански организации и движения се формира
на паритетен принцип – по трима народни
представители от всяка парламентарна група.
Чл. 37. Към Комисията за взаимодействие с
граждански организации и движения се създава
Обществен съвет от представители на граж
данските организации и движения, който да
консултира комисията. Съставът и начинът на
формиране на съвета се определят с правила,
приети от комисията. Правилата се публикуват
на сайта на комисията на интернет страницата
на Народното събрание.
Чл. 38. (1) Комисията за взаимодействие с
граждански организации и движения работи по
приети от нея вътрешни правила за работа в
съответствие с този правилник. В правилата се
определя начинът на взаимодействие с граж
данските организации и движения.
(2) Заседанията на комисията се излъчват в
реално време в интернет чрез интернет стра
ницата на Народното събрание.
(3) В края на всяка сесия комисията предста
вя пред Народното събрание доклад, съдържащ
анализ и становище по поставените проблеми
от представителите на гражданските органи
зации и движения. Докладът се разглежда на
пленарно заседание.
Чл. 39. Представители на гражданските
организации и движения по тяхна инициатива
имат право да присъстват на заседанията на
комисиите, да представят свои писмени ста
новища и да вземат участие в разисквания по
разглежданите проекти за актове на Народ
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ното събрание, отнасящи се до предмета им
на дейност, при спазване на реда, установен в
комисиите.
Чл. 40. (1) Граждански организации и дви
жения могат да представят писмени становища
по законопроектите, които се разглеждат от
водещите комисии.
(2) Докладът на водещата комисия за първо
гласуване съдържа и резюме на постъпили ста
новища от граждански организации и движения.
(3) По предложенията, внесени от народни
представители за второ гласуване, председателят
на водещата комисия може да изиска становище
от граждански организации и движения.
(4) Становищата от граждански организа
ции и движения се публикуват на сайта на
водещата комисия на интернет страницата на
Народното събрание и се раздават на членовете
на комисията.
(5) Комисиите са длъжни да отговорят на
постъпилите предложения и жалби от граждан
ски организации и движения.
Чл. 41. Граждански организации и движения
могат да участват чрез народен представител
в парламентарния контрол при условията и по
реда на глава девета, както и да присъстват
на заседанията на парламентарните комисии
при изслушвания по реда на глава десета и
при отговаряне на актуални устни въпроси по
реда на чл. 26 при спазване режима на достъп
в Народното събрание.
Г л а в а

с е д м а

СЕСИИ И ЗАСЕДАНИЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Чл. 42. (1) Народното събрание работи на
три сесии годишно.
(2) Народното събрание е във ваканция от
22 декември до 10 януари, 10 дни по Великден
ските празници и от 1 до 31 август ежегодно.
(3) По изключение Народното събрание
може да реши дните на ваканциите да бъдат
променени.
(4) По време на парламентарните ваканции
сроковете по този правилник спират да текат.
Чл. 43. (1) Народното събрание се свиква
на сесия от неговия председател.
(2) В случаите по чл. 78, т. 2, 3 и 4 от Кон
ституцията председателят е длъжен да насрочи
заседание не по-късно от 7 дни след постъпване
на искането, независимо от това, дали Народ
ното събрание е във ваканция или не.
(3) Направилите искането по чл. 78 от Кон
ституцията са длъжни да посочат дневния ред.
Чл. 44. (1) Редовните пленарни заседания
на Народното събрание се провеждат в сряда,
четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч. По реше
ние на Народното събрание заседанията могат
да бъдат удължавани.
(2) Народното събрание може да промени
времето за редовни заседания.
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(3) Народното събрание може да реши да
проведе извънредни заседания по предварително
обявен дневен ред по време на сесия, но извън
дните по ал. 1. Извънредни заседания могат
да се проведат по всяко време при наличие на
извънредни обстоятелства.
(4) Дните извън посочените в ал. 1 и 3 са
за провеждане на срещи с избиратели, вклю
чително в изборните райони.
Чл. 45. (1) Заседанията на Народното съ
брание са открити.
(2) Лица, които не са народни представители
или министри, могат да присъстват по решение
на Народното събрание и по ред, определен от
председателя, като заемат специално определе
ните за тях места. По време на заседанията те
са длъжни да спазват установения ред и могат
да се изказват само по покана на председателя.
(3) При безредие сред публиката председа
телят въдворява ред чрез квесторите и може да
разпореди да бъдат отстранени отделни граждани
или всички външни лица.
Чл. 46. (1) Заседанията на Народното съ
брание са закрити, когато:
1. важни държавни интереси налагат това;
2. се обсъждат документи, класифицирани
по Закона за защита на класифицираната ин
формация.
(2) Предложение за закрито заседание могат
да направят председателят на Народното събра
ние, една десета от народните представители
или Министерският съвет.
(3) При постъпило предложение за закрито
заседание председателят разпорежда всички
външни лица да напуснат залата и балконите,
както и да бъде преустановено прякото преда
ване по медиите. След като изслуша мотивите
на предложителя, Народното събрание обсъжда
и гласува предложението. Съобразно резултата
от гласуването заседанието продължава като
закрито или открито.
(4) Обсъжданията и протоколът от закрито
то заседание са класифицирана информация и
обвързват със съответните задължения всички
народни представители и други лица, които
имат достъп до тях.
(5) Решенията, взети на закрито заседание,
се обявяват публично.
Чл. 47. (1) Откритите заседания на На
родното събрание се предават пряко от Бъл
гарското национално радио на определена от
него честота, която покрива територията на
цялата страна, и с репортажи по Българската
национална телевизия. Откритите заседания
на Народното събрание се излъчват в реално
време в интернет чрез интернет страницата на
Народното събрание.
(2) Пряко предаване на пленарни заседа
ния по Българската национална телевизия и
Българското национално радио се излъчва по
решение на Народното събрание.
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(3) Пленарните заседания, в които се про
вежда парламентарен контрол, се предават
пряко по Българската национална телевизия и
Българското национално радио.
Чл. 48. (1) Председателят открива заседани
ето, ако присъстват повече от половината от
народните представители.
(2) Проверка на кворум се извършва чрез
компютризираната система за гласуване преди
откриване на заседанието.
(3) Председателят, във връзка с предстоящо
гласуване, може да извърши по своя иници
атива или само веднъж в едно заседание по
искане на парламентарна група проверка на
кворума чрез поименно прочитане имената на
народните представители или чрез преброяване
на народните представители от секретарите на
Народното събрание.
(4) Председателят прекратява или прекъсва
заседанието, когато в залата няма необходимия
кворум. В случаите на прекъсване председателят
може да възобнови заседанието не по-късно от
един час, в рамките на работното време, ако
при новата проверка е налице необходимият
кворум.
Чл. 49. (1) Народното събрание по предло
жение на председателя и след консултациите
по чл. 9, ал. 2, т. 1 приема програма за една
или две работни седмици. При изготвянето на
програмата, както и по други въпроси, свързани
с парламентарните действия, председателят на
Народното събрание се подпомага от замест
ник-председателите.
(2) В края на всяко заседание председателят
обявява датата и часа на следващото, както и
дневния ред съгласно приетата програма.
(3) Предложения за включване на точки в
предстоящата програма могат да се правят пис
мено до председателя на Народното събрание
от народните представители и парламентарните
групи до 18,00 ч. на деня, предшестващ пленар
ното заседание, на което ще се гласува предсто
ящата програма. Всеки народен представител
може да предлага по една точка от дневния
ред на Народното събрание при едноседмична
програма, а при двуседмична програма – до
две точки от дневния ред. Като точки в пред
стоящата програма могат да бъдат предлагани
и законопроекти и проекти за други актове на
Народното събрание, по които няма постъпили
доклади, но сроковете по чл. 74, ал. 3 и чл. 84,
ал. 3 са изтекли.
(4) Проектът за програма по ал. 1, предложен
от председателя, и постъпилите предложения
по ал. 3 се поставят на гласуване, без да се
обсъждат, в началото на пленарното заседание,
на което се приема програма за предстоящите
една или две седмици. Устни предложения не
се допускат.
(5) В изключителни случаи председателят
може да предложи промяна в дневния ред в
началото на пленарното заседание.
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(6) Не могат да бъдат обсъждани въпроси,
които не са включени в дневния ред.
(7) Законопроектите и проектите за ре
шения, които се включват в дневния ред на
редовното пленарно заседание на Народното
събрание, провеждано през първата сряда на
всеки месец, се предлагат от парламентарните
групи. Предложенията се правят до 18,00 ч. на
предишния ден чрез председателя на Народно
то събрание. Всяка парламентарна група има
право да предложи по една точка от дневния
ред. Подреждането на точките от дневния ред
става според големината на парламентарните
групи. Всеки следващ месец подреждането на
предложенията на парламентарните групи става
на ротационен принцип. Народното събрание е
длъжно да разгледа по същество направените
предложения. Ако парламентарните групи не са
направили предложения, Народното събрание
работи по приетата програма по ал. 1. Като точки
могат да бъдат предлагани и законопроекти и
проекти за решения, по които няма постъпили
доклади, но сроковете по чл. 74, ал. 3 и чл. 84,
ал. 3 са изтекли.
(8) Приетата програма се публикува след
гласуването є на интернет страницата на Народ
ното събрание и при гласуване на последващи
промени в нея незабавно се актуализира.
Чл. 50. (1) Председателят ръководи заседа
нието и дава думата за изказване на народните
представители.
(2) Никой не може да се изказва, без да е
получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на
ръка или с предварителна писмена заявка.
(4) Председателят съставя списък на жела
ещите за изказване и определя реда на изказ
ващите се:
1. в зависимост от поредността, представена
от ръководствата на парламентарните групи за
народните представители, които ще говорят от
тяхно име, като се редуват представители на
различни парламентарни групи;
2. в зависимост от поредността на заявките.
(5) Председателят дава думата на пред
седателите на парламентарните групи, а при
тяхното отсъствие – на заместниците им или
на упълномощен от тях народен представител,
когато я поискат в рамките на дискусиите по
дневния ред и времето, определено на парла
ментарните групи.
(6) Веднъж на заседание председателят дава
думата на председателите на парламентарни
групи, на техните заместници или на упълно
мощен от тях по време на заседанието народен
представител по въпроси извън обсъждания
дневен ред, когато я поискат. Техните изказвания
са до 10 минути.
Чл. 51. (1) По процедурни въпроси думата
се дава веднага, освен ако има направени ис
кания за реплика, дуплика или за обяснение
на отрицателен вот.
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(2) Процедурни са въпросите, с които се
възразява срещу конкретно нарушаване на реда
за провеждане на заседанията, предвиден в този
правилник, или които съдържат предложения
за изменение и допълнение на приетия ред за
развитие на заседанието, включително тези за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в
рамките на не повече от 2 минути, без да се
засяга същността на главния въпрос.
(4) Когато процедурният въпрос се отнася до
начина на водене на заседанието, председателят
има право на обяснение до 2 минути.
Чл. 52. (1) Народните представители говорят
само от трибуната.
(2) В случаите, когато народни представите
ли са лица с физически увреждания, които не
им позволяват достъп до трибуната, те говорят
от мястото си, за което незабавно се създават
необходимите технически условия.
Чл. 53. (1) Когато народен представител се
отклонява от обсъждания въпрос, председателят
го предупреждава и ако нарушението продължи
или се повтори, му отнема думата.
(2) Народният представител не може да го
вори по същество повече от един път по един
и същи въпрос.
Чл. 54. (1) Председателят определя времето
за обсъждане на всяка точка от дневния ред,
както и деня и часа, в който ще се извърши
гласуването по нея. Времето за обсъждане се
разпределя между парламентарните групи в
зависимост от тяхната численост, като за наймалката от тях не може да бъде по-малко от
15 минути, а за най-голямата от тях – 30 ми
нути. Общо времето за изказване на народните
представители, нечленуващи в парламентарна
група, е до 15 минути, а на отделните народни
представители, нечленуващи в парламентарна
група – до 5 минути.
(2) Всяка парламентарна група може да по
иска удължаване на предварително определеното
є по ал. 1 време, но с не повече от една трета.
Останалите парламентарни групи имат право
на съответно пропорционално удължаване на
предвиденото за тях време.
(3) За време на парламентарните групи по
ал. 1 се смята времето:
1. през което са говорили техните народни
представители;
2. през което са говорили техните предсе
датели;
3. за което народните представители от
съответните парламентарни групи са правили
реплики или са вземали думата по процедурни
въпроси, с изключение на тези, които се отнасят
до начина на водене на заседанието.
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(4) Допускат се до три изказвания на на
родни представители, които искат да изразят
мнение, различно от това на парламентарната
група, в която членуват. Времето за изказване
на народен представител е до 3 минути.
(5) Ако народен представител превиши
определеното по ал. 1 – 4 време за изказване,
председателят, след като го предупреди, му
отнема думата.
(6) Предвиденият в ал. 1 – 5 ред не се при
лага при обсъждане на законопроектите на
второ гласуване.
Чл. 55. (1) Народният представител има
право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съще
ството на приключило изказване. Тя се прави
веднага след изказването и не може да бъде
повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат
направени най-много до три реплики.
(4) Репликираният народен представител
има право на отговор (дуплика) с времетраене
до 3 минути след приключване на репликите.
Чл. 56. (1) Народният представител има пра
во на лично обяснение до 2 минути, след като
в изказване на пленарно заседание е засегнат
лично или поименно.
(2) Народният представител има право на
обяснение на своя отрицателен вот в рамките
на 2 минути след гласуването.
(3) Право на обяснение на отрицателен вот
има само този народен представител, който при
обсъждането на въпроса не е изразил същото
отрицателно становище или не се е изказвал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се
дава най-много на трима народни представители.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен
вот след тайно гласуване или след гласуване на
процедурни въпроси.
Чл. 57. След като списъкът на изказващите се
е изчерпал или са се изказали представителите
на всички парламентарни групи съгласно раз
пределението на времето за изказване по чл. 54
и няма направени искания за удължаване на
времето, председателят обявява разискванията
за приключени.
Чл. 58. (1) Когато е постъпило процедурно
предложение, думата се дава на един народен
представител, който не е съгласен с него. Пред
ложението се поставя веднага на гласуване, без
да се обсъжда.
(2) Упражняването на правото по ал. 1 не
може да засяга правата на парламентарните
групи по чл. 54, ал. 1.
Чл. 59. (1) Заседанието може да бъде прек
ратено или отложено с решение на Народното
събрание по предложение на председателя или
на парламентарна група.
(2) Когато са постъпили предложения за
прекратяване на заседанието и за отлагането
му, първо се гласува предложението за прекра
тяване на заседанието.
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Чл. 60. (1) При шум или безредие, с което
се пречи на работата на народните предста
вители, или когато важни причини налагат,
председателят може да прекъсне заседанието
за определено време.
(2) Всяка парламентарна група може да по
иска прекъсване на заседанието за не повече от
30 минути веднъж на заседание. Председателят
прекъсва заседанието веднага след като това
бъде поискано и определя продължителността
на прекъсването, което не може да бъде помалко от 15 минути. Прекъсване на заседанието
не може да се иска по-рано от един час след
започването му и по-късно от един час преди
приключване на работното време. Интервалът
между две прекъсвания не може да е по-малък
от един час.
Чл. 61. Членовете на Министерския съвет
имат право да присъстват на заседанията на
Народното събрание. Те могат да вземат дума
та винаги когато я поискат. Председателят на
Народното събрание може да определя времето,
през което министрите говорят по определен
въпрос.
Чл. 62. (1) Гласуването е лично. Гласува се
„за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуването се
извършва явно. Народното събрание може да
реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явното гласуване се извършва чрез:
1. компютризирана система за гласуване;
2. вдигане на ръка;
3. ставане от място при поименно извикване
по азбучен ред и отговаряне със „за“, „против“
и „въздържал се“;
4. саморъчно подписване;
5. поименно изписване имената на народните
представители и начина на тяхното гласуване
чрез компютризираната система за гласуване.
(3) При компютризираната система гласу
ването става чрез биометрични данни на всеки
един народен представител или чрез система,
задействана с биометрични данни на всеки един
народен представител.
(4) Тайното гласуване се извършва с бюле
тини.
Чл. 63. Предложение за гласуване по чл. 62,
ал. 2, т. 3, 4 и 5 или за тайно гласуване може
да бъде направено от една десета от всички на
родни представители или от една парламентарна
група. Предложението се поставя на гласуване
без разисквания. Изслушва се по един народен
представител от парламентарна група, която не
е съгласна с направеното предложение.
Чл. 64. (1) Преди гласуването председателят
приканва народните представители да заемат
местата си. Времето за гласуване по чл. 62,
ал. 2, т. 1 е до 30 секунди, но не по-малко от
15 секунди.
(2) От обявяването на гласуването до завърш
ването му не се допускат изказвания.
Чл. 65. (1) Гласуването се извършва по
следния ред:
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1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо
заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за редакционни поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа
и одобрени вече редакционни поправки;
6. предложения за допълнения;
7. основно предложение.
(2) Когато има две или повече предложения
от едно и също естество, те се гласуват по реда
на постъпването им.
Чл. 66. (1) Предложението се смята за прието,
ако за него са гласували повече от половината
от присъстващите народни представители, освен
ако в Конституцията е предвидено друго.
(2) В случай на равенство на гласовете пред
ложението се смята за отхвърлено.
Чл. 67. (1) Резултатът от гласуването се
обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или
резултатът от него бъдат оспорени веднага след
приключването му, председателят разпорежда
то да бъде повторено. Резултатът от повторното
гласуване е окончателен.
(3) При гласуване чрез компютризираната
система разпечатки от резултата се предоставят
по искане на ръководството на парламентарна
група.
Чл. 68. Председателят може да определи ден
и час за гласуване на включените в седмичната
програма законопроекти, обсъждани на първо
гласуване.
Чл. 69. (1) За заседанията на Народното
събрание се водят пълни стенографски прото
коли, които се изготвят в деня на заседанието
или най-късно на другия ден. Протоколът се
подписва най-късно следващата седмица след
изработването му от стенографите, от двамата
дежурни секретари и от председателя.
(2) Към стенографския протокол се прилагат
текстът на законопроектите и мотивите, реше
нията и другите актове на Народното събрание
и предложенията по тях, включително когато
не са четени в заседание, както и разпечатката
от гласуването чрез компютризираната система.
(3) Стенограмите от пленарните заседания,
когато те не са закрити, и разпечатка от гла
суването чрез компютризираната система се
публикуват в срок до 7 дни на интернет стра
ницата на Народното събрание.
Чл. 70. Народните представители могат да
преглеждат стенограмите на изказванията си и
да искат поправянето на грешки в тях в трид
невен срок от изготвянето на стенографския
протокол. Възникналите спорове се решават от
председателя по доклад на дежурните секрета
ри и стенографа в присъствието на народния
представител.
Чл. 71. (1) Поправки на фактически грешки
в приетите от Народното събрание, но необ
народвани в „Държавен вестник“ актове, се
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извършват по писмено искане на докладчика
на съответната комисия, след съгласуване с
вносителя и се извършват по нареждане на
председателя на Народното събрание, или само
по нареждане на председателя на Народното
събрание.
(2) Председателят на Народното събрание
уведомява народните представители за поправ
ките по ал. 1.
(3) Поправки на фактически грешки в об
народваните актове на Народното събрание се
извършват с разпореждане на председателя на
Народното събрание.
(4) Председателят на Народното събрание
обявява поправките по ал. 3 пред Народното
събрание на първото заседание след установя
ването им.
(5) Когато поправката по ал. 3 е в обнародван
закон, председателят на Народното събрание
уведомява и президента.
Г л а в а

о с м а

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНE
НА ЗАКОНОПРОЕКТИ И ДРУГИ АКТОВЕ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 72. (1) Законопроектите заедно с мо
тивите към тях се внасят до председателя на
Народното събрание на хартиен носител и в
електронен вид и незабавно се регистрират в
публичен регистър „Законопроекти“.
(2) В мотивите вносителят дава станови
ще по очакваните последици, включително и
финансови, от прилагането на законопроекта.
(3) В мотивите на законопроектите, които са
свързани с членството на Република България в
Европейския съюз, се посочва конкретна част
от правото на Европейския съюз, която налага
съответното регулиране.
Чл. 73. (1) Председателят на Народното
събрание разпределя законопроектите между
постоянните комисии в тридневен срок от
постъпването им.
(2) Председателят на Народното събрание
определя водеща постоянна комисия за всеки
законопроект.
(3) Председателят на всяко първо пленарно
заседание през съответната седмица уведомява
народните представители за новопостъпилите
законопроекти, за техните вносители и за раз
пределението им по комисии.
(4) Възражения по разпределението на зако
нопроектите могат да се правят от заинтересо
ваните постоянни комисии пред председателя
на Народното събрание в 7-дневен срок от
уведомяването по ал. 3, който се произнася по
тях в двудневен срок.
Чл. 74. (1) Постоянните комисии обсъж
дат законопроектите не по-рано от 24 часа и
не по-късно от три седмици от получаването
им от членовете на съответната комисия. Те
представят на председателя на Народното съб
рание и на председателя на водещата комисия

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

мотивиран доклад в срокове, съобразени със
законодателната програма и приетата едносед
мична или двуседмична програма за работата
на Народното събрание.
(2) При обсъждането на законопроекта на
първо гласуване водещата комисия, преди да
го разгледа по същество, извършва оценка за
съответствието му с изискванията на Закона
за нормативните актове и указа за неговото
прилагане и при наличие на несъответствия
може да препоръча на вносителя да го приведе
в съответствие в 7-дневен срок.
(3) Докладите по законопроектите се пред
ставят на Народното събрание от водещите
комисии за първо гласуване не по-късно от два
месеца от тяхното внасяне и се публикуват на
сайта на водещата комисия на интернет стра
ницата на Народното събрание.
Чл. 75. (1) Законопроектите заедно с моти
вите към тях и докладът на водещата комисия,
на която са били разпределени, се предоставят
на народните представители не по-късно от 24
часа преди началото на заседанието, в което
ще бъдат разгледани. Същият срок, ако На
родното събрание не реши друго, се прилага
и за разглеждане на законопроектите за второ
гласуване.
(2) По законопроекти, внесени от народни
представители, председателят на водещата
комисия може да изисква становище от Ми
нистерския съвет или от съответния ресорен
министър. Министерският съвет или съответният
ресорен министър дава становище в срок до
две седмици от поискването му.
(3) По законопроекти, регулиращи трудови
и осигурителни отношения, председателят на
водещата комисия изисква становище от На
ционалния съвет за тристранно сътрудничество.
(4) По законопроекти, регулиращи права на
хората с увреждания, председателят на водещата
комисия изисква становище от Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания.
(5) Граждани могат да представят писмени
становища по законопроектите.
(6) Становищата по ал. 2, 3, 4 и 5 се публику
ват на сайта на водещата комисия на интернет
страницата на Народното събрание и се раздават
на членовете на комисията.
(7) Липсата на становища по ал. 2, 3, 4 и 5
не спира обсъждането на законопроекта.
(8) Докладът на водещата комисия за пър
во гласуване съдържа и оценка на очакваните
последици от прилагането на бъдещия закон,
включително и финансовите, както и резюме на
постъпилите становища и обобщено становище
на комисията.
Чл. 76. (1) Законопроектите се приемат на
две гласувания, които се правят в различни
заседания.
(2) Народното събрание може да реши по
изключение двете гласувания да се проведат в
едно заседание. Тази разпоредба се прилага само
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ако по време на обсъждането не са направени
предложения за изменение или допълнение на
законопроекта.
(3) На първо гласуване законопроектът се
разглежда, след като Народното събрание из
слуша докладите на водещата комисия, стано
вището на вносителя в рамките на 10 минути и
доклади на други комисии, на които той е бил
разпределен, ако такива са постъпили.
(4) При първото гласуване законопроектът
се обсъжда по принцип и в цялост. Народните
представители се произнасят по основните по
ложения на законопроекта.
Чл. 77. (1) Постоянните комисии обсъждат
едновременно всички законопроекти, уреждащи
една и съща материя, внесени в Народното
събрание до деня, в който водещата комисия
започва обсъждането. Тези законопроекти се
обсъждат едновременно от Народното събрание.
То ги гласува поотделно.
(2) Когато на първо гласуване са приети
повече от един законопроект, уреждащи една
и съща материя, водещата комисия с участието
на вносителите на приетите на първо гласуване
законопроекти изготвя от тях един общ зако
нопроект в срок 14 дни, който се представя
на председателя на Народното събрание и на
народните представители за правене на писмени
предложения по него.
Чл. 78. Законопроект, който е отхвърлен на
първо гласуване, може да бъде внесен повторно
само след съществени промени в основните му
положения, което се отразява в мотивите, и не
по-рано от три месеца след отхвърлянето му.
Чл. 79. (1) Народните представители могат
да правят писмени предложения за изменения
и допълнения в приетия на първо гласуване
законопроект или изработения нов законопро
ект съгласно чл. 77, ал. 2 в 7-дневен срок от
приемането му, съответно от предоставянето му
на народните представители. Предложенията
се отправят чрез председателя на Народното
събрание до председателя на водещата комисия.
По изключение Народното събрание може да
реши този срок да бъде удължен най-много с
три седмици или намален, но не по-кратък от
три дни.
(2) Проектът на доклад за второ гласуване
се публикува на сайта на водещата комисия на
интернет страницата на Народното събрание в
еднодневен срок след изтичане на срока по ал. 1.
(3) По предложенията, внесени от народни
представители, председателят на водещата
комисия може да изисква становище от Ми
нистерския съвет или от съответния ресорен
министър.
(4) В 14-дневен срок от изтичането на срока
по ал. 1 водещата комисия внася в Народното
събрание мотивиран доклад, който съдържа:
1. направените в срока по ал. 1 писмени
предложения на народни представители и ста
новището на комисията по тях;
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2. предложенията на комисията по обсъж
дания законопроект, когато тя приеме такива
по повод предложение на някои от нейните
членове, направено по време на заседанията.
(5) Докладът по ал. 4 се публикува на сайта
на водещата комисия на интернет страницата
на Народното събрание.
Чл. 80. (1) Народното събрание обсъжда и
гласува законопроектите на второ гласуване
глава по глава, раздел по раздел или текст
по текст. Когато няма направени писмени
предложения или възражения, текстовете не
се четат в пленарната зала. В този случай
текстовете се прилагат към стенографския
протокол като част от него.
(2) При второто гласуване се обсъждат
само предложения на народни представи
тели, постъпили по реда на чл. 79, както и
предложения на водещата комисия, включени
в доклада є. Допустими са и редакционни
поправки. Предложенията, които противоре
чат на принципите и обхвата на приетия на
първо гласуване законопроект, не се обсъждат
и гласуват.
(3) Народен представител може да обосно
вава направени предложения в рамките на 5
минути за всяко предложение.
(4) Гласуването се извършва по реда
на чл. 65. По време на гласуването не се
допускат изказвания и нови предложения.
Гласуват се само предложенията на народни
представители, постъпили по реда на чл. 79,
предложенията на водещата комисия, ре
дакционните поправки, направени по време
на обсъждането, както и предложения за
отхвърляне или отлагане на текст.
Чл. 81. Вносителят на законопроекта
може да го оттегли до започване на първото
гласуване, а след това – само с решение на
Народното събрание.
Чл. 82. (1) Председателят съобщава на
първото заседание на Народното събрание
за постъпването на указ на президента по
чл. 101 от Конституцията, с който приет от
Народното събрание закон се връща за ново
обсъждане.
(2) В тридневен срок от постъпването
председателят на Народното събрание въз
лага на водещата комисия да докладва пред
народните представители указа на президента
и мотивите към него.
(3) Върнатият за ново обсъждане закон се
включва в дневния ред на Народното събрание
в 15-дневен срок от постъпването на указа.
(4) Народното събрание приема повторно
закона с мнозинство повече от половината
от всички народни представители.
(5) Ако върнатият закон не получи не
обходимото мнозинство и е оспорен по
принцип, той подлежи на разглеждане по
реда, предвиден за обсъждане и приемане на
законопроекти.
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(6) Ако върнатият закон не получи необ
ходимото мнозинство и са оспорени само
отделни текстове, се прилага процедурата по
чл. 80, като се гласуват само оспорените и
свързаните с тях текстове.
Чл. 83. По законопроект за ратифициране
на международен договор текстът на договора
не може да бъде изменян. Резерви към мно
гостранен договор могат да се правят само
когато те са допустими от самия договор.
Чл. 84. (1) Проект за решение, деклара
ция и обръщение могат да внасят народните
представители и парламентарните групи.
(2) Проектите за решения, декларации и
обръщения се разпределят от председателя
на Народното събрание между съответните
постоянни комисии в тридневен срок от пос
тъпването им, за което той уведомява народ
ните представители по реда на чл. 73, ал. 3.
(3) Постоянните комисии обсъждат проек
тите по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпре
делянето им и представят на председателя на
Народното събрание становищата си по тях.
(4) Решенията, декларациите и обръщени
ята се приемат на едно гласуване.
(5) Проект за решение, декларация и об
ръщение може да бъде оттеглен от вносителя
до поставянето му на гласуване на заседание
на Народното събрание.
Чл. 85. Проектите за решения по проце
дурни, организационни и технически въпроси
не се разпределят на постоянните комисии,
освен ако председателят на Народното съб
рание реши друго.
Чл. 86. (1) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17
от Конституцията се разпределят от председа
теля на Народното събрание на съответната
постоянна комисия в тридневен срок от пос
тъпването им, за което той уведомява народ
ните представители по реда на чл. 73, ал. 3.
(2) Постоянната комисия обсъжда доклада
по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпреде
лението му и представя на председателя на
Народното събрание становището си, като
предлага и проект за решение по доклада.
Проектът за решение може да съдържа и пре
поръки към органа, чиято дейност се обсъжда.
(3) Докладът по ал. 1 се включва в дневния
ред на Народното събрание в едномесечен
срок от постъпването му.
(4) Докладът по ал. 1 се обсъжда, след като
Народното събрание изслуша становището
на комисията и изложението на вносителя
в рамките на по 10 минути. Обсъждането
продължава с изказвания на народни пред
ставители, в които могат да се съдържат и
въпроси към вносителя, който е длъжен да
им отговори.
(5) По време на обсъждането на доклада по
ал. 1 народните представители могат да правят
предложения за изменения и допълнения на
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проекта за решение, предложен от комисията.
Предложенията се гласуват по реда на чл. 65.
По доклада се приема решение.
Чл. 87. Когато Народното събрание избира
изцяло или частично органи съгласно действа
щото законодателство, то може да приеме про
цедурни правила за условията и реда за издигане
на кандидатите, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в съответната комисия, както
и процедурата за избирането им от Народното
събрание. Проектите на правилата се изработват
и внасят в Народното събрание от компетентната
за всеки избор постоянна комисия. Изслушва
нията в комисиите са публични.
Чл. 88. (1) Когато Конституционният съд
е определил Народното събрание като заин
тересована страна по конституционно дело за
оспорване на закон или решение, председателят
на Народното събрание уведомява незабавно
водещата комисия.
(2) Водещата комисия може да приеме ста
новище до Конституционния съд в 14-дневен
срок. В този случай в становището задължително
се отразяват мотивите на Народното събрание
за приемането на акта, оспорен пред Консти
туционния съд.
(3) Председателят на Народното събрание
подписва становището на Народното събрание
и го изпраща на Конституционния съд.
(4) Ако Конституционният съд със свое ре
шение обяви отделен закон или част от него за
противоконституционен, Народното събрание
урежда възникналите правни последици в срок
до два месеца от влизане в сила на решението.
Г л а в а

д е в е т а

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
Чл. 89. (1) Народните представители отправят
до министър-председателя, заместник минис
тър-председател или до министър въпроси от
актуален характер, които представляват общест
вен интерес и са в техния ресор на управление
или засягат дейността на ръководената от тях
администрация.
(2) Към министър-председателя се отправят
въпроси, които се отнасят до дейността на
правителството.
Чл. 90. (1) Въпросите се отправят чрез
председателя на Народното събрание в писмена
форма най-късно 48 часа преди началото на
заседанието, на което министрите следва да
отговорят. Въпросите трябва да бъдат точно
и ясно формулирани, да не съдържат лични
нападки и обидни квалификации и да бъдат
подписани от народния представител. Когато
народен представител задава въпрос, обобщен
от срещи и искания на граждански организации
и граждани, това може да бъде отбелязано в
писмения въпрос. Отговорът може да бъде устен
или писмен. Отговорът е писмен, когато народ
ният представител е изразил изрично писмено
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желание за това или когато се поставя въпрос,
засягащ лични права или интереси. Срокът за
писмен отговор е 7 дни. Народен представител,
задал въпрос с устен отговор, може писмено
да поиска промяна на вида на отговора в
писмен до 18,00 часа на деня, предшестващ
парламентарния контрол. Срокът за писмения
отговор е 7 дни от деня на искането на про
мяната и не може да се отлага от министъра.
Постъпилите въпроси и отговорите към тях се
внасят на хартиен носител и в електронен вид,
незабавно се регистрират в публичен регистър
„Парламентарен контрол“ и се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание в
раздел „Парламентарен контрол“.
(2) Председателят на Народното събрание
уведомява незабавно министър-председателя,
заместник министър-председателя или министъ
ра за постъпилите въпроси и за деня и часа на
заседанието, на което той трябва да отговори.
(3) Министър-председателят, заместник
министър-председателят или министърът, до
когото е отправен въпросът, може да поиска
отлагане на отговора, но с не повече от 7 дни
от срока, определен по ал. 1.
(4) Когато народният представител, задал
въпроса, отсъства от заседанието по уважителни
причини, отговорът се отлага. Отсъствието по
уважителни причини се удостоверява с писмо
от народния представител до председателя на
Народното събрание до 18,00 часа на деня,
предшестващ парламентарния контрол.
(5) Когато се получи писмен отговор на
въпроса, председателят съобщава за това на
следващото заседание за парламентарен кон
трол и връчва екземпляр от него на народния
представител. Въпросите за писмен отговор,
както и самите писмени отговори се прилагат
към стенографския протокол на пленарното
заседание.
(6) Народните представители могат писмено
да оттеглят своите въпроси до 18,00 часа на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Председателят на Народното събрание уведо
мява съответния министър за това.
(7) Когато парламентарните групи са се
възползвали от правото си по чл. 50, ал. 6,
времето за парламентарен контрол се удължава
със същия размер.
Чл. 91. (1) Народният представител може да
регистрира не повече от два въпроса за едно
заседание за парламентарен контрол.
(2) Времето за изложение на въпросите е
до 2 минути.
(3) Отговорът на министър-председателя, за
местник министър-председателя или министъра
е до 3 минути. Народният представител, задал
въпроса, има право на реплика до 2 минути, а
министър-председателят, заместник министърпредседателят или министърът – на дуплика,
също до 2 минути.
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Чл. 92. (1) Народните представители отправят
питания до министър-председателя, заместник
министър-председател или до министър.
(2) Питанията трябва да се отнасят до основни
страни от дейността на министър-председателя,
заместник министър-председателя, отделните
министри или на администрацията, за която
те отговарят.
(3) Към министър-председателя се отправят
питания, които се отнасят до общата политика
на правителството.
(4) Народният представител може да ре
гистрира не повече от две питания за едно
заседание за парламентарен контрол.
Чл. 93. (1) На питанията се отговаря задъл
жително в срок до 14 дни от регистрирането
им. Отговорът може да бъде устен или пис
мен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато
народният представител, отправил питането,
е изразил изрично желание за това. Народен
представител, задал питане с устен отговор, може
писмено да поиска промяна на вида на отговора
в писмен до 18,00 часа на деня, предшестващ
парламентарния контрол. Срокът за писмения
отговор е 7 дни от деня на искането на про
мяната и не може да се отлага от министъра.
Постъпилите питания и отговорите към тях се
внасят на хартиен носител и в електронен вид,
незабавно се регистрират в публичен регистър
„Парламентарен контрол“ и се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание в
раздел „Парламентарен контрол“.
(2) Министър-председателят, заместник ми
нистър-председателите или отделните министри
могат да поискат продължаване на срока, но не
повече от 7 дни от срока, определен по ал. 1.
Чл. 94. Питанията се отправят чрез председа
теля на Народното събрание в писмена форма
и се подписват от народния представител. Те
трябва да бъдат ясно и точно формулирани и
да не съдържат лични нападки и обидни ква
лификации.
Чл. 95. (1) Председателят обявява постъпи
лите питания в началото на всяко заседание за
парламентарен контрол.
(2) Председателят на Народното събрание
уведомява своевременно министър-председате
ля, съответния заместник министър-председател
или министър за постъпилите питания и за деня
и часа на заседанието, на което той трябва да
отговори.
(3) Отговорът на питането се отлага, ако
поставилият го народен представител отсъства
от заседанието по уважителни причини. Отсъст
вието по уважителни причини се удостоверява с
писмо от народния представител до председателя
на Народното събрание до 18,00 часа на деня,
предшестващ парламентарния контрол.
Чл. 96. Народните представители могат пис
мено да оттеглят питанията си до 18,00 часа на
деня, предшестващ парламентарния контрол,
за което председателят съобщава в началото
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на заседанието за парламентарен контрол и
уведомява министър-председателя, съответния
заместник министър-председател или министър.
Чл. 97. (1) След като Народното събрание
пристъпи към разглеждане на питането, вноси
телят може да го развие в рамките на 3 минути.
Отговорът на питането е до 5 минути.
(2) След отговора на питането народният
представител, който го е направил, има право
да зададе не повече от два уточняващи въпроса
в рамките на 2 минути общо, а министър-пред
седателят, заместник министър-председател или
министър – да отговори в рамките на 3 минути.
При писмен отговор на питането уточняващи
въпроси не се допускат.
(3) По отговора на питането не се провеж
дат разисквания и не се допускат реплики.
Народният представител, отправил питането,
може в рамките на 2 минути да изрази своето
отношение към отговора. Не се допуска реплика
от страна на министъра под никакъв предлог.
Чл. 98. (1) Когато се получи писмен отговор
на питане, председателят съобщава за това на
следващото заседание за парламентарен кон
трол и връчва екземпляр от него на народния
представител, който е отправил питането.
(2) Питанията с писмен отговор и писмените
отговори към тях се прилагат към стенограф
ския протокол.
Чл. 99. (1) По предложение на една пета от
народните представители по питането стават
разисквания и се приема решение. Предложе
нията за разисквания заедно с проект за реше
ние след отговора по питането и регистрането
им се представят на председателя по време на
пленарното заседание до приключването му.
(2) Разискванията се насрочват за следващото
пленарно заседание, определено за парламента
рен контрол. След насрочване на разискванията
от председателя на Народното събрание народни
представители не могат да оттеглят подписите си
от предложението. Разискванията се провеждат
в присъствието на съответния министър по реда,
установен в глава седма, и продължават един
час. Времето за обсъждане се разпределя между
парламентарните групи в зависимост от тяхната
численост, като за най-малката е 5 минути, а
за народните представители, нечленуващи в
парламентарна група, е общо до 5 минути.
(3) Проекти за решение могат да предлагат и
народните представители. Когато има повече от
един проект за решение, те се гласуват по реда
на постъпването им. Гласуването се извършва
по реда на чл. 65.
Чл. 100. (1) Народното събрание изслушва
въпросите, питанията и отговорите по тях по
следните три часа на заседанието всеки петък,
освен ако реши друго.
(2) Първи отговаря министър-председателят,
след него – заместник министър-председателите
и министрите, като при отговорите на минист
рите се прилага ротационен принцип.
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(3) Въпросите и питанията към министърпредседателя, заместник министър-председател
или министър се задават по реда на тяхното
постъпване.
(4) За въпроси и питания на една и съща
тема отговорът на министър-председателя, за
местник министър-председателя и министрите е
общ, като се прилагат разпоредбите съответно
на чл. 91 и 97.
(5) Министър-председателят, заместник
министър-председател или министър, който
не е отговорил в законния срок, е длъжен в
10-дневен срок да се яви лично пред Народното
събрание и да даде обяснение за неизпълнение
на своето задължение.
(6) Министър-председателят, съответният
заместник министър-председател или министър
отговарят лично.
Чл. 101. (1) Народен представител не може
да зададе въпрос или питане, на който вече е
отговорено.
(2) В случаите, когато въпросите и питани
ята не съответстват на изискванията на този
правилник или не са зададени към член на
Министерския съвет, в чийто ресор на управ
ление е предметът на въпроса или питането,
председателят уведомява народния представител
да отстрани в тридневен срок несъответствията.
В същия срок уведоменият народен представител
има право да оспори писмено допустимостта
на въпроса или питането. След допитване до
Председателския съвет по оспорваната допусти
мост председателят взема окончателно решение,
за което народният представител се уведомява.
При решение за допускане на въпрос или пи
тане срокът за отговор, съответно по чл. 90,
ал. 1 и чл. 93, ал. 1, се определя от датата на
окончателното решение.
Чл. 102. (1) В последния до един час и
половина от заседанието всяка първа сряда на
всеки месец министър-председателят и замест
ник министър-председателите се явяват пред
Народното събрание и отговарят на актуални
устни въпроси, които се отнасят до общата по
литика на правителството, отправени от народни
представители на самото заседание. Отправе
ните въпроси не могат да съдържат искания
за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса
има всяка една парламентарна група, а народни
представители, нечленуващи в парламентарна
група, имат право общо на два въпроса.
(3) Министър-председателят и заместник
министър-председателите, към които е отправен
въпрос, отговарят веднага след задаването му.
В случай на отсъствие на министър-предсе
дателя и заместник министър-председателите
по уважителни причини председателят на На
родното събрание съгласувано с тях определя
заседанието, на което ще отговарят на актуални
устни въпроси.
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(4) Редът за задаване на актуални устни
въпроси по ал. 1 се определя съобразно числе
ността на парламентарните групи по низходящ
ред, като последен в реда е народен предста
вител, нечленуващ в парламентарна група.
Задаването на вторите въпроси е по същия ред
след изчерпване на процедурата по зададените
първи въпроси.
(5) За процедурата по актуалните устни
въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 91,
ал. 2 и 3.
(6) Парламентарните групи не могат да
се възползват от правото си по чл. 50, ал. 6
във времето за отговори на актуалните устни
въпроси.
Чл. 103. (1) Министерският съвет може
да поиска Народното събрание да му гласува
доверие по цялостната политика или по кон
кретен повод.
(2) Разискванията започват на следващото
заседание след постъпване на искането за вот
на доверие.
(3) След приключване на разискванията На
родното събрание приема решение на същото
заседание.
(4) Решението се смята за прието, ако за
него са гласували повече от половината от
присъстващите народни представители.
Чл. 104. Една пета от народните представи
тели могат да предложат Народното събрание
да гласува недоверие на Министерския съвет
или на министър-председателя, като внесат
мотивиран проект за решение.
Чл. 105. (1) Разискванията по проекта за
решение за гласуване на вот на недоверие за
почват не по-рано от 3 дни и не по-късно от
7 дни от постъпването на предложението.
(2) По време на разискванията не могат да
бъдат правени промени и допълнения в текста
на проекта за решение.
(3) Гласуването на проекта за решение се
провежда не по-рано от 24 часа след приключ
ване на разискванията.
(4) Проектът за решение се смята за приет,
когато за него са гласували повече от полови
ната от всички народни представители.
Чл. 106. При отхвърляне на предложение за
недоверие на Министерския съвет ново пред
ложение за недоверие на същото основание не
може да бъде направено в следващите 6 месеца.
Г л а в а
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ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗСЛУШВАНИЯ, ПРО
УЧВАНИЯ И АНКЕТИ
Чл. 107. (1) Народното събрание или из
браните от него комисии могат да извършват
изслушвания, проучвания и анкети по въпроси,
засягащи държавни или обществени интереси.
(2) Когато Народното събрание пристъпи
към провеждане на изслушването, вносителят на
предложението за изслушване прави изложение
на въпросите в рамките на 5 минути. Изслуш

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ваните лица информират Народното събрание
по въпросите, предмет на изслушването, в рам
ките на 10 минути. Всяка от парламентарните
групи има право на 2 въпроса, а народните
представители, нечленуващи в парламентарна
група – общо на един въпрос, всеки въпрос в
рамките на 2 минути към отделните изслуш
вани лица. Изслушваните лица отговарят след
задаването на всеки въпрос. Парламентарните
групи имат право да изразят отношение към
отговорите на изслушваните лица в рамките
на 5 минути.
(3) Парламентарните комисии могат да
задължават министри и длъжностни лица да се
явяват на техните заседания и да отговарят на
поставените въпроси. Заинтересовани органи
зации и граждани могат да присъстват на тези
заседания. В 7-дневен срок след провеждане
на изслушването съответната комисия пред
ставя на председателя на Народното събрание
доклад за изслушването, който се раздава на
народните представители.
Чл. 108. Всички държавни органи и длъж
ностни лица от държавната и общинската
администрация и граждани са задължени да
предоставят необходимите сведения и доку
менти във връзка с въпросите, предмет на
изслушвания, проучвания и анкети, дори ко
гато сведенията представляват държавна или
служебна тайна.
Чл. 109. Формата, в която се предоставят
сведенията, се определя от Народното събрание
или от съответната комисия.
Чл. 110. (1) Длъжностните лица и граж
даните, когато бъдат поканени, са длъжни да
се явяват пред парламентарните комисии и
да им предоставят исканите от тях сведения
и документи.
(2) Поканата за явяване се връчва чрез
службите на Народното събрание.
Г л а в а
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ПАРЛАМЕНТАРНО НАБЛЮДЕНИЕ И КОН
ТРОЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
Чл. 111. (1) Министерският съвет внася в
Народното събрание приетата от него Годишна
програма за участие на Република България в
процеса на вземане на решения на Европей
ския съюз в 7-дневен срок от приемането є.
(2) Председателят на Народното събрание
изпраща годишната програма по ал. 1 на
Комисията по европейските въпроси и кон
трол на европейските фондове и на другите
постоянни комисии. В триседмичен срок от
получаването є постоянните комисии изработ
ват своите предложения за Годишна работна
програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз, като вземат предвид и
Работната програма на Европейската комисия
за съответната година.
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(3) Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове, като взема
предвид и предложенията на другите постоянни
комисии, предлага проект за Годишна работна
програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз в двуседмичен срок след
изтичане на срока по ал. 2. Годишната работ
на програма съдържа списък на проектите за
актове на институциите на Европейския съюз,
по които Народното събрание осъществява
наблюдение и контрол. Проектът за годиш
ната работна програма се обсъжда и приема
от Народното събрание.
(4) Председателят на Народното събрание
изпраща на Министерския съвет приетата
годишна работна програма по ал. 3.
(5) При нововъзникнали обстоятелства Ко
мисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове може да предлага по
своя инициатива или по предложение на други
постоянни комисии допълнения в Годишната
работна програма на Народното събрание по
въпросите на Европейския съюз, които се
приемат по реда на ал. 3.
Чл. 112. (1) В триседмичен срок от постъп
ване на проект на законодателен акт на Евро
пейския съюз, включен в годишната работна
програма по чл. 111, ал. 3, Министерският
съвет внася в Народното събрание проекта
на законодателен акт на Европейския съюз и
рамкова позиция по него.
(2) При настъпване на обстоятелства, които
налагат промени в първоначалната българска
позиция, Министерският съвет своевременно
информира Народното събрание за тези об
стоятелства и за промените в позицията.
Чл. 113. (1) Председателят на Народното
събрание в срока по чл. 73, ал. 1 разпределя
на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове и на други
постоянни комисии получените от Министер
ския съвет проекти за актове на институциите
на Европейския съюз, придружени от рамкова
позиция. Когато с тях се засягат въпроси на
външната политика или отбраната, председа
телят на Народното събрание задължително ги
разпределя съответно на Комисията по външна
политика или на Комисията по отбрана.
(2) Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове по своя
инициатива или по предложение на постоянна
комисия може да наложи парламентарна ре
зерва по проектите на актове на Европейския
съюз, включени в годишната работна програма
по чл. 111, ал. 3. Парламентарната резерва
задължава правителството за определен срок
да не изразява становище в Съвета на Евро
пейския съюз до произнасяне на Народното
събрание.
Чл. 114. (1) Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
обсъжда проектите за актове на институциите
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на Европейския съюз и рамковите позиции към
тях след постъпване на докладите на другите
постоянни комисии.
(2) Народното събрание се произнася в
8-седмичен срок за спазване на принципа на
субсидиарност по проектите на законодателни
актове на институциите на Европейския съюз,
включени в годишната работна програма на
Народното събрание.
(3) Когато установи неспазване на принципа
на субсидиарност в проект на законодателен
акт на институциите на Европейския съюз,
Народното събрание изпраща мотивирано
становище до председателите на Европейския
парламент, на Съвета на Европейския съюз
и на Комисията. В мотивираното становище
Народното събрание посочва причините, по
ради които смята, че проектоактът нарушава
принципа на субсидиарност.
(4) Министерският съвет по искане на
Народното събрание внася в Съда на Евро
пейския съюз иск за неспазване на принципа
на субсидиарност в даден законодателен акт.
Чл. 115. Комисията по европейските въ
проси и контрол на европейските фондове
изготвя доклад и го представя на председателя
на Народното събрание, който го изпраща на
Министерския съвет.
Чл. 116. (1) Когато проектът за акт на
институциите на Европейския съюз засяга
въпроси на външната политика или отбраната,
Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове провежда съвместно
заседание съответно с Комисията по външна
политика или с Комисията по отбрана.
(2) При съвместни заседания се изготвя
съвместен доклад на двете комисии.
Чл. 117. (1) Народното събрание участва
в механизмите за оценка на изпълнението на
политиките на Европейския съюз в рамките
на пространството на свобода, сигурност и
правосъдие, в политическия контрол на Евро
пол и в оценката на дейностите на Евроюст.
(2) Народното събрание участва в процеду
рите по преразглеждане на Договорите.
(3) Народното събрание разглежда молбите
за присъединяване към Европейския съюз.
(4) Народното събрание участва активно
в процеса на междупарламентарно сътрудни
чество в Европейския съюз.
Чл. 118. Министерският съвет, в изпълнение
на чл. 105, ал. 4 от Конституцията, внася отчет
в Народното събрание за своите действия във
връзка с приемането на актове от Европей
ския съюз. В отчета се посочват и въпроси,
по които при окончателното приемане на акта
от институциите на Европейския съюз са въз
никнали различия спрямо приетата позиция
на българската страна.
Чл. 119. (1) Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
изслушва кандидатите за длъжности в инсти
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туциите на Европейския съюз, предложени от
Министерския съвет.
(2) Кандидатите по ал. 1 са длъжни да се
явят на заседание на Комисията по европей
ските въпроси и контрол на европейските
фондове и да отговарят на поставените от
членовете є въпроси.
Чл. 120. (1) Министерският съвет текущо
предоставя на Народното събрание информа
ция за проектите за актове на Европейския
съюз, които се отнасят до задълженията на
Република България, които произтичат от
нейното членство в Европейския съюз, както
и за проекти на актове, в разработката на
които участва.
(2) На всеки две седмици Народното събра
ние и Министерският съвет обменят информа
ция за актовете по ал. 1, като Министерският
съвет текущо предоставя разработваните по
тези актове рамкови позиции.
Чл. 121. Народното събрание организира
и поддържа база данни за проекти за актове
и други документи на институциите на Евро
пейския съюз, както и за рамковата позиция
по тях, изпратени на Народното събрание
съгласно чл. 112, ал. 1.
Чл. 122. (1) Народното събрание изслушва
доклад на министър-председателя в началото на
всеки 6-месечен период на председателство на
Европейския съюз за участието на Република
България в процеса на вземане на решения на
Европейския съюз през предходното председа
телство и за задачите на Република България
по време на текущото председателство.
(2) Народното събрание може да провежда
изслушване на министър-председателя относно
позицията на Република България в предстоящи
заседания на Европейския съвет.
(3) В заседанията на Народното събрание
по ал. 1 и 2 могат да участват без право да
гласуват членовете на Европейския парламент
от Република България.
Г л а в а
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НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Чл. 123. Всеки народен представител може
да бъде избиран в органите на Народното съб
рание. Той е задължен да участва в тяхната
работа.
Чл. 124. (1) Народните представители запаз
ват заеманата от тях длъжност в държавните
или общинските учреждения или предприятия,
търговските дружества с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала
или бюджетните организации, като ползват
неплатен отпуск до края на пълномощията
им. Това се отнася и за изпълнителите по до
говори за управление на търговски дружества
с повече от 50 на сто държавно или общинско
участие в капитала, но за не повече от края
на срока на договора.
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(2) Когато за възстановяване на заеманата
длъжност е необходим акт на държавен или
друг орган, съответният орган е длъжен да
го издаде.
Чл. 125. Времето, през което народните
представители изпълняват своите функции, се
зачита за трудов стаж по специалността им,
съответно за служебен стаж за длъжността,
която са заемали до избора им.
Чл. 126. (1) Народният представител не
може да получава друго възнаграждение по
трудово правоотношение.
(2) Народният представител може да получа
ва хонорар или възнаграждение по граждански
правоотношения.
Чл. 127. (1) Народният представител не
може да изпълнява друга държавна служба
или да извършва дейност, която според закона
е несъвместима с положението на народен
представител.
(2) Народният представител няма право да
участва в управителни или контролни органи
на търговски дружества и кооперации.
(3) Народните представители могат да про
дължат участието си в колективни управителни
органи и научни органи на висшите училища
и Българската академия на науките с изклю
чение на еднолични ръководни длъжности.
(4) Народният представител няма право да
дава съгласие или да използва служебното си
положение за рекламна дейност.
Чл. 128. При внасяне на законопроекти и
изказване в пленарно заседание или в коми
сия народен представител с частен интерес от
обсъждания проблем по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси е длъжен да го декларира.
Чл. 129. (1) Народният представител има
право на платен годишен отпуск, който съвпада
с ваканциите на Народното събрание.
(2) Народният представител няма право на
неплатен отпуск.
Чл. 130. (1) Народният представител е длъ
жен да присъства на заседанията на Народното
събрание и на комисиите, в които е избран.
(2) Народен представител, на когото се
налага да напусне заседанието, преди да е
завършило, или да закъснее за заседание,
уведомява дежурните секретари или ръковод
ството на съответната комисия.
(3) Народен представител, на когото се
налага да отсъства по уважителни причини от
заседание на Народното събрание или от за
седание на комисия, предварително уведомява
председателя на Народното събрание, съответно
председателя на съответната комисия.
(4) Народният представител може да обяви
на страницата си в интернет информация за
графика на срещите си с избиратели, своите
изказвания, заявени позиции, предложения и
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становища по законопроекти, както и имената
на сътрудниците, телефон и адрес на електронна
поща за връзка.
Чл. 131. За неуредените въпроси в този
правилник се прилагат Кодексът на труда и
Кодексът за социално осигуряване, освен ако
това не противоречи или е несъвместимо с
положението на народните представители.
Чл. 132. (1) Народните представители не
могат да бъдат задържани и срещу тях не може
да бъде възбуждано наказателно преследване,
освен за извършено престъпление от общ
характер, и то с разрешение на Народното
събрание, а когато то не заседава (чл. 42,
ал. 2) – с разрешение на неговия председател.
(2) Разрешение за задържане не се иска
при заварено тежко престъпление, като в този
случай незабавно се уведомява Народното
събрание, а когато то не заседава (чл. 42,
ал. 2) – неговият председател.
(3) Когато са налице достатъчно данни, че
народен представител е извършил престъпление
от общ характер, главният прокурор отправя
мотивирано искане до Народното събрание, а
когато то не заседава – до неговия председател,
с което се иска разрешение за възбуждане на
наказателно преследване. Към искането се
прилагат достатъчно данни.
(4) Разрешение за възбуждане на наказа
телно преследване не се изисква при писмено
съгласие на народния представител. Народният
представител представя писменото си съгла
сие до председателя на Народното събрание,
който уведомява незабавно главния прокурор
и информира Народното събрание на първото
пленарно заседание след постъпване на съгла
сието. Даденото писмено съгласие не може
да бъде оттегляно от народния представител.
(5) Извън случаите по ал. 4, искането на
главния прокурор и приложените към него
данни се разглеждат от Народното събрание,
което се произнася с решение, не по-рано
от 14 дни след постъпване на искането. При
поискване и явяване народният представител
се изслушва от Народното събрание.
(6) Когато Народното събрание не заседа
ва (чл. 42, ал. 2), разрешение за възбуждане
на наказателно преследване срещу народен
представител се дава от председателя на На
родното събрание. Разрешението, дадено от
председателя на Народното събрание, се внася
за одобрение от народните представители на
първото заседание на Народното събрание.
(7) Когато наказателното преследване
завърши с присъда, с която е наложено на
казание лишаване от свобода за умишлено
престъпление, или когато изпълнението на
наказанието лишаване от свобода не е отло
жено, Народното събрание взема решение за
предсрочно прекратяване пълномощията на
народния представител.
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(8) В случаите, когато главният прокурор
е направил искане за задържане на народния
представител, Народното събрание се про
изнася с отделно решение, взето по реда на
ал. 1 – 7. То може да отмени дадено от него
разрешение.
(9) Разпоредбата на чл. 70 от Конституцията
се прилага и в случаите, когато наказателно
преследване срещу народен представител е
възбудено преди избирането му.
Чл. 133. Народните представители не могат
да бъдат повиквани на военновременна служба
като запасни.
Чл. 134. (1) В случаите, когато народен
представител, избран с кандидатска листа на
партия или коалиция, бъде избран за минис
тър, той се замества от следващия в листата
кандидат за времето, през което изпълнява
функциите на министър.
(2) Когато бъде освободен като министър,
пълномощията на народен представител се
възстановяват, а на заместващия го се пре
кратяват. Когато от една листа е извършено
повече от едно заместване, при възстановяване
на пълномощията на народен представител се
прекратяват пълномощията на последния от
листата, който ги е придобил по заместване.
Чл. 135. Държавните и местните органи и
техните администрации са длъжни да оказ
ват съдействие на народния представител и
да му предоставят при поискване сведения и
документи във връзка с изпълнение на пра
вомощията му. Народният представител има
право да посещава всички държавни и местни
органи, министерства, ведомства, учреждения
и организации.
Г л а в а
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ПАРЛАМЕНТАРНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 136. Народните представители нямат
право да прекъсват изказващия се, да отправят
лични нападки, оскърбителни думи, жестове
или заплахи против когото и да било, да раз
гласяват данни, отнасящи се до личния живот
или увреждащи доброто име на гражданите,
да имат непристойно поведение или да из
вършват постъпки, които нарушават реда на
заседанието.
Чл. 137. По отношение на народните
представители могат да се прилагат следните
дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
6. отстраняване до три заседания.
Чл. 138. Напомняне се прави от председате
ля на народен представител, който се отклони
от предмета на разискванията или нарушава
реда на заседанието.
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Чл. 139. (1) Забележка се прави от предсе
дателя към народен представител, на когото е
направено вече напомняне на същото заседа
ние, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на народен пред
ставител, който се е обърнал към свой колега
или колеги с оскърбителни думи, жестове или
със заплаха.
Чл. 140. Порицание се налага от председа
теля на народен представител, който въпреки
напомнянето или забележката продължава да
нарушава реда на заседанието или е създал
безредие в залата.
Чл. 141. Председателят отнема думата на
народен представител, който:
1. по време на изказването си има нало
жени две от предвидените в чл. 137, т. 1 – 3
дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване
продължава изложението си въпреки поканата
на председателя да го прекрати.
Чл. 142. Председателят може да отстрани от
едно заседание народен представител, който:
1. възразява против наложената дисципли
нарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително не дава възможност за
нормална работа в пленарната зала;
3. гласува с чужда карта извън случаите
по чл. 62, ал. 3.
Чл. 143. (1) Председателят може да отстрани
за повече от едно заседание, но не повече от
три заседания, народен представител, който:
1. оскърбява Народното събрание или дър
жавния глава;
2. призовава към или упражнява насилие в
залата или в сградата на Народното събрание;
3. повторно е гласувал с чужда карта извън
случаите по чл. 62, ал. 3.
(2) Отстраненият от заседанието народен
представител по ал. 1 и по чл. 142 не получава
възнаграждение за заседанията, от които е
бил отстранен.
(3) Народният представител има право да
оспорва наложената дисциплинарна мярка
пред председателя на Народното събрание в
тридневен срок от налагането є. Председате
лят може да потвърди, отмени или промени
мотивирано наложената дисциплинарна мярка.
Чл. 144. Всеки месец на интернет стра
ницата на Народното събрание се публикува
информация за неоправданите отсъствия на
народните представители от заседания на по
стоянните комисии, подкомисиите, работните
групи и от пленарни заседания. Информаци
ята се публикува не по-късно от 7 дни след
приключване на месеца, за който се отнася.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Правилникът за организацията и
дейността на Народното събрание може да
бъде изменян по предложение на председате
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ля на Народното събрание или по искане на
народен представител.
(2) Предложението се разглежда от Коми
сията по правни въпроси в 14-дневен срок.
(3) Становището на комисията се изпра
ща на председателя на Народното събрание,
който го предоставя в писмен вид на всеки
народен представител.
§ 2. По въпроси, неуредени с този правил
ник, Народното събрание приема решения.
§ 3. „Председател“ по смисъла на този пра
вилник е председателстващият съответното
пленарно заседание на Народното събрание.
§ 4. Под „присъстващи“ при тайно гласу
ване се разбира участвалите в гласуването
народни представители. Под „присъстващи“
при явно гласуване се разбира броят на народ
ните представители, които са се регистрирали
преди започване на гласуването.
§ 5. Под „численост на парламентарна гру
па“ се разбира числеността на групата към
момента на вземане на съответното решение
от Народното събрание.
§ 6. (1) При осъществяване на своите пра
вомощия Народното събрание се подпомага
от администрация.
(2) Служителите в администрацията на
Народното събрание са парламентарни служи
тели, чийто статут се определя в правилника
по чл. 8, ал. 1, т. 13.
(3) С Класификатора на длъжностите в
администрацията на Народното събрание се
определят: броят на парламентарните слу
жители, наименованията на длъжностите,
минималната образователна степен, мини
малният ранг и/или професионален опит,
видът правоотношение, други изисквания за
заемане на длъжността, както и минималният
и максималният размер на възнаграждението
за всяка длъжност.
(4) Главният секретар на Народното събра
ние осъществява неотложни административни
функции на председателя на Народното съ
брание по този правилник и по закон, когато
мандатът на Народното събрание е изтекъл
или е предсрочно прекратен, до избора на
председател на Народното събрание.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Разпоредбата на чл. 28, ал. 1 относно
излъчването в реално време в интернет на
заседанията на постоянните комисии, с из
ключение на заседанията на Комисията за
взаимодействие с граждански организации и
движения, се прилага от момента на осигу
ряването на техническа възможност за това,
но не по-късно от 1 септември 2013 г.
§ 8. Разпоредбите на чл. 26 и чл. 102 влизат
в сила от 1 септември 2013 г.
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§ 9. Този правилник се приема на основание
чл. 73 от Конституцията и отменя Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм.,
бр. 60 от 2009 г.; Решение № 11 на Консти
туционния съд от 2009 г. – бр. 98 от 2009 г.;
изм., бр. 100 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 33
от 2011 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 39 от 2011 г.; Решение № 9
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 80 от
2011 г.; изм., бр. 30 и 69 от 2012 г.).
§ 10. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Правилникът е приет от 42-то Народно
събрание на 12 юни 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Приложение
към правилника
Финансови правила по бюджета на Народното
събрание
Чл. 1. (1) Самостоятелният бюджет на На
родното събрание е част от държавния бюджет
на Република България.
(2) Бюджетът на Икономическия и социален
съвет е част от бюджета на Народното събрание.
(3) Бюджетът на Народното събрание включва
всички приходи от дейността на неговите вто
ростепенни разпоредители с бюджетни кредити,
административните и стопанските разходи, из
дръжката на парламентарните групи, разходите
на комисиите, на народните представители, за
международната дейност и интерпарламентар
ните организации.
(4) От бюджета на Народното събрание мо
гат да се финансират и конкретни проекти и
програми, свързани с формиране на демокра
тична гражданска култура, лидерски умения и
демократични практики в процеса на вземане
на решения, както и курсове за квалификация
на народни представители и лидери от всички
парламентарно представени партии и коалиции
с оглед членството на Република България в
Европейския съюз.
(5) Второстепенните разпоредители с бюджет
ни кредити по бюджета на Народното събрание
са ръководителите на Икономическия и социален
съвет, на редакцията на „Държавен вестник“, на
Националния център за изучаване на общест
веното мнение, на Регионалния секретариат за
парламентарно сътрудничество в Югоизточна
Европа към Народното събрание на Република
България, на Лечебно-възстановителната база
на Народното събрание – Велинград, на Изда
телската дейност и на Хранителния комплекс.
(6) В бюджета на Народното събрание еже
годно се предви ж дат средства за Програма
„Студентска програма за законодателни проуч
вания в Народното събрание“. Проучванията се
публикуват на сайта на програмата на интернет
страницата на Народното събрание.
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(7) В бюджета на Народното събрание еже
годно се предвиждат резерви за непредвидени
и/или неотложни разходи.
Чл. 2. (1) Председателят на Народното събра
ние или упълномощено от него лице утвърждава
бюджетна процедура, с която определя реда и
сроковете за съставянето на проект на средно
срочна бюджетна прогноза и проект на бюджет
на Народното събрание въз основа на решението
на Министерския съвет за приемане на бюджет
ната процедура по съставянето на тригодишна
бюджетна прогноза и държавен бюджет за след
ващата година.
(2) Дирек ци я „Парламентарен бюд жет и
финанси“ координира и изготвя проектите на
средносрочната бюджетна прогноза и на бюджет
на Народното събрание и проекта на придру
жаващите ги доклади. Обобщените проекти на
бюджетна прогноза и на бюджет се изготвят
въз основа на проектите на първостепенния и
на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити. Постоянно действащата подкомисия по
отчетност на публичния сектор към Комисията
по бюджет и финанси обсъжда изготвените про
екти на бюджетна прогноза и на бюджет и се
произнася със становища по тях. Проектът на
бюджетната прогноза, проектът на бюджет, про
ектодокладите и становищата на подкомисията
се предоставят на председателя на Народното
събрание.
Чл. 3. Използването на резерва за непредви
дени и/или неотложни разходи по бюджета на
Народното събрание се извършва със заповед на
председателя на Народното събрание.
Чл. 4. (1) Дирекция „Парламентарен бюджет
и финанси“ изготвя годишния касов отчет за
изпълнение на бюджета на Народното събрание
въз основа на отчетите на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни кредити
и го представя на председателя на Народното
събрание, който го предоставя за становище на
постоянно действащата подкомисия по отчетност
на публичния сектор към Комисията по бюджет
и финанси.
(2) Отчетът за изпълнението на бюджета
се приема от Народното събрание по доклад
на председателя не по-късно от 6 месеца след
приключване на годината.
Чл. 5. Народните представители получават
основно месечно възнаг ра ж дение, равно на
три средномесечни заплати на наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в общест
вения сектор, съобразно данни на Националния
статистически институ т. Основното месечно
възнаграждение се преизчислява всяко триме
сечие, като се взема предвид средномесечната
работна заплата за последния месец от предход
ното тримесечие.
Чл. 6. (1) Председателят на Народното събра
ние получава месечно възнаграждение с 55 на сто
по-високо от основното месечно възнаграждение
по чл. 5, заместник-председателите на Народ
ното събрание – с 45 на сто, председателите на
парламентарните комисии и председателите на
парламентарните групи по чл. 9 от правилни
ка – с 35 на сто, заместник-председателите на
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комисии – с 25 на сто, членовете на постоянна
комисия – с 15 на сто, и секретарите на Народ
ното събрание – с 10 на сто.
(2) При съпредседателство на парламентар
ната група се полага възнаграждение за един
председател.
(3) Народен представител, който заема повече
от една ръководна длъжност, получава само повисокото възнаграждение измежду тях.
(4) За участие в подкомисии, временни ко
мисии, както и за работни групи, избрани от
постоянните комисии, народните представите
ли получават възнаграждение пропорционално
на времето на работа, но не по-голямо от 5
на сто от основното месечно възнаграждение.
При удължаване на срока на дейността на вре
менните комисии и работните групи се решава
дали участващите в тях получават допълнително
възнаграждение.
Чл. 7. (1) Към основните месечни възна
граждения, определени в чл. 5 и 6, се начисля
ват допълнителни месечни възнаграждения за
трудов стаж и професионален опит – 1 на сто
за всяка прослужена година, за научна степен
„доктор“ – 10 на сто, и за „доктор на науките“ – 15
на сто от основното месечно възнаграждение за
народен представител.
(2) Народните представители могат да по
л у чават допълнителни възнаг ра ж дени я при
реализиране на приоритетни за страната задачи.
(3) От начислените възнаграждения се пра
вя т у д р ъж к и с ъгласно За кона за да н ъц и т е
върху доходите на физическите лица, както и
осигурителни вноски по Кодекса за социално
осигуряване, Закона за здравното осигуряване,
както и други удръжки, определени със закон,
които са за сметка на осигурените.
Чл. 8. Народните представители се осигуряват
за всички осигурителни случаи с процент на
трета категория труд и се застраховат по рискова
застраховка „Живот“.
Чл. 9. Всички допълнителни разходи за при
дружител и помощник на народен представител
с увреждане се поемат от бюджета на Народното
събрание.
Чл. 10. Народният представител не може в това
си качество да получава подаръци на стойност
над една десета от основното му месечно възна
граждение за съответния месец. Подаръците над
тази стойност се предават в Народното събрание.
Чл. 11. (1) Признават се транспортните раз
ходи на народен представител при пътуване
с държавния и общинския вътрешноградски
транспорт, железопътния, автомобилния и во
дния транспорт – първа класа, и спално място
за цялата вътрешна транспортна мрежа.
(2) Признават се транспортните разходи на
народните представители по частни автобусни
линии във връзка с дейността им като народни
представители.
(3) Признават се транспортните разходи на
народните представители, избрани в райони,
намиращи се в области, с които има самолетна
връзка и отстоящи на повече от 250 киломе
тра от София, до общо 40 самолетни билета
годишно – еднопосочни или двупосочни, а на
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останалите – до общо 12 самолетни билета го
дишно – еднопосочни или двупосочни, във връзка
с дейността им като народни представители.
(4) На народните представители, които не
притежават семейно жилище на територията
на Столичната община, безвъзмездно се осигу
рява жилище в София от мандатния жилищен
фонд на Народното събрание, като разходите
по основен ремонт, типово обзавеждане, охрана
чрез сигнална охранителна техника или по друг
начин, данъците и таксите по Закона за мест
ните данъци и такси се поемат от бюджета на
Народното събрание.
(5) Народните представители имат право на
квартирни и дневни за сметка на Народното
събрание при посещение в изборните райони.
Размерът на квартирните и лимитът на пътните,
когато се пътува със собствен автомобил, се оп
ределят от председателя на Народното събрание.
Този въпрос се регламентира от вътрешен акт,
издаден от председателя на Народното събрание.
(6) Народният представител има право на
работно помещение в София, осигурено от На
родното събрание с необходимите технически и
комуникационни средства, както и на служебна
уебстраница в интернет, поддържана на сървъра
на Народното събрание.
(7) Народното събрание осигурява възмездно
при необходимост на членовете на Европейския
парламент от Република България работно поме
щение в сградите си с необходимите технически
и комуникационни средства. Разходите се поемат
от съответния член на Европейския парламент.
Чл. 12. Народното събрание поема допъл
нителни разходи на народните представители,
организирани в парламентарни гру пи, и на
народните представители, нечленуващи в пар
ламентарна група, в размер на две трети от ос
новното месечно възнаграждение на народните
представители по чл. 5. Сумата се предоставя
на парламентарните групи, които определят
начина на разпределението є, и на народните
представители, нечленуващи в парламентарна
група. Тези средства се използват за заплащане
на сътрудници, консултации, експертизи, поме
щения и други дейности, свързани с работата на
народните представители в Народното събрание и
изборните им райони. Народните представители
информират парламентарната група на всеки три
месеца за изразходваните средства, които могат
да бъдат обявявани и на страницата им в ин
тернет. Народните представители, нечленуващи
в парламентарна група, обявяват на всеки три
месеца на страницата си в интернет информация
за изразходваните средства.
Чл. 13. Бюджетът на Народното събрание
включва средства за представителни разходи
на председателя и заместник-председателите
на Народното събрание, на председателите на
парламентарните групи, на председателите на
постоянните комисии, както и средства за посре
щане на гости, поканени от Народното събрание.
Чл. 14. (1) При неоправдано отсъствие от
пленарно заседание на народния представител
не се начислява сума, равна на дневното му
възнаграждение.
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(2) При неоправдано отсъствие от заседание на
парламентарна комисия, подкомисия и работна
група на народния представител не се начислява
сума, равна на съответната добавка за участие
в заседанието.
(3) При неоправдано отсъствие от 3 поредни
или общо 5 пленарни заседания за съответния
месец на народния представител се удържат две
трети от месечното му възнаграждение.
(4) Данните се вземат от разпечатките за
регистрация и гласуване, справки от председа
телите на парламентарни комисии, подкомисии
и работни групи и от стенографските протоколи.
Чл. 15. Сумите, набирани по чл. 14, се отнасят
в икономия на бюджета на Народното събрание.
Чл. 16. (1) Възнагражденията по чл. 5 и 7 се
начисляват от изборния ден, а за встъпилите
допълнително народни представители – от деня,
в който народният представител е обявен за из
бран от Централната избирателна комисия. По
чл. 6 възнагражденията се начисляват от датата
на избирането на народните представители на
съответните длъжности и за членове на комисии.
(2) Министри, избрани за народни представи
тели в следващо Народно събрание, декларират
от кой държавен орган желаят да получават
полагащото им се възнаграждение за периода
до избор на нов Министерски съвет.
Чл. 17. (1) Парламентарен служител, който
е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, при освобождаване от длъжност
има право на еднократно парично обезщетение
в размер на толкова основни заплати, колкото
прослужени години има в Народното събрание,
но не повече от 10.
(2) На парламентарните служители се изплаща
всяка година сума за облекло в размер до две
средномесечни заплати на заетите в бюджетната
сфера.
Чл. 18. Националният център за изучаване
на общественото мнение публикува на сайта на
центъра на интернет страницата на Народното
събрание плана си за работа, извършените из
следвания по заявка на Народното събрание
или на парламентарна група, финансирани от
бюджета на Народното събрание, направените
публикации и архив по години и теми.
4896

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 107
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам Тодор Иванов Чуров от
длъжността постоянен представител на Репуб
лика България в Северноатлантическия съвет
към Организацията на Северноатлантическия
договор със седалище в Брюксел, Кралство
Белгия.
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2. Назначавам Иван Ангелов Найденов за
постоянен представител на Република България
в Северноатлантическия съвет към Организа
цията на Северноатлантическия договор със
седалище в Брюксел, Кралство Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 31 май 2013 г.

4899

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

УКАЗ № 108
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам Радион Василев Попов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство Саудитска
Арабия.
2. Назначавам Николай Георгиев Николов
за извънреден и пълномощен посланик на Ре
публика България в Кралство Саудитска Арабия
със седалище в София.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 3 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
4900

УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Катя Илиева Делева – извън
реден и пълномощен посланик на Република
България в Република Южна Африка, и за из
вънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Зимбабве със седалище
в Претория.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 12 юни 2013 г.

4901

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 12 ЮНИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 66 на
Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от
2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г.,
бр. 49, 80 и 103 от 2012 г. и бр. 17 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В допълнителните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1а думите „6 на сто“ се заменят с
„8 на сто“.
2. Параграф 1в се изменя така:
„§ 1в. За Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната и Българската армия § 1б
се прилага от 1 януари 2014 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4849

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 13 ЮНИ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за продажба на
жилища, ателиета и гаражи от жилищния
фонд на Министерството на отбраната, които
се намират в населени места, в които няма
структури на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия,
приета с Постановление № 193 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 73 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Навсякъде в приложението към чл. 9
думите „но не по-ниска от цената на придо
биването му“ се заменят с „но не по-ниска
от балансовата му стойност“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4881
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската
република за сътрудничество в областта на
извънредните ситуации
(Утвърдено с Решение № 755 от 13 септември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
18 септември 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Азербайджанската републи
ка, по-нататък наричани „договарящи страни“,
като отчитат все по-силно изразяващия
се трансграничен характер на природните и
предизвиканите от човека бедствия и други
извънредни сит уации, необходимост та от
навременни и ефективни решения на свър
заните с тях въпроси чрез международно съ
трудничество и важността на координирането
на съвместните усилия на двете държави в
тази сфера;
като вземат предвид националното за
конодателство и действащите двустранни и
многостранни правни инструменти, в които
договарящите страни участват;
като потвърждават своята ангажираност
към целите и принципите на Организацията
на обединените нации и признават усилията на
ООН в областта на превенцията на бедствията
и другите извънредни ситуации и намаляване
на последствията от тях и приетите в тази
сфера основни международни документи;
като подчертават важността на между
народните и неправителствени организации
за реагиране и предоставяне на помощ при
бедствия и други извънредни ситуации;
к ат о под к реп я т уси л и я та за ок азва не
на помощ при бедствия на Организацията
на обединените нации, Европейския съюз,
Организаци ята на Северноатлантическ и я
договор и други международни организации
и форуми;
припомняйки, че анализите на ООН и други
международни организации сочат нарастване
на уязвимостта при подобни ситуации и при
зовават за комплексно третиране на всички
степени на управление на бедствия и други
извънредни ситуации, от превенцията и ран
ното предупреждение до възстановяването с
цел изграждане на устойчивост;
като съзнават, че доброто двустранно съ
трудничество в областта на предотвратяване
то, готовността и реагирането на бедствия и
други извънредни ситуации може да спасява
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живот, да стимулира опазването на околната
среда и социално-икономическото развитие
и да подкрепя стабилността на държавите на
договарящите страни и техните граждани;
водени от убеждението, че сътрудничество
то между договарящите страни в областта на
извънредните ситуации е от взаимна полза и
засилва приятелските отношения между двете
държави, както и че води до предупреждава
не за бедствия и в този смисъл допринася за
развитието и сигурността на двете държави,
се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет
Това споразумение определя общата рамка
за сътрудничество в областта на превенцията,
готовността и реагирането при бедствия и дру
ги извънредни ситуации, както и условията и
реда за оказване на доброволна помощ между
договарящите страни в случай на извънредни
ситуации на територията на държавата на
някоя от тях.
Член 2
Определения
За целта на това споразумение се въвеждат
следните определения:
„Извънредна ситуация“ е всяка ситуация,
която има или може да има неблагоприятно
въздействие върху хората, околната среда или
имуществото.
„Бедствие“ е събитие или поредица от
събития, предизвикани от природни явления,
инциденти, пожари или други извънредни
обстоятелства, които засягат или застрашават
живота или здравето на населението, имуще
ството или околната среда в размери, които
изискват предприемането на мерки или учас
тието на специализирани сили и използването
на специални ресурси.
„Страна, искаща помощ“ е договарящата
страна, чиито компетентни органи, посочени
в чл. 3, ал. 2, са отправили писмено искане
за помощ до другата договаряща страна.
„Страна, оказваща помощ“ е договарящата
страна, чиито компетентни органи, посочени
в чл. 3, ал. 2, оказват помощ на договарящата
страна, отправила искането.
„Спасителен екип“ е специално обучено не
военно формирование от специалисти от стра
ната, оказваща помощ, с подходящо оборудване,
спасителни кучета и средства за подпомагане.
„Оборудване“ са материали, технически
и транспортни средства, медикаменти и ме
дицинско оборудване, както и индивидуална
екипировка на членовете на спасителния екип
и/или на експертите.
„Средства за подпомагане“ са стоки и ма
териали, определени за безплатна доставка
от страната, оказваща помощ, за нуждите на
засегнатите в страната, искаща помощ.
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Член 3
Компетентни органи и точки за контакт
(1) В изпълнение на това споразумение
договарящите страни си сътрудничат чрез
компетентните си органи съобразно с наци
оналните си законодателства.
(2) Компетентните органи по това спора
зумение са следните:
– за Република България: Министерството
на вътрешните работи;
– за Азербайджанската република: Минис
терството на извънредните ситуации.
(3) В изпълнение на това споразумение ком
петентните органи на договарящите страни,
посочени в ал. 2, имат право да осъществяват
директна комуникация.
(4) Компетентните органи определят една
или няколко точки за контакт с цел уведо
мяване и обмен на информация в случай на
извънредна ситуация. Компетентните органи
осигуряват непрекъснато функциониране на
точките за контакт.
(5) Договарящите страни незабавно се уве
домяват в писмен вид по дипломатически път
за всички промени в компетентните органи.
Член 4
Области и методи на сътрудничество
(1) Компетентните органи на договарящите
страни в съответствие с националните зако
нодателства на своите държави и в рамките
на тяхната компетентност развиват сътруд
ничество и взаимно си оказват подкрепа в
следните области:
а) предоставяне на доброволна помощ и
на информация при поискване в случай на
бедствие или друга извънредна ситуация или
заплаха от настъпването им;
б) снабдяване на спасителните екипи с
оборудване;
в) обмен на научна, технологична и правна
информация, методологична и друга литера
тура, видео- и снимков материал;
г) обмен на опит и добри практики при
разработване на научно-приложни и изследо
вателски задачи, изпитвания на продукти и
експертна дейност в областта на пожарната
безопасност и спасяването и в областта на
гражданската защита;
д) организиране и провеждане на съвмест
ни експертни срещи, съвещания, семинари и
конференции;
е) организиране и провеждане на съвместни
учения на реципрочна основа на експертите
и на спасителните екипи;
ж) организиране на съвместни програми
за обучение, както и обмен и обучения на
експерти, включително обмен на лектори и
инструктори от съответните учебни центрове
и институции по искане на всяка от догова
рящите страни;
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з) насърчаване на научни изследвания, мо
делиране, планиране, разработване и участие
в съвместни проекти;
и) организиране и провеждане на меро
приятия, насочени към повишаване на об
ществената осведоменост при бедствия или
извънредни ситуации;
й) планиране, организиране и провеждане
на дейности по предотвратяване и гасене на
пожари, както и ограничаване и ликвидиране
на последствията от пожари.
(2) Компетентните органи на договарящи
те страни, посочени в чл. 3, ал. 2, могат да
установят и други форми на сътрудничество,
включително формирането на работни групи,
съгласно националното законодателство на
договарящите страни.
(3) Дог оваря щ и т е с т ра н и вза и м но си
предоставят помощ при бедствия или други
извънредни ситуации в рамките на своите
възможности.
(4) Разходите по обмена на експерти и др.
са за сметка на изпращащата страна, освен
ако договарящите страни не уговорят друго.
(5) Обменът на оборудване, материали,
други средства за подпомагане и услуги, не
обходими за реализиране на целите на спора
зумението, се осъществява в съответствие с
националното законодателство и разпоредбите
на всяка от договарящите страни.
Член 5
Протоколи
За осигуряване на оперативното сътрудни
чество във връзка с това споразумение ком
петентните органи на договарящите страни
могат да сключват протоколи, които стават
неразделна част от споразумението.
Член 6
Ред за осъществяване на сътрудничество и
предоставяне на доброволна помощ
(1) Сътрудничеството между договарящи
те страни по чл. 4 от това споразумение се
осъществява въз основа на искане, подадено
в писмена форма на английски език.
(2) В искането се посочват видът, мащабът,
мястото, времето и текущото положение на
бедствието или на извънредната ситуация
в страната, искаща помощ; информация за
действията, които са предприети и които са
планирани за справяне с бедствието или из
вънредната ситуация; видът и приоритетите
на помощта, поискана от спасителните екипи
и/или експерти, оборудването и средствата
за подпомагане.
(3) В спешни случаи искането може да
бъде отправено устно, като в срок 24 часа се
изпраща писмено потвърждение.
(4) Договарящата страна, към която е
отправено искането, отговаря на искането в
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зависимост от наличните си възможности и
в съответствие с националното си законода
телство.
(5) Помощта може да се оказва чрез изпра
щане на спасителни екипи и/или експерти,
както и чрез предоставяне на средства за
подпомагане на пострадалите.
(6) Транспортирането на спасителните
екипи и/или на експертите, изпратени да
окажат помощ, както и на оборудването и
на средствата за подпомагане, може да бъде
извършено по земя, въздух или вода.
(7) Транспортните разходи до страната,
искаща помощ, се поемат от страната, оказ
ваща помощ.
Член 7
Процедури по преминаване на границата и
правила за престой на спасителните екипи
и/или експертите
(1) Страната, искаща помощ, предприема
всички възможни мерки за улесняване на
преминаването на границата от спасителните
екипи и/или експерти на страната, оказваща
помощ.
(2) Ръководителят на спасителния екип
представя на служителя по граничен кон
трол на страната, искаща помощ, следните
документи на английски език, заверени от
компетентния орган на страната, оказваща
помощ:
а) документ по образец, одобрен от ком
петентните органи на договарящите страни,
указващ пълномощията на спасителните екипи
и/или експертите и целта на пристигането им
на територията на страната, искаща помощ;
б) списък на членовете на спасителните
екипи и/или експертите и списък на оборуд
ването и превозните средства;
в) списък на средствата за подпомагане.
(3) Водачите на моторни превозни средства
представят свидетелства за правоуправление
на съответните моторни превозни средства
и регистрационните им талони.
(4) След представяне на документите по
чл. 6, ал. 2 и на валидни документи за само
личност служителите на съответните органи
на страната, искаща помощ, издават визи
или разрешения за пребиваване на членове
те на спасителния екип и/или експертите в
съответствие с действащото национално за
конодателство и/или сключените двустранни
споразумения.
(5) Процедурата по преминаване на грани
цата на страната, искаща помощ, от спасител
ните екипи със спасителни кучета и техният
престой на нейна територия се определят от
карантинните правила на тази договаряща
страна.
(6) Членовете на спасителния екип могат
да носят униформи в страната, искаща помощ.
Спасителният екип на страната, оказваща
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помощ, има право да използва собствени от
личителни знаци на превозните си средства
на територията на страната, искаща помощ.
Член 8
Пренасяне през границата на оборудване и
средства за подпомагане
(1) Договарящите страни осигуряват об
лекчена процеду ра при преминаването и
пренасянето през границата на оборудването
и средствата за подпомагане в съответствие
с националното законодателство на техните
държави.
(2) На членовете на спасителния екип и/или
на експертите, изпратени да окажат помощ,
не е разрешено да носят оръжия и боеприпаси
на територията на страната, искаща помощ.
(3) Ограниченията или забраните за прена
сяне през границата на стоки няма да бъдат
прилагани за оборудването и средствата за под
помагане по това споразумение. Оборудването
следва да бъде върнато обратно от страната,
искаща помощ, освен ако не е унищожено
при използването му или не е оставено като
средства за подпомагане. Оборудване, оста
вено като средства за подпомагане, ще бъде
подробно описано в протокол от ръководите
ля на спасителния екип по вид, количество
и местонахождение, като протоколът следва
да бъде заверен от компетентния орган на
страната, искаща помощ. Тези органи са
длъжни да уведомят компетентните митни
чески служби, като протоколът се представя
пред служителите от митническия контрол
след приключване на мисията.
(4) Същите разпоредби се прилагат и при
вноса на медикаменти, съдържащи наркотични
и психотропни вещества, в страната, искаща
помощ, и за обратното транспортиране на не
използваните количества в страната, оказваща
помощ. Такова движение на стоки не се счита
за внос и износ от гледна точка на междуна
родните спогодби за медикаменти, съдържащи
наркотични и психотропни вещества. Същите
могат да се внасят само в количества, необ
ходими за целите на медицинската помощ, и
да се използват единствено от квалифициран
медицински персонал в съответствие със за
конодателството на страната, искаща помощ.
В този случай ръководителят на спасителния
екип представя на граничните служители
дек лараци я, описваща номенк лат у рата и
количествата на медикаментите, съдържащи
наркотични и психотропни вещества. За не
използваните количества се изготвя протокол
от ръководителя на спасителния екип, кой
то се заверява от компетентните органи на
страната, искаща помощ, цитирани в чл. 3,
ал. 2 на това споразумение, и се представя
пред служителите от митническия контрол
след приключване на мисията.
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(5) Страната, искаща помощ, може да
упражнява контрол над използването и съх
ранението на гореспоменатите медикаменти,
оборудване и средства за подпомагане.
Член 9
Използване на въздухоплавателни средства
(1) Въздухоплавателните средства могат да
бъдат използвани за бързото транспортиране на
спасителни екипи и/или експерти, както и за
осигуряване на помощ при бедствия или други
извънредни ситуации по това споразумение.
(2) Поле т и т е на въ зд у хоп ла ват ел н и т е
средства се извършват съгласно актовете на
Международната организация за гражданска
авиация (ICAO) и националните законодател
ства на договарящите страни.
(3) Въ зд у хоп ла ват е л н и т е с р едс т ва по
предходната алинея могат да прелитат над
територията на държавата на другата дого
варяща страна, както и да кацат и излитат
извън международни летища и регистрирани
писти за излитане и кацане на места, указани
от Главна дирекция „Гражданска въздухопла
вателна администрация“ на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията на Република България или
от Държавната администрация за граждан
ско възду хоплаване на Азербайджанската
република, при спазване правилата за из
вършване на полети за всек и конк ретен
слу чай съгласно нормативната у редба на
договарящите страни.
(4) За използването на въздухоплавателни
средства по време на спасителни операции
се съобщава незабавно на органите по ал. 3
от този член, като им се предоставят точни
данни за вида и регистрационния номер на
въздухоплавателното средство, екипажа, то
вара, часа на излитане и поискания маршрут
и място на приземяване.
(5) Член 7 на това споразумение се при
лага за екипа жа на възду хоплавателното
средство и членовете на спасителния екип,
превозвани от него.
(6) Член 8 на това споразумение се прилага
за въздухоплавателните средства, оборудва
нето и средствата за подпомагане, транспор
тирани от тях.
(7) Граничният и митническият контрол на
въздухоплавателното средство и на екипажа
му се извършват от съответните компетентни
гранични и митнически власти на страната,
искаща помощ, на мястото на приземяването.
(8) За използването на военни въздухо
плавателни средства е необходимо изричното
писмено съгласие на страната, искаща помощ.
Член 10
Координация и управление на операциите
за предоставяне на помощ при бедствие или
друга извънредна ситуация
(1) Координаци ята и у правлението на
операциите за предоставяне на помощ при
бедствие или друга извънредна ситуация е
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отговорност на компетентния орган на стра
ната, искаща помощ.
(2) Страната, искаща помощ, информира
ръководителите на спасителните екипи и/или
експертите за развитието на обстановката в
района на бедствието и на определените за
действия места и осигурява при необходи
мост преводачи и средства за комуникация
с оперативния щаб.
(3) Спасителните екипи и/или експертите
трябва да могат да провеждат самостоятелни и
независими действия до 24 часа след тяхното
пристигане в района на бедствието.
Член 11
Разходи по операциите за предоставяне на
помощ при бедствие или друга извънредна
ситуация
(1) Страната, оказваща помощ, няма право
на възстановяване на разходи по подпома
гането от страната, искаща помощ. Това се
отнася също и за разходи, възникнали вслед
ствие използването, повредата или загубата на
оборудване, освен ако повредата или загубата
на оборудване се дължи на изключителната
вина на длъжностни лица или граждани на
страната, искаща помощ.
(2) Алинея 1 не се прилага, ако разходите
по помощта се възстановяват изцяло или
частично по силата на международни инстру
менти и механизми.
(3) Страната, искаща помощ, поема раз
ходите по спасителни операции, които са
осъществени по нейно искане от физически
или юридически лица, станали възможни
чрез посредничеството на страната, оказваща
помощ.
(4) Страната, искаща помощ, осигурява
възможния обем медицински дейности на
членовете на спасителните екипи и/или на
експертите, изпратени от страната, оказва
ща помощ, които са в спешно състояние,
както и логистична подкрепа за периода на
спасителната операция. За целта членовете
на екипите/експертите следва да имат склю
чена здравна осигуровка или застраховка,
покриваща разходите за лечение и болничен
престой за времето на пребиваване в страната,
искаща помощ.
Член 12
Отказ на помощ
(1) Ако компетентните органи на една от
договарящите страни считат, че изпълнени
ето на дадено искане може да накърни или
застраши суверенните є права, националната
є сигурност или други важни интереси или
е в нарушение на вътрешния є правов ред,
те могат изцяло или частично да откажат
сътрудничество или да поставят условия за
изпълнението му.
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(2) Компетентните органи на договарящите
страни без забавяне се уведомяват писмено
в случай на вземане на решение за частичен
или пълен отказ от изпълнение на искането,
като посочват мотивите за това.
Член 13
Предоставяне на трети страни на информация,
материали, данни и техническо оборудване
Предоставянето на трети страни на ин
формация, материали, данни и техническо
оборудване, получени в изпълнение на това
споразумение, се извършва само с предвари
телното писмено съгласие на договарящата
страна, която ги е предоставила.
Член 14
Отговорност
(1) Когато служители на една от догова
рящите страни действат на територията на
другата договаряща страна, последната носи
отговорност в съответствие с националното
си законодателство за всички вреди, нанесени
от тях по време на техните действия, като по
отношение на отговорността тези служители
са третирани по същия начин като служи
телите на компетентния орган на страната,
искаща помощ.
(2) Когато вредите, посочени в ал. 1, са
резултат от груба небрежност или умишлено
неправомерно поведение, договарящата стра
на домакин може да поиска от изпращащата
договаряща страна да є бъдат възстановени
всички суми, които е изплатила на пострада
лите или на упълномощени от тяхно име лица.
Член 15
Статут на служителите
Служителите, действащи по силата на
това споразумение на територията на друга
та договаряща страна, се третират по същия
начин както служителите на договарящата
страна, на чиято територия те действат, по
отношение на престъпления, които могат да
бъдат извършени от тях или срещу тях.
Член 16
Обезщетения
В случай на смърт или нараняване на
служители от екипа, работещ на територията
на другата договаряща страна, разходите по
обезщетението се поемат от страната, искаща
помощ, съгласно националното є законода
телство.
Член 17
Комуникация при операции за помощ при
бедствия или други извънредни ситуации
Компетентните органи, посочени в чл. 3,
ал. 2 на това споразумение, осигуряват всички
необходими мерки за установяване на надежд
на комуникация за нуждите на спасителните
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екипи и/или експертите на мястото на опе
рациите за помощ при бедствие или друга
извънредна ситуация.
Член 18
Прекратяване на операции за помощ при
бедствие или друга извънредна ситуация
Спасителните екипи и/или експертите
прекратяват незабавно своите действия при
писмено искане на компетентния орган на
страната, искаща помощ.
Член 19
Уреждане на спорове
Всички спорове, които могат да възникнат
във връзка с изпълнението на това споразуме
ние и които не могат да бъдат уредени чрез
преговори между компетентните органи, се
уреждат по дипломатически път.
Член 20
Други международни договори
Това споразумение не засяга правата и
задълженията на договарящите страни, про
изтичащи от други международни договори,
които са в сила за техните държави.
Член 21
Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение влиза в сила от
датата на получаване на последното от уве
домленията, с които договарящите страни се
уведомяват взаимно по дипломатически път за
приключването на националните процедури,
необходими за влизането му в сила.
(2) Това споразумение може да бъде из
меняно и допълвано по взаимно съгласие
на договарящите страни, изразено писмено.
Измененията и допълненията влизат в сила
по реда за влизане в сила на самото спора
зумение и стават неразделна част от него.
(3) Това споразу мен ие се ск л юч ва за
неопределен срок. Всяка от договарящите
страни може да прекрати действието на това
споразу мение, като нотифицира писмено
другата договаряща страна по дипломатиче
ски път. Прекратяването влиза в сила след
изтичането на шест месеца считано от датата
на получаване на уведомлението от другата
договаряща страна.
Сключено в Баку на 27 април 2012 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български, азербайджански и английски
език, като всички текстове са еднакво автен
тични. В случай на различия в тълкуването
предимство има текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Бойко Борисов,
министър-председател
4826

За правителството на
Азербайджанската
република:
Артур Расизаде,
министър-председател
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СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската
република за сътрудничество в борбата срещу
престъпността
(Утвърдено с Решение № 756 от 13 септември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
18 септември 2012 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Азербайджанската ре
публика, наричани по-нататък „Договарящи
страни“,
като изразяват загриженост от мащабите
и тенденциите на нарастването на престъп
ността, особено в организираните є форми,
като изхождат от стремежа да осигурят
надеждна защита от престъпни посегателства
на живота, правата и законните интереси
на гражданите, интересите на обществото и
държавата,
като отдават важно значение на между
народното сътрудничество в борбата срещу
престъпността,
отчитайки международните конвенции и
съответните документи на Организацията на
обединените нации в областта на предотвра
тяването на престъпността и осъществяването
на наказателното правосъдие,
водени от желанието да си сътрудничат в
борбата срещу организираната престъпност,
незаконния трафик на наркотични и пси
хотропни вещества и техните прекурсори,
незаконната миграция и трафик на хора и
други опасни видове престъпления,
с цел да развиват и укрепват приятелските
връзки и двустранното взаимноизгодно съ
трудничество между двете държави,
се договориха за следното:
Член 1
Области на сътрудничеството
(1) Договарящите страни, в съответствие
с националното законодателство и междуна
родните ангажименти на своите държави, си
сътрудничат чрез своите компетентни органи
при предотвратяването, разкриването и преси
чането на престъпни деяния, и по-конкретно:
1. тероризъм;
2. организирана престъпност, в това число
трансгранична;
3. незаконен трафик на наркотични и пси
хотропни вещества и техните прекурсори;
4. незаконен трафик на оръжие, боеприпаси,
взривни устройства, отровни, радиоактивни
или избухливи вещества;
5. нелегална миграция и трафик на хора;
6. престъпления в сферата на икономика
та, финансите и предприемачеството, лега
лизацията (пране) на доходи, придобити от
престъпна дейност, както и изготвянето и
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пласирането на подправени парични знаци,
финансови документи, ценни книжа, безкасови
разплащателни средства;
7. контрабанда;
8. престъпления срещу личността;
9. незаконен трафик на предмети, отнасящи
се към културни и исторически ценности,
произведения на изкуството, скъпоценни ка
мъни и метали, както и други ценни вещи;
10. кражба и незаконен трафик на моторни
превозни средства;
11. престъпления срещу информационната
сигурност;
12. престъпления срещу интелектуалната
собственост;
13. престъпления срещу здравето и окол
ната среда;
14. корупция;
15. компютърни престъпления.
(2) Договарящите страни си сътрудничат
и в други области от взаимен интерес, свър
зани с борбата с престъпността и опазване
на обществения ред и сигурност.
(3) Сътрудничеството, основано на това
Споразумение, не обхваща правна помощ по
наказателни дела.
Член 2
Форми на сътрудничество
(1) Сътрудничеството между компетентните
органи на Договарящите страни се извършва
в съответствие с националното им законода
телство и се осъществява в следните форми:
1. обмен на данни и информация за цели
те на оперативно-издирвателната дейност в
областите от взаимен интерес;
2. извършване на контролирани доставки
на наркотични и психотропни вещества и
техните прекурсори;
3. обмен на опит относно прилагането на
законодателството в областта на борбата с
престъпността, превенцията на престъпността,
както и относно използвани криминалистични
методи, специални средства и техники;
4. обмен на работен опит, в това число ор
ганизиране на стажове, консултации, семинари
и курсове за повишаване на квалификацията;
5. обмен на статистически данни, както и на
правни и други нормативни актове, брошури,
публикации и резултати от научни изследва
ния в областта на борбата с престъпността.
(2) В съответствие с този член поверителна
информация, свързана с горепосочените дей
ности, може да се предоставя на трета страна
само с писменото съгласие на Договарящата
страна, която е предоставила тази информация.
(3) Сътрудничеството между компетентните
органи на Договарящите страни се осъществя
ва въз основа на писмени молби, които трябва
да бъдат оформени по начина, предвиден в
чл. 3 от това споразумение.
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(4) В неотложни случаи молбите могат да се
отправят в устна форма, но незабавно трябва
да бъдат потвърдени писмено, включително
чрез използване на технически средства за
предаване на текста.
Член 3
Форма на молбата
(1) Писмените молби, въз основа на които
се осъществява сътрудничеството по това
Споразумение, трябва да притежават следните
реквизити:
1. наименование на компетентния орган,
отправящ молбата, и наименование на ком
петентния орган, към който тя е отправена;
2. наименование и кратко съдържание на
искането;
3. списък на въпросите, от които се инте
ресува молещата Страна.
(2) Молбата трябва да бъде подписана и
подпечатана от ръководителя на компетентния
орган, който я е отправил.
(3) Към молбата се прилагат надлежно
оформени документи, необходими за нейното
изпълнение.
(4) Към док у ментите, при ложени к ъм
молбата, съставена на официалния език на
молещата Договаряща страна, се прилага
превод на английски език.
(5) При изпълнение на молбата док у
ментите, съставени на официалния език на
изпълняващата Страна, се превеждат от нея
на английски език.
(6) При изпълнение на молбите се прилага
законодателството на замолената Договаряща
страна.
(7) Ако изпълнението на молбата не е от
компетентност на компетентния орган на
замолената Договаряща страна, той трябва
незабавно да информира компетентния орган
на молещата Договаряща страна и по негова
молба да изпрати искането на съответния
орган на замолената Договаряща страна.
(8) Всяка Договаряща страна може да
откаже частично или изцяло изпълнението
на молбата, в случай че представлява запла
ха за суверенитета, сигурността или други
национални интереси или противоречи на
националното законодателство.
(9) Ако изпълнението на молбата е отказано
изцяло или частично, компетентният орган
на молещата Договаряща страна следва да
бъде информиран по дипломатически път за
причините за отказа.
Член 4
Компетентни органи
(1) Компетентни органи на Договарящите
страни за изпълнението на това Споразуме
ние са:
1. за Република България:
– Министерството на вътрешните работи;
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2. за Азербайджанската република:
– Министерството на вътрешните работи;
– Министерството на националната си
гурност.
(2) С цел изпълнението на това Споразуме
ние компетентните органи на Договарящите
страни могат да установяват директни контак
ти и да подписват допълнителни протоколи
за сътрудничество по отделни области на
своята дейност.
Член 5
Защита на личните данни
Взаимният обмен на лични данни между
компетентните органи на Договарящите стра
ни се извършва при спазване на определените
от компетентния изпращащ орган условия и
следните принципи:
а) компетентните органи обработват лични
данни само за определени, ясно формули
рани и законни цели в рамките на своите
задачи и ги обработват само за целите, за
които са събрани, при спазване националното
законодателство на Договарящите страни;
обработването на данните следва да бъде
законосъобразно и адекватно, да съответства
на и да не надвишава целите, за които тези
данни са събрани;
б) по молба на компетентния орган, пре
доставящ данните, компетентни ят орган,
получаващ данните, предоставя информация
за тяхното използване;
в) компетентният орган, който предоставя
данните, гарантира тяхната достоверност и
актуалност;
г) ако се окаже, че са предоставени не
верни данни или данни, които не е трябвало
да бъдат предоставяни, или че правомерно
предоставени данни съгласно законите на
д ърж а вата на изп ра ща щ и я ком пе т ен т ен
орган трябва да се унищожат след тяхното
използване, компетентният орган който ги
е получил, ги коригира или унищожава и
незабавно информира за това изпращащия
компетентен орган;
предоставените данни, които са били използва
ни, следва да бъдат унищожени от получилия
ги компетентен орган;
д) ако компетентният орган, получаващ
данните, има основание да смята, че предоста
вените данни са неверни или трябва да бъдат
унищожени, то той незабавно уведомява за това
компетентния орган, предоставящ данните;
е) компетентният орган, получаващ данни
те, е длъжен ефективно да защити получените
данни от нерегламентиран достъп, промени
и разпространение;
ж) компетентните органи, предоставящи
и получаващи данните, са задължени да во
дят отчетност по отношение предаването и
получаването на данните.
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Член 6
Обмен на класифицирана информация
Обменът на класифицирана информация
между Договарящите страни се осъществява
на основата на отделно споразумение между
правителствата на Договарящите страни,
имащо за предмет обмен, защита, ред за съх
ранение и използване на такава информация.
Член 7
Език
Договарящите страни използват английски
език при изпълнението на това Споразумение.
В случай на използване на други езици заин
тересованата Договаряща страна осигурява
превод на английски език.
Член 8
Отношение към други международни договори
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Договарящите страни, произ
тичащи от други международни споразумения.
Член 9
Разходи
Всяка от страните поема разходите си за
изпълнение на това споразумение, освен ако
не бъде уговорено друго.
Член 10
Решаване на спорове
(1) Различия относно тълкуването или из
пълнението на това Споразумение се уреждат
чрез преговори и консултации между компе
тентните органи на Договарящите страни.
(2) Ако в хода на преговорите по ал. 1 на
този член не се постигне съгласие, въпросът
се решава по дипломатически път.
Член 11
Изменения и допълнения
Това Споразумение може да бъде изменяно
и допълвано по взаимно писмено съгласие на
Договарящите страни. Измененията и допъл
ненията се правят под формата на отделни
Протоколи, които са неразделна част от това
Споразумение и влизат в сила по реда, пред
виден в член 12 от това Споразумение.
Член 12
Влизане в сила, срок на действие и прекратяване
(1) Това Споразумение влиза в сила от
датата на получаване по дипломатически
път на последното писмено уведомление за
изпълнението от Договарящите страни на
съответните национални процедури, необхо
дими за влизането му в сила.
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(2) Това Споразумение се сключва за срок пет
години и може да бъде автоматично удължено
за още пет години, освен ако някоя от Догова
рящите страни не уведоми по дипломатически
път най-малко шест месеца преди изтичане на
петгодишния срок другата Договаряща страна
за намерението си да го прекрати.
Сключено в Баку на 27 април 2012 г. в два
оригинални екземпляра, всеки на български,
азербайджански и английски език, като всички
текстове са еднакво автентични. В случай на
различия при тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Бойко Борисов,
министър-председател
4827

За правителството на
Азербайджанската
република:
Артур Расизаде,
министър-председател

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 1 от
2009 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ по Национална програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор
2008/2009 – 2013/2014 г. (обн., ДВ, бр. 10 от
2009 г.; изм., бр. 62 и 76 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 букви „г“ и „д“ се отменят.
2. В ал. 3 т. 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
4897

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 1 от
1999 г. за прилагане на глава пета от Закона
за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 19
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2001 г., бр. 111
от 2002 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 35 от 2010 г. и
бр. 23 от 2012 г.)
Параграф единствен. В чл. 13 ал. 1 се
изменя така:
„(1) Молбите и предложенията за промяна
на гражданството се приемат и регистрират
в дирекция „Българско гражданство“.“
Министър:
Зинаида Златанова
4851
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-51
от 7 юни 2013 г.
На основание чл. 156, ал. 2 от Администра
тивнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 10,
ал. 6 от Закона за народната просвета поради
предложение с вх. № 1002-524 от 8.04.2013 г. от
кмета на община Радомир и доклад № 802-126 от
17.04.2013 г. от главния секретар на Министерство
то на образованието, младежта и науката оттеглям
изцяло Заповед № РД-14-103 от 12.07.2012 г. на
министъра на образованието, младежта и нау
ката (ДВ, бр. 56 от 2012 г.) за преобразуване на
Професионална гимназия по транспорт „Юрий
Гагарин“ – гр. Радомир, и Техническа професи
онална гимназия „Н. Вапцаров“ – гр. Радомир,
в Радомирска професионална гимназия.

4846

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-09-664
от 7 юни 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ
ната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частно средно общообразователно училище
„Евро-училище Ровел“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-0014 от 2.04.1999 г. (ДВ, бр. 41 от 1999 г.),
изм. със Заповед № РД-14-65 от 9.05.2000 г. (ДВ,
бр. 45 от 2000 г.), изм. със Заповед № РД-14-212
от 27.06.2007 г. (ДВ, бр. 59 от 2007 г.), изм. със
Заповед № РД-14-131 от 25.08.2010 г. (ДВ, бр.
72 от 2010 г.), изм. със Заповед № РД-14-158 от
26.09.2012 г. (ДВ, бр. 77 от 2012 г.), както следва:
Д у м и т е: „ Б ОК – Ро в е л “ – Е О ОД , Е И К
202216178, със седалище и адрес на управление
с. Иваняне 1393, община Столична, ул. Св. св.
Кирил и Методий 66“ се заменят със: „Българска
образователна компания“ – ООД, ЕИК 200533309,
седалище и адрес на управление: София 1618,
община Столична, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 191, вх. А, ет. 13, ап. 39“.

4847

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-09-665
от 7 юни 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ
ната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни

детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частно средно общообразователно училище
„Орфей“ – София, изменям Заповед № РД-14-353
от 22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-77 от 22.06.2009 г. (ДВ, бр. 51
от 2009 г.), Заповед № РД-14-61 от 10.06.2010 г.
(ДВ, бр. 49 от 2010 г.), както следва:
Думите: „Училището се управлява и предста
влява от Милена Николова Калфова“ се заменят с
думите: „Училището се управлява и представлява
от Лилия Борисова Кошарска“.

4848

Министър:
А. Клисарова

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-121
от 4 юни 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседа
ние, проведено на 4.06.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за Разград, област Разград.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 342 от 26.04.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация от
носно свободните радиочестоти за Разград. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществя
ване на електронни съобщения чрез електрон
на съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Съветът, предвид програмния профил на
разпространяваните на територията на Разград
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ), намира за целесъобразно една
от програмите, за която ще се издаде лицензия,
да е със специализиран профил, насочена към
аудитория над 35 години, а другата да е с общ
(политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свобо
ден радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за про
грамния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 93.1 MHz за Разград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и по
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требителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (ра
диооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за пре
обладаващата част от населението на Разград.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово ра
диоразпръскване за Разград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за ради
ото и телевизията и Решение на КРС № 342 от
26.04.2013 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществя
ване на радиодейност – създаване на програма с
общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови елек
тронни съобщителни мрежи за наземно анало
гово радиоразпръскване за Разград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 13 ноември 2013 г. (сряда), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за у частие до 14
октомври 2013 г. (понеделник) включително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
септември 2013 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Вър
ховния административен съд чрез Съвета за елек
тронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

Приложение
93.1 MHz
Разград
ЖП гара,
склад 401

Географски координати:
Северна ширина
43N34 10
Географски координати:
Източна дължина
26Е30 25
Надморска височина на кота
терен:
355 m
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
до 100 W
Максимална ефективно излъчена
мощност:
до 200 W
Максимална ефективна височина
на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB (μV/m).
4808

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

РЕШЕНИЕ № РД-05-122
от 4 юни 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседа
ние, проведено на 4.06.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за Разград, област Разград.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 342 от 26.04.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация от
носно свободните радиочестоти за Разград. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществя
ване на електронни съобщения чрез електрон
на съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Съветът, предвид програмния профил на
разпространяваните на територията на Разград
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ), намира за целесъобразно една
от програмите, за която ще се издаде лицензия,
да е със специализиран профил, насочена към
аудитория над 35 години, а другата да е с общ
(политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свобо
ден радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за про
грамния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 98.1 MHz за Разград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и по
требителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлага
ната услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение кон
курс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово ра
диоразпръскване за Разград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за ради
ото и телевизията и Решение на КРС № 342 от
26.04.2013 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със спе
циализиран профил, предназначена за аудитория
над 35 години, разпространявана чрез използване
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на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за Разград, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 13 ноември 2013 г. (сряда), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за у частие до 14
октомври 2013 г. (понеделник) включително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
септември 2013 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Вър
ховния административен съд чрез Съвета за елек
тронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

Председател:
Г. Лозанов
Приложение
98.1 MHz
Разград
ЖП гара,
склад 401

Географски координати:
Северна ширина
43N34 10
Географски координати:
Източна дължина
26E30 25
Надморска височина на кота
терен:
355 m
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
до 100 W
Максимална ефективно излъчена
мощност:
до 200 W
Максимална ефективна височина
на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB (μV/m).
4809

РЕШЕНИЕ № РД-05-123
от 4 юни 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседа
ние, проведено на 4.06.2013 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Севлиево, област Габрово.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 198 от 14.03.2013 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация от
носно свободните радиочестоти за гр. Севлиево.
Към решението е приложен и проект на разре
шение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид програмния профил на раз
пространяваните на територията на гр. Севлиево
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронна
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та страница на НСИ), намира за целесъобразно
програмите, за които ще издаде лицензии, да са:
със специализиран профил, насочена към ауди
тория над 35 години; със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години, и с
общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свобо
ден радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито пра
вомощия е да регулира медийната среда в интерес на
обществото, обсъди въпроса за програмния профил
на радиопрограмата, която да се разпространява
на честота 97.7 MHz за гр. Севлиево.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и по
требителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (ра
диооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и раз
влекателна насоченост, предназначени за преоб
ладаващата част от населението на гр. Севлиево.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово ра
диоразпръскване за гр. Севлиево.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за ради
ото и телевизията и Решение на КРС № 198 от
14.03.2013 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма с общ
(политематичен) профил, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово ра
диоразпръскване за гр. Севлиево, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 ноември 2013 г. (сряда), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14
октомври 2013 г. (понеделник) включително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
септември 2013 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Вър
ховния административен съд чрез Съвета за елек
тронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
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Приложение
Честота:
97.7 MHz
Адрес, населено място:
гр. Севлиево
Адрес, точка на излъчване:
ул. Ст. Пешев 87
Географски координати:
Северна ширина
43N01 40
Географски координати:
Източна дължина
25E06 00
Надморска височина на кота
терен:
220 m
Максимална мощност на изхода на предавателя:
до 100 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 200 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54 dB (μV/m).
4810
РЕШЕНИЕ № РД-05-124
от 4 юни 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседа
ние, проведено на 4.06.2013 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за град Севлиево, област Габрово.
След отправено запитване Комисията за ре
гулиране на съобщенията със свое Решение №
198 от 14.03.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Севлиево. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществя
ване на електронни съобщения чрез електрон
на съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Съветът, предвид програмния профил на раз
пространяваните на територията на град Севлиево
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронна
та страница на НСИ), намира за целесъобразно
програмите, за които ще издаде лицензии, да са:
със специализиран профил, насочена към ауди
тория над 35 години; със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години, и с
общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свобо
ден радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 90.6 MHz за град
Севлиево.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да по
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лучи достъп до нови български радиопрограми
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаване
то на която ще бъде лицензиран доставчик на
радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това
решение конкурс, следва да бъде със специали
зиран профил, насочена към аудитория от 20
до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово ра
диоразпръскване за град Севлиево.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за ради
ото и телевизията и Решение на КРС № 198 от
14.03.2013 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществя
ване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, насочена към ауди
тория от 20 до 45 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово ра
диоразпръскване за град Севлиево, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 ноември 2013 г. (сряда), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14
октомври 2013 г. (понеделник) включително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
септември 2013 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Вър
ховния административен съд чрез Съвета за елек
тронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
4811

Председател:
Г. Лозанов
Приложение
90.6 MHz
гр. Севлиево
ул. Ст. Пешев 87
43N01 40
25E06 00
220 m
до 100 W
до 200 W
до 500 m
54 dB (μV/m).
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РЕШЕНИЕ № РД-05-125
от 4 юни 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседа
ние, проведено на 4.06.2013 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за град Севлиево, област Габрово.
След отправено запитване Комисията за ре
гулиране на съобщенията със свое Решение №
198 от 14.03.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Севлиево. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществя
ване на електронни съобщения чрез електрон
на съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Съветът, предвид програмния профил на раз
пространяваните на територията на град Севлиево
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронна
та страница на НСИ), намира за целесъобразно
програмите, за които ще издаде лицензии, да са:
със специализиран профил, насочена към ауди
тория над 35 години; със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20 до 45 години, и с
общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свобо
ден радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за прог
рамния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 91.8 MHz за град
Севлиево.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и по
требителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлага
ната услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение кон
курс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово ра
диоразпръскване за град Севлиево.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за ради
ото и телевизията и Решение на КРС № 198 от
14.03.2013 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория
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над 35 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръсква
не за град Севлиево, за честотно назначение с
технически параметри, посочени в приложение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 ноември 2013 г. (сряда), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14
октомври 2013 г. (понеделник) включително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506 А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
септември 2013 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Вър
ховния административен съд чрез Съвета за елек
тронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
4812

Председател:
Г. Лозанов
Приложение
91.8 MHz
гр. Севлиево
ул. Ст. Пешев 87
43N01 40
25E06 00
220 m
до 100 W
до 200 W
до 500 m
54 dB (μV/m).

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 698
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.07.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поме
щение (канцелария – на партера на вътрешно
триетажно крило), София, бул. Христо Ботев 72,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 53 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
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ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 22.07.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4791

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 373
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал
чик, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за УПИ I-20, кв. 101,
УПИ I-202, УПИ II-202, УПИ III-202, УПИ IV202, кв. 102, и УПИ I-202, кв. 104, отпадане на
улична регулация от о.т. 500 до о.т. 504, о.т. 525
до о.т. 532 и о.т. 502 до о.к. 529 по плана на Сто
пански двор, гр. Балчик, с цел обособяване на
нов УПИ I-216, кв. 108, и ПЗ с отреждане за „Пч“
(производствено-складова дейност) по плана на
Стопански двор, гр. Балчик.
За председател:
Ат. Георгиев
4797

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
РЕШЕНИЕ № 41
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бе
лене, реши:
1. Одобрява ПУП – ПР (подробен устройствен
план – план за регулация) на квартали 57, 57-а,
58 и 64 по плана на гр. Белене, като дворищно- и
уличнорегулационните линии минават по имот
ните граници на основание § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ.
2. Възлага на кмета на общината последващите
съгласно закона действия.
Проектът се намира в сградата на община
та – стая 12, ет. 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Белене до А дминист ративни я
съд – Плевен.
Председател:
Ст. Николов
4794
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 22-2
от 23 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2
и чл. 62а, ал. 2 и 3 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
ХХIII и ХХIV в кв. 142 по плана на РЦ „Меден
рудник“, Бургас, и промяна частично на ПУР на
обслужваща улица в територията, описана с о.т.
837-844-838, о.т. 833-834-835 и о.т. 835-465-107, при
което се обособява нов УПИ I, единствен в нов
кв. 142а, отреден „за автобусен терминал“ с пред
видено свободностоящо застрояване, с показатели,
описани в матрица и таблица в съответствие с
утвърдените за устройствена зона 10/Ц, съгласно
кафявите, зелените, червените, сините и черните
линии и надписи и условните цветове върху плана.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
За председател:
К. Луков
4817
РЕШЕНИЕ № 22-6
от 23 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за имоти с пл. № 008135
и пл. № 008136, м. Стамболовите, землището на
с. Маринка, община Бургас, с който се обособяват
нов УПИ ХХХIV-135, отреден „за цех за първич
на и вторична преработка на риба с подземно
пречиствателно съоръжение“, нов УПИ ХХХV136, отреден „за озеленяване“, в съответствие с
ОУП на землището на с. Маринка, с показате
ли за устройствена зона 1/Смф1, с предвидено
застрояване, посочено с ограничителни линии,
и се предвижда нова пътна връзка с габарит от
6 м към път I-9 „Бургас – Малко Търново“ при
условията на чл. 16 ЗУТ с редукция съгласно
приложения баланс на триторията.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
За председател:
К. Луков
4818
РЕШЕНИЕ № 23-1
от 9 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2
и чл. 62а, ал. 2 и 3 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Дава съгласие за промяна на предназначени
ето на част от УПИ IV, кв. 19 по плана на к-с
Братя Миладинови за изграждане на елементи
на техническата инфраструктура.
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Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
I, II, III и IV в кв. 19 по плана на ж.к. Братя Ми
ладинови, Бургас, с което се променят частично
южните уличнорегулационни граници на УПИ I,
II, III и IV по бул. Сан Стефано, за осигуряване
на условия за изграждане на ленти за автобусно
движение, прилежащи тротоари и централна
автобусна спирка.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков

4819

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 45
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 129,
ал. 1, чл. 134, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Видин, реши:
Отказва одобряване на:
1. Проект за изменение на „Общ устройствен
план на град Видин“ – смяна на устройствените
зони, в които попадат имотите – „Жилищна
зона със средна височина“, „Жилищна зона за
комплексно застрояване“ и зона за обществено
обслужване „За училище“ във „Високотехноло
гична производствена зона“.
2. Подробен устройствен план:
– план за регулация – промяна предназна
чението на УПИ Х-5579, 1010 и УПИ ХІ-5579,
кв. 551 по РП на к-с Панония от „За жилищно
строителство“ във „За фотоволтаична централа“;
– план за застрояване, като се предвиди за
строяване в съответствие с плана за регулация;
в обхват имоти с идентификатори 10971.503.400
и 10971.503.401 по кадастралната карта на гр.
Видин.
Съгласно чл. 215, ал. 6 (нова – ДВ, бр. 87 от
2010 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
ЗУТ решението не подлежи на обжалване пред
Административния съд.

4730

Председател:
Пл. Трифонов

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 261
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура)
за трасе на тласкател от помпена станция до
пречиствателна станция, трасе на кабел за ел.
захранване и трасе на захранващи водопроводи
до помпена станция и до пречиствателна станция,
за изграждане на обект: „Интегриран проект за
водния сектор на с. Паничерево, община Гурково“,
с подобект: „Помпена и пречиствателна станция
за битови отпадни води“:
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– с трасе на тласкател от помпена станция до
пречиствателна станция през ПИ с идентифи
катори 22767.188.167; 22767.188.661; 22767.190.406;
2 2 767.19 0 .4 0 7; 2 2 767.19 0 . 5 61; 2 2 767.19 3.74 0 ;
22767.193.741 и 22767.501.745 по КК на с. Паничерево;
– с трасе на кабел за ел. захранване до помпена
и пречиствателна станция през ПИ с идентифи
катори 22767.193.740; 22767.193.741; 22767.188.661;
22767.19 0.4 0 6; 22767.19 0. 561; 22767. 501.777 и
22767.501.773 по КК на с. Паничерево;
– с трасе на захранващи водопроводи до
помпена и пречиствателна станция през ПИ
с идентификатори 22767.193.740; 22767.190.406 и
22767.190.561 по КК на с. Паничерево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

4760

Председател:
Ив. Дончева-Славова

РЕШЕНИЕ № 262
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура)
за трасе на канализационна мрежа за битови
отпадни води, за изграждане на обект: „Интег
риран проект за водния сектор на с. Паничерево,
община Гурково“, с подобект: „Реконструкция
на вътрешната водопроводна мрежа и проект за
вътрешната канализационна мрежа за битови
отпадни води“, с трасе на канализационна мрежа
за битови отпадни води, преминаващо през ПИ
с идентификатори 22767.190.406; 22767.190.561;
22767.222.47; 22767.222.64; 22767.222.269; 22767.222.273;
2 2 767. 2 2 2 . 2 74; 2 2 767. 2 2 2 . 2 75; 2 2 767. 2 2 2 . 2 8 0;
2 2 767. 2 2 2 . 2 8 2; 2 2 767. 2 2 2 . 2 8 3; 2 2 767. 2 2 2 .619;
2 2 767.18 8 .167; 2 2 767.18 8 . 6 61; 2 2 767.18 8 . 6 62 ;
2 2 767.18 8 . 6 6 3; 2 2 767.18 8 .16 6; 2 2 767.18 8 . 5 6 4;
2 2 767.19 0 . 2 8 4; 2 2 767.19 0 .4 0 7; 2 2 767.19 0 .4 8 2;
22767.190.483; 22767.190.485 и 22767.501.742 по КК
на с. Паничерево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

4761

Председател:
Ив. Дончева-Славова

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 76
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124 ЗИДЗУТ
(в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр.
Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 086074 с начин на трайно
ползване „нива“ в местността Тодориното по КВС
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на землище с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ
на СОЗ на язовир „Йовковци“, и определяне на
ново конкретно предназначение на имотите – за
„Ниско свободно жилищно застрояване“.
Решението подлежи на обжалване чрез Общи
на Елена пред Административния съд– Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
В. Гуцов
4765

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 94
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за обект: Канализация на кв. Глед
ка – главен колектор І и ІV в землище Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтере
сованите лица могат да обжалват решението чрез
кмета на община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
4762
РЕШЕНИЕ № 95
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 11, кадастрален район 91 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Брош,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинте
ресованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
4763
РЕШЕНИЕ № 96
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 413, кадастрален район 20 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Резбарци,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинте
ресованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“.

4764

Председател:
Р. Мустафа
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ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 332
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ма
дан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Подземно ел.
захранване НН за поземлен имот № 29034 (част
от поземлен имот № 029033)“ в местността Рав
нището, землище с. Средногорци, като трасето на
обекта ще минава през общински имоти – пуб
лична общинска собственост, както следва:
– през имот № 068031 – полски път в земли
щето на с. Средногорци;
– през имот № 9538 – улица в с. Средногорци;
– през имот № 9537 – улица в с. Средногорци.
Председател:
Р. Кехайов
4706

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 496
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съ
вет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Пътна
връзка за достъп до имот с идентификатор 51500.61.2
по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато,
в обхвата и обслужващата зона на път III-9061
(Оризаре – Каблешково) – п.к. Тънково – о.п.
Слънчев бряг, км 7+600 ляво“, съобразно приложе
ните чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от това решение. Пътната връзка е предвидена в
полски път с идентификатор 51500.57.3 по кадас
тралната карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско
блато – собственост на Община Несебър. Чрез
същата ще се осъществи достъпът от път III-9061
до имот с идентификатор по кадастрална карта
51500.61.2 – собственост на възложителя.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4887
РЕШЕНИЕ № 497
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 17
от протокол № 21 от 29.08.2012 г. от заседание
на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 6357 от
6.12.2011 г. от РИОСВ – Бургас, Решение № 9 от
22.11.2012 г., т. 5, на МЗХ – Областна дирекция
„Земеделие“ – Бургас, за утвърждаване площадка/
трасе Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно ел.
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захранване на „Руска баня“ в имот с идентификатор
39164.15.252 по кадастралната карта на с. Кошарица,
м. Сулуджана, започващ от съществуващ ШКД
до БКТП „Сулуджана 1“ в имот с идентификатор
по КК 39164.15.320, преминава на север през пол
ски път с идентификатор по КК 39164.15.103 и се
включва в новото ТЕПО пред имоти 39164.15.252
и 39164.15.277 с определен сервитут по 0,60 м от
страната на господстващите имоти и по 2 м от
другата страна, съобразно приложените чертежи и
таблици със съответните цветове, сигнатури, над
писи и размери, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4888
РЕШЕНИЕ № 499
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несе
бър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на апартаментен хотел
„Аполон 8“ в имот 61056.56.113, м. Хендек тарла,
землище с. Равда“.
Трасето е с дължина 148 м и започва от БКТП
„Хендек 4“ в ПИ 61056.56.33 – урбанизирана те
ритория – собственост на „Костов ГГ“ – ООД,
преминава през имот 61056.56.37 – земеделска
територия с начин на трайно ползване – полски
път – собственост на Община Несебър, и влиза в
имот 61056.56.113, собственост на възложителя, в
който захранва нови ТЕПО. Трасето на кабела и
сервитутът от двете му страни не засягат частни
имоти. Определен е сервитут по 0,60 м от двете
страни на кабела.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4889
РЕШЕНИЕ № 500
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид, че
при процедиране на представеното изменение на
ПУП – ПРЗ е била налице хипотезата на чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ и са спазени разписаните в чл. 19,
ал. 1, т. 4 ЗУТ и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7 от
2003 г. за ПНУОВТУЗ изисквания Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
VI-167 и УПИ VII – общ., кв. 29, по плана на с.
Кошарица, касаещо разделяне на УПИ VI-167,
кв. 29, на новообразувани: УПИ VI-167 на площ
1060 кв. м и УПИ VII-167 на площ 450 кв. м,
като от УПИ VII – общ., на площ 1052 кв. м се
отнемат за улица 617 кв. м, а от останалата част
от бивш УПИ VII – общ., се обособява нов УПИ
III – общ., в нов кв. 29А на площ 435 кв. м с
отреждане „За озеленяване“. Провежда се от юг
улица с о.т. 73а – 73б – о.т. 73в по очертанията на
изградената на място улица (ул. Стара планина).
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В частта ПЗ новообразуваните УПИ VI-167 и
УПИ VII-167 се отреждат за жилищно строител
ство и се установяват устройствени показатели:
Кпл.=60 %; Кинт.=1,20; максимална височина
Н=10 м, и минимална озеленена площ – 40 %.
Проектът ПУП – ПРЗ е разгледан и приет с
решение по т. 10 от протокол № 1 от 20.03.2013 г.
от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, нераз
делна част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4890
РЕШЕНИЕ № 501
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, като взе предвид решение по
т. 6 от протокол № 25 от 11.11.2009 г. от заседа
ние на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 2214
от 23.03.2010 г. от РИОСВ – Бургас, Решение № 3
от 5.04.2013 г., т. 3, на МЗХ – Областна дирекция
„Земеделие“ – Бургас, за утвърждаване площадка
(трасе) за горепосочения обект, съгласувател
ни писма изх. № 26-00-167 от 28.01.2013 г. на
МОСВ – Басейнова дирекция за управление на
водите – Черноморски район; изх. № 1217-1 от
7.03.2013 г. на „ВиК“ – ЕАД, Бургас; изх. № 122А
от 14.02.2013 г. на „ВИВАКОМ“; изх. № 211 от
4.02.2013 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД, клон
Черно море; становище на МВР – РУ „ПБС“, Не
себър, с рег. № 113 от 19.02.2009 г. Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Кабели
20 kV в землището на с. Кошарица и землището
на гр. Несебър“:
1. кабел 400 мм Мобилна ПС 110/20 kV – до
съединителни муфи 400 мм;
2. кабел 185 мм Мобилна ПС 110/20 kV – до
краен ЖР стълб на отклонение ВЛ 20 kV „Ко
шарица“;
3. кабел 185 мм Мобилна ПС 110/20 kV до ТП
„Чолакова чешма“;
4. кабел 185 мм ТП „Чолакова чешма 2“ до
ТП „Чолакова чешма 1“;
5. кабел 185 мм Мобилна ПС 110/20 kV до ТП
„Делта строй“, и
6. кабел 185 мм ТП „Делта строй“ до ТП
„Чаира 2“, при което трасето започва от подроб
на точка № 1 – изход от ТП „Чолакова чешма“,
продължава през имоти 39164.502.352, 39164.15.88,
51500.172.21, 51500.37.12 – пътища IV клас, до СМ
20 kV; трасето на кабела е с дължина 3659 л м,
с определен сервитут по 2 м от двете страни на
кабела, съобразно приложените чертежи и табли
ци със съответните цветове, сигнатури, надписи
и размери, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4891
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РЕШЕНИЕ № 503
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несе
бър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Канална помпена станция с напорен тръбопро
вод от с. Тънково до КПС № 15“, с дължина на
трасето за с. Равда – 1703 м, за с. Тънково – 2204
м, и общо 3927 м.
Трасето на кабела преминава през имот с иден
тификатор 61056.2.100, с начин на трайно ползване
„полски път“, собственост на Община Несебър,
имот с идентификатор 61056.8.102, с начин на трайно
ползване „полски път“, собственост на Община
Несебър, имот с идентификатор 61056.20.112, с
начин на трайно ползване „стопански дворове
и производствени бази на селското стопанство“,
собственост на Община Несебър, имот с иденти
фикатор 61056.20.106, с начин на трайно ползване
„полски път“, собственост на Община Несебър,
имот с идентификатор 61056.83.101, с начин на
трайно ползване „полски път“, собственост на Об
щина Несебър, имот с идентификатор 73571.49.67, с
начин на трайно ползване „пасище, мера“, собстве
ност на Община Несебър, имот с идентификатор
73571.49.68, с начин на трайно ползване „полски
пътища“, собственост на Община Несебър, имот
с идентификатор 73571.49.84, с начин на трайно
ползване „пасище, мера“, собственост на Община
Несебър, съобразно приложените чертежи и таб
лици със съответните цветове, сигнатури, надписи
и размери, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4892
РЕШЕНИЕ № 505
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несе
бър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ на
к.к. Слънчев бряг-изток в частта му за УПИ I, II,
IV и V, кв. 50, по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток,
идентични, както следва: с имоти с идентифика
тори 51500.501.391, 51500.501.1022, 51500.501.234,
51500.501.238 и 51500.501.358 по КК на гр. Не
себър, при което се урегулират новообразувани
УПИ I-234, 238, 391, 1022 в кв. 50 с площ 7206 кв.
м „за център по обезпаразитяване, хотел, КОО,
паркинг и озеленяване“ и УПИ II-234, 358, 1022,
кв. 50, с площ 727 кв. м „за КПС, ел. подстанция
и озеленяване“.
В частта план за застрояване за двата ново
образувани УПИ – УПИ I-234, 238, 391, 1022 в
кв. 50 и УПИ II-234, 358, 1022, кв. 50, се въвежда
устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
За УПИ I-234, 238, 391, 1022 се установява
етажност – до 5 етажа, и следните устройствени
показатели: Кпл.=30 %; Кинт.=1,5, и минимално
озеленена площ=50 %.
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За УПИ II-234, 358, 1022 се установява етаж
ност – до 1 етаж, и устройствени показатели, както
следва: Кпл.=30 %; Кинт.=0,3, и минимално озе
ленена площ=50 %, в съответствие с конкретното
отреждане по чл. 28, ал. 1, т. 7 от Наредба № 7 от
2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Решението може да бъде оспорено от заинтере
сованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4893

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 109
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на електропровод от нов ЖР стълб
в близост до ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV „Сарая“ до
ПИ 130057 с дължина 50 м, преминаващо през
ПИ 000139 – полски път, по КВС – м. Куру Ирим
на землище Гелеменово, съгласно изчертаните с
червено трасе и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
4758
РЕШЕНИЕ № 110
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парце
ларен план за трасета на напорен тръбопровод
с дължина 240 м и захранващ електропровод с
дължина 41 м, преминаващи през ПИ № 001075,
001367, 010395 – напоителни канали, ПИ № 001368,
010398 – полски пътища, и ПИ № 010396 – път IV
клас, до ПИ № 010402, м. Горна авлия по КВС на
землище с. Черногорово, съгласно изчертаните с
виолетово и червено трасета и сервитути и при
ложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
4820
РЕШЕНИЕ № 111
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парце
ларен план за трасе на канализация от ПИ 130057
до отводнителен канал – ПИ 000140, с дължина
8 м, преминаващо през ПИ 000139 – полски път,
по КВС – м. Куру Ирим на землище Гелеменово,
съгласно изчертаните с кафяво трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
4759
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 270
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1 и чл. 9,
ал. 2 ЗУТ и предвид изложеното в докладна за
писка от кмета на общината вх. № 53-0-127 от
17.05.2013 г. Общинският съвет – гр. Първомай,
одобрява подробен устройствен план – план ре
гулация – план застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) за
поземлен имот (ПИ) № 150165, местност Хасара,
землището на с. Искра, община Първомай, област
Пловдив, във връзка с промяна предназначени
ето на земеделска земя за изграждане на обект:
„Примно-предавателна станция PD 2286_iskra“.
Председател:
Д. Петков
4871
РЕШЕНИЕ № 271
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1 и чл. 9,
ал. 2 ЗУТ и предвид изложеното в докладна за
писка от кмета на общината вх. № 53-0-128 от
17.05.2013 г. Общинският съвет – гр. Първомай,
одобрява подробен устройствен план – план ре
гулация – план застрояване (ПУП – ПР – ПЗ)
за поземлен имот (ПИ) № 101060, местност
Кърълийките, землището на с. Дълбок извор,
община Първомай, област Пловдив, във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя
за изграждане на обект: „Инсталация за биогаз и
производство на електрическа енергия до 1 MW
и топлинна енергия до 1 MW“.
Председател:
Д. Петков
4872
РЕШЕНИЕ № 272
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1 ЗУТ и
предвид изложеното в докладна записка от кмета
на общината вх. № 53-0-126 от 17.05.2013 г. Общин
ският съвет – гр. Първомай, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план на обект:
„Ел. кабел 20 kV за захранване на биогаз инста
лация в поземлен имот (ПИ) № 101060, местност
Кърълийките, землището на с. Дълбок извор,
община Първомай, област Пловдив“.
Председател:
Д. Петков
4873

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 361
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският
съвет – Разград, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за изграждане на обект „Базова
станция на GSM/UMTS № VT5043“ в поземлен
имот с № 013002 – земеделска земя в м. Чернич
ките в землището на с. Топчии, община Разград,
собственост на „БТК“ – АД, София, представля
ващ неразделна част от това решение.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнарод
ването му в „Държавен вестник“ пред Админи
стративния съд – Разград.
Председател:
М. Цанева
4770

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
ЗАПОВЕД № 274
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП
в изпълнение на Решение № 213 от 28.03.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Рудозем, считано от
15.09.2013 г. преобразувам ЦДГ „Елица“, с. Че
пинци, община Рудозем, област Смолян, в ОДЗ
„Звънче“, с. Чепинци.
Кмет:
Р. Пехливанов
4705

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 491
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59 ЗУТ, Решение
№ 186 от 26.04.2012 г. на Общинския съвет и про
токол № 3 от 6.03.2013 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване с кабел Ср.Н – 20 kV на ПИ
№ 089026 в землището на с. Чернодъб, м. Семера,
през имоти ПИ № 000067 с НТП: полски път с
площ 5,665 дка, и ПИ № 000552 с НТП: пасища,
мери с площ 14,757 дка, в землището на с. Чер
нодъб, община Свиленград.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графична и текстова част.
Председател:
Г. Еленков
4842
РЕШЕНИЕ № 492
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59 ЗУТ, Решение
№ 186 от 26.04.2012 г. на Общинския съвет и про
токол № 3 от 6.03.2013 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване с кабел Ср.Н – 20 kV на ПИ
№ 089005 в землището на с. Чернодъб, м. Семера,
през имоти ПИ № 000067 с НТП: полски път с
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площ 5,665 дка, и ПИ № 000552 с НТП: пасища,
мери с площ 14,757 дка, в землището на с. Чер
нодъб, община Свиленград.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графична и текстова част.
Председател:
Г. Еленков
4843

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 509
от 24 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС във връзка с чл. 129, ал. 1,
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1 и чл. 205, т. 2 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване с отреждане „За
водоем“, обхващащ част от м. Външна чешма
и м. Кайряка, попадаща извън регулационните
граници на гр. Черноморец, и включващ имоти
с номера 81178.36.273; 81178.36.274; 81178.36.276;
81178.36.354 и пътна връзка с широчина 6 м,
като с проекта се обособява нов УПИ ІІ-273,
274, 276, 354 със следните градоустройствени
параметри: Кинт. – 0,5.; Пзастр. – 45 %; мин.
озел. пл. – 30 %, като се запазва съществуващата
сграда (водоем) и ново застрояване в имота не
се предвижда.
С Решение № 405 от 26.02.2013 г. на Общин
ския съвет – гр. Созопол, проектът е обявен като
общински от първостепенно значение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
4793

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 401
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Тетевен, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ № 027196, м.
Ореша, с. Голям извор, област Ловеч, който се
урегулира в УПИ II-027196 за „ниско жилищно
застрояване“, както е показано с червен и син
цвят в ПР, и предвиденото основно застроява
не, както е показано с червен цвят в рамките
на ограничителната застроителна линия в ПЗ,
във връзка с провеждане процедура по промя
на предназначението на земеделската земя, с
устройствена зона, обозначена като „Жм“, и
установените с ПУП нормативи съгласно чл. 19,
ал. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони: максимална
височина – 10 м; максимална плътност на за
строяване – 40 %; максимален коефициент на
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интензивност на застрояване – 1,2; минимална
озеленена площ – 60 %; начин на застроява
не – свободно.
2. Одобрява ПУП – ПП за проектно кабел
но трасе за електропровод към ПУП – ПРЗ за
ПИ № 027196 по зелената следа в предложения
вариант на ПП.
3. Одобрявна ПУП – ПП за проектно сградно
водопроводно отклонение към ПУП – ПРЗ за ПИ
№ 0271976 по зелената следа в предложения ПП.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния
съд – Ловеч.
Председател:
М. Бояджиева
4766
РЕШЕНИЕ № 402
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Тетевен, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ № 027205, м.
Ореша, с. Голям извор, област Ловеч, който се
урегулира в УПИ III-027205 за „ниско жилищно
застрояване“, както е показано с червен и син цвят
в ПР, и предвиденото основно застрояване, както
е показано с червен цвят в рамките на ограничи
телната застроителна линия в ПЗ, във връзка с
провеждане процедура по промяна предназначе
нието на земеделската земя, с устройствена зона,
обозначена като „Жм“, и установените с ПУП
нормативи съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони: максимална височина – 10 м; максимална
плътност на застрояване – 40 %; максимален ко
ефициент на интензивност на застрояване – 1,2;
минимална озеленена площ – 60 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Одобрява ПУП – ПП за проектно сградно
водопроводно отклонение към ПУП – ПРЗ за ПИ
№ 027205 по зелената следа в предложения ПП.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния
съд – Ловеч.
Председател:
М. Бояджиева
4767
РЕШЕНИЕ № 403
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Тетевен, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ № 021013, м.
Езерото, землище на с. Глогово, област Ловеч, за
който се обособява УПИ I за „Пречиствателна
станция“, както е показано с червен цвят в ПР,
и предвиденото основно застрояване, както е
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показано с червен цвят в рамките на ограничи
телната застроителна линия в ПЗ, във връзка с
провеждане процедура по промяна предназна
чението на земеделската земя, с устройствена
зона, обозначена като „Пч“, и установените с
ПУП нормативи съгласно чл. 24, ал. 3 от На
редба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони: максимална височина – 10
м; максимална плътност на застрояване – 80
%; максимален коефициент на интензивност
на заст рояване – 2,5; минима лна озеленена
площ – 20 %; начин на застрояване – свободно.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план на за
хранващ водопровод за обект: „Пречиствателна
станция“, преминаващ през поземлени имоти
№ 020008 и 020010, собственост на Община
Тетевен, както е показано по зелената следа в
предложения вариант.
3. Одобрявна ПУ П – парцеларен план на
довеж да щ и о т веж да щ колек т ор за о б ек т:
„Пречиствателна станция“, преминаващ през
поземлени имоти № 020 0 08; 020 010; 0190 06;
019008, собственост на Община Тетевен, и №
019002; 019003; 019005; 019007; 021001 и 021002,
частна собственост, както е показано по кафя
вата следа в предложения вариант.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнарод ва не т о в „Държ а вен вес т н и к“ ч рез
Общинския съвет – гр. Тетевен, пред А дмини
стративния съд – Ловеч.
Председател:
М. Бояджиева
4768
РЕШЕНИЕ № 404
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Трасе на водопровод за УПИ II-053034“, по ПУП
на гр. Тетевен, м. Пейков дол, по зелената следа
в предложения вариант, в обхват ПИ с иденти
фикатори 72343.53.195 и 72343.53.197 по КККР.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнарод ва не т о в „Държ а вен вес т н и к“ ч рез
Общинския съвет – гр. Тетевен, пред А дмини
стративния съд – Ловеч.
Председател:
М. Бояджиева
4769

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 371
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тро
ян, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти
№ 73198.93.20 и 73198.93.23, местност Ливадето, по
кадастралната карта на гр. Троян заедно с при
ложените схеми на техническата инфраструктура
за водопроводно и електропроводно отклонение
и КТП, като имотите се отреждат „За общест
вено обслужване“. Графичната част на проекта
е неделима част от решението.
2. Имотът подлежи на първа регулация съ
гласно чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
М. Акимов
4834

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 345
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП,
изготвен във връзка с изграждане на обект „Брего
укрепване в района на крайбрежна плажна ивица
на гр. Ахтопол“, засягащ ПИ № 00878.107.599,
ПИ № 00878.107.600, ПИ № 00878.107.601, ПИ
№ 00878.107.602, ПИ № 00878.501.572 и аквато
рия на Черно море, и предвидения елемент от
техническата инфраструктура– път за достъп до
обекта, като дължината по оста на цялото трасе
е 508,23 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от лицата по
чл. 131 ЗУТ чрез Община Царево пред Админи
стративния съд – Бургас.
Председател:
Д. Скулиев
4802
РЕШЕНИЕ № 346
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява представения проект за ПУП– ПП,
изготвен във връзка с изграждане елемент от
техническата инфраструктура – трасе на напорна
канализация, преминаваща през ПИ № 48619.3.1
(общински полски път) по КК на гр. Царево,
с.о. Арапя.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от лицата по
чл. 131 ЗУТ чрез Община Царево пред Админи
стративния съд – Бургас.
Председател:
Д. Скулиев
4803
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“, ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 393
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на ел. кабел 20
kV, водопровод и канал от УПИ VІІ до поземлен
имот № 031051 през поземлени имоти № 000114,
000060 и 031025 по КВС на землище с. Окоп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват ре
шението чрез Община „Тунджа“, Ямбол, пред
Административния съд – Ямбол.
Председател:
К. Карагьозов
4804

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 419
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № XIII,
протокол № 1 от 10.01.2013 г. на Общинския екс
пертен съвет – с. Лесичово, Решение № КЗЗ-09
от 23.05.2013 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за опреде
ляне на трасе за обект „Изграждане на екопътека
„Ибрямова чешма“, с. Боримечково – местност
Паша дол, община Лесичово, преминаващ през
поземлен имот № 178 – полски път, землище
с. Боримечково, община Лесичово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинте
ресованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Пунтев
4694
РЕШЕНИЕ № 420
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № XI,
протокол № 1 от 10.01.2013 г. на Общинския екс
пертен съвет – с. Лесичово, Решение № КЗЗ-09
от 23.05.2013 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за опреде
ляне на трасе за обект „Изграждане на екопътека
с. Церово „Кръстопътя“ – местност Рушулица,
землище с. Церово, община Лесичово, премина
ващ през поземлени имоти № 484 – полски път
в м. Гергински дол, 485 – полски път в м. Кръс
топътя, 81056 – пасища, мери в м. Рушулица,
82020 – пасища с храсти в м. Кръстопътя, землище
с. Церово, община Лесичово.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинте
ресованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Пунтев
4695

ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 302
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 13, решение
№ 1 от 24.04.2013 г. на ОЕС по УТ при Община
Сатовча Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ (план застрояване) за
поземлен имот № 020062 в местността Нерезе, зе
млище на с. Вълкосел, за строителство на „Мандри
и търговски обекти“ съгласно приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Сатовча до Админис
тративен съд – Благоевград.
Председател:
Ив. Моллов
4828
РЕШЕНИЕ № 303
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 13, решение
№ 3 от 24.04.2013 г. на ОЕС по УТ при Община
Сатовча Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ (план застрояване)
за поземлен имот № 012277 в местността Долна
лъка, землище на с. Кочан, за „Жилищно стро
ителство“ съгласно приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Сатовча до Админи
стративен съд – Благоевград.
Председател:
Ив. Моллов
4829
РЕШЕНИЕ № 304
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 15, решение
№ 2 от 15.05.2013 г. на ОЕС по УТ при Община
Сатовча Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
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1. Одобрява ПУП – ПЗ (план застрояване) за
поземлен имот № 073010 в местността Банян,
землище на с. Долен, за строителство на „Рибо
въдна ферма за интензивно отглеждане на дъгова
пъстърва“ съгласно приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Сатовча до Админи
стративен съд – Благоевград.
Председател:
Ив. Моллов
4830
РЕШЕНИЕ № 305
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 16, решение
№ 1 от 22.05.2013 г. на ОЕС по УТ Общинският
съвет – с. Сатовча, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за довеждащ и отвеж
дащ тръбопровод за захранване на обект: „Рибо
въдна ферма за интензивно отглеждане на дъгова
пъстърва“ в имот № 073010 в местността Банян,
землище на с. Долен, през имот № 073009 – об
щинска собственост, представляващ пасище-мера
съгласно приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Сатовча до Админи
стративен съд – Благоевград.
Председател:
Ив. Моллов
4831

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 39
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с
чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5 и 9 НТК
Общинският съвет – с. Черноочене, одобрява
пазарната оценка и решението за продажбата
чрез публичен търг с явно наддаване на ЛОК
№ 2 със застроена площ на сградата – 44,60 кв. м,
застроена площадка – 8,40 кв. м, и с правото на
строеж върху 53 кв. м в УПИ ІІ-15, кв. 15 в с.
Черноочене, с начална тръжна цена 13 950 лв.
по оценка на сертифициран оценител, актуван
за частна общинска собственост с акт № 491 от
24.08.2009 г.
Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начин на плащане – в брой в касата на
общината или по банков път в „СИБанка“, клон
Кърджали, IBAN: BG04BUIB78973206143099, BIC:
BUIBBGSF.
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2. Срок за плащане – до 14 дни от датата на
връчването на заповедта на спечелилия търга.
3. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор.
5. Тръжната документация ще се продава в
Информационния център на общинската админи
страция до 40-ия календарен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Цената на тръжната документация е 50 лв.
7. Депозит за участие в размер 10 % от начална
та тръжна цена да се внася в брой в касата на об
щината или по набирателната сметка в „СИБанка“,
клон Кърджали, в сроковете за подаване на
предложенията, IBAN: BG21BUIB78973306143003,
BIC: BUIBBGSF.
8. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 42-ия календарен ден от да
тата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
9. Огледи на обектите за приватизация да се
извършват в срок до датата на провеждане на
търга всеки работен ден от 9 до 16 ч.
10. Търгът да се проведе на 45-ия календарен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 10 ч. в салона на чита
лището в с. Черноочене.
11. При неизлъчване на купувач или непро
дажба повторен търг ще се проведе след изтичане
на 45-ия ден от провеждането на първия търг, а
всеки следващ ще се провежда след изтичане на
50-ия ден от провеждането на предходния търг
при същите първоначални цени и условия.
12. Паричните постъпления от приватизацията
ще се отчитат съгласно изискванията на чл. 10
ЗПСК.
13. Възлага на кмета на общината да органи
зира и проведе търговете, да определи спечелилия
търга участник и да сключи приватизационния
договор за покупко-продажбата.
Председател:
Б. Газиюмер
4711
43. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните бо
гатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните бо
гатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Кипилово – 2“, разположена в землището на с.
Птичари, община Котел, област Сливен, описа
на със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4653570

9502590

2.

4653900

9503960

3.

4653730

9504000

4.

4653880

9505010
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№

X (m)

Y (m)

5.

4653030

9505000

6.

4652838

9504620

7.

4653044

9504490

8.

4652990

9504075

9.

4652640

9503415

10.

4652590

9502690

Изключена площ
11.

4653355

9504597

12.

4653368

9504656

13.

4653320

9504746

14.

4653260

9504743

15.

4653245

9504710

16.

4653140

9504650

17.

4653162

9504576

18.
4815

4653309

9504587

44. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за търсене и
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Камен връх“, разпо
ложена на територията на община Банско, област
Благоевград, и описана със следните координати
в координатна система 1970 година:
№

X (m)

Y (m)

1.

4505610

8528362

2.

4506337

8529882

3.

4500893

8532528

4.
4500179
8531072
4670
10. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 3.5.
обществени комуникации и информационни нау
ки (журналистика – книгата като медия) – един;
2.1. филология (руска литература на XX и XXI
век) – един; 2.2. история и археология (архео
логия – тракийска археология) – един; доценти
по: 3.5. обществени комуникации и информа
ционни науки (журналистика – народопсихо
логия) – един; 2.1. филология (руски фолклор
и стара руска литература) – един; 4.4. науки за
зeмята (търсене и проучване на полезни изкопа
еми) – един; главни асистенти по: 4.2. химически
науки (аналитична химия) – двама; 1.3. педаго
гика на обучението по математика (съвременни
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образователни технологии) – един; 2.4. религия
и теология (пастирско богословие) – един; 2.2.
история и археология (археология – тракийска
и класическа археология) – един; 4.1. физически
науки (метеорология) – един; 3.2. психология
(пси хологи я на дейност та – организационна
психология) – един; 4.3. биологически науки
(генетика) – един; 3.2. психология (психология на
дейността) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Пра
вилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъж
ности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се
подават в ректората, стая 108, София 1504, бул.
Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
4731
999. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, обявява конкурси
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стома
тология, за заемане на академични длъжности:
професор по „Ортопедична стоматология“ – един
за нуждите на катедра „Протетична дентална
медицина“; доцент по „Ортопедична стоматоло
гия“ – един за нуждите на катедра „Ортодонтия“,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
4732
43. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7. Здра
веопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност Педиатрия за
Катедрата по здравни грижи със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справ
ки и подаване на документи – 1527 София, ул.
Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс
+ 359 2 9432 304 (деканат на ФОЗ).
4738
2. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилск и“ – Благоевград, обявява конк у рс за
професор по професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност
Икономика и управление (предприемачество) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
106, тел. (073) 588 566, 0882 818 566.
4700
41. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурс за главен асистент за заемане
на академична длъжност в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм,
научна специалност Икономика и управление
(туризъм) за нуждите на Колеж по туризъм към
ИУ – Варна, със срок 2 месеца от обнародване
то в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.
4679
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50. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално на
правление 5.4. Енергетика, учебна дисциплина
Промишлена топлотехника към катедра „Топло
техника“, Корабостроителен факултет, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
4736
30. – Мед и ц и нск и я т у н и верси т е т – П левен, обявява въз основа на Решение № 288 от
10.05.2013 г. на Министерския съвет докторанту
ри за учебната 2012/2013 г. по следните научни
специалности:
Образователна
и научна степен
„доктор“

№
по
ред

Шифър

Научна спе
циалност

1.

03.01.47

Кардиология

2

4

2.

03.01.17

Пулмология

1

-

3.

Инфекциозни
03.01.33
болести

1

-

4.

01.06.19

Паразитоло
гия и хел
минтология

1

-

5.

03.01.37

Обща хирур
гия

3

-

6.

03.01.50

Педиатрия

1

1

9

5

редовно задочно

За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобио
графия; 3. диплома за придобита образователноквалификационна степен „магистър“ с приложе
нието или нотариално заверено копие от нея, или
уверение за успешно положени държавни изпити;
4. други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област. Срок
за подаване на документите за участие в конкур
сите за докторантура в Медицинския универси
тет – Плевен – 2 месеца, считано от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Приемът
на документи се извършва в Медицинския уни
верситет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат
1, ет. 2, стая 247, тел. 064/ 884-103.
4734
20. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.40 Ортопедия
и травматология в катедра „Ортопедия и травма
тология“ за нуждите на УМБАЛ – ЕАД, Плевен,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в университета,
Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4701
48. – Аграрният университет – Пловдив, обя
вява конкурси за следните академични длъжности:
професори по: научна специалност 04.01.10 Рас
тителна защита (Ентомология), професионално
направление 6.2 Растителна защита, област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина – двама; научна специалност 04.01.14
Растениевъдство, професионално направление 6.1.
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Растениевъдство, област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина – един;
доцент по научна специалност 04.03.06 Патология
на животните, професионално направление 6.4
Ветеринарна медицина, област на висше образо
вание 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина;
главни асистенти по: научна специалност 01.06.16
Физиология на растенията, професионално на
правление 4.3 Биологически науки, област на
висше образование: 4. Природни науки, матема
тика и информатика – един; научна специалност
02.22.01 Екология и опазване на екосистемите,
професионално направление 4.4 Науки за земята,
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика – един, всички със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресур
си“, тел. 032/654-454.
4640
49. – А г рарн и я т у н и верси те т – П ловд и в,
обя вя ва кон к у рси за след н и т е а к а дем и ч н и
длъжности: професори по: научна специалност
04.01.10 Растителна защита (Фитопатология),
професионално направление 6.2 Растителна за
щита, област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина – един; научна
специалност 02.22.01 Екология и опазване на
екосистемите (Екохимия на тежките метали),
професионално направление 4.4 Науки за земята,
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика – един; доценти по:
научна специалност 01.05.03 Органична химия,
професионално направление 4.2 Химически на
уки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика – един; научна
специалност 05.02.21 Организация и управление,
професионално направление 3.7 Администрация
и управление, област на висше образование 3. Со
циални, стопански и правни науки – един; научна
специалност 01.06.03 Ботаника, професионално
направление 4.3 Биологически науки, област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика – един; главен асистент по научна
специалност 05.02.21 Организация и управление,
професионално направление 3.7 Администрация
и управление, област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 032/654-454.
4735
67. – Институтът за изследване на обществата
и знанието при БАН – София, обявява конкур
си за: професор по специалност „Социология“,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата за нуждите
на секция „Общество на знанието: наука, обра
зование и иновации“; доценти по: специалност
„Социология“, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
за нуждите на секция „Общности идентично
сти“ – един; специалност „Философия“, професи
онално направление 2.3. Философия за нуждите
на секция „Онтологически и епистемологически
изследвания“ – един; специалност „Философия“,
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професионално направление 2.3. Философия за
нуждите на секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики“ – един; специалност
„Философия“, професионално направление 2.3.
Философия за нуждите на секция „Логически
системи и модели“ – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, София 1000,
ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.
4688
190. – Институтът по молекулярна биология
„Акад. Румен Цанев“ при БАН, София, обявява
конкурси за: един професор по научно направление
Биология, шифър 4.3 специалност „Молекулярна
биология“, за нуждите на секция „Регулация на
генната активност“, и един професор по научно
направление Химия, шифър 4.2 по специалност
„Биоорганична химия, химия на природните
физиологично активни вещества“, за нуждите на
секция „Молекулен дизайн и биохимична фар
макология“, двата със срок за подаване на доку
ментите 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
4733
1. – Институтът по обща и неорганична химия
при БАН – София, обявява конкурси за професори
по: 4.2 Химически науки, специалност Химична
кинетика и катализ – един за нуждите на лабо
ратория „Реактивност на твърди повърхности“,
специалност Теоретична химия – един за нуждите
на лаборатория „Теоретична и изчислителна хи
мия“, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцела
рията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, тел. 02/872-48-01.
4737
60. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява кон
курс за главен асистент по специалност 01.06.16
Физиология на растенията, професионално на
правление 4.3. Биологични науки за нуждите на
секция „Експериментална алгология“ – ИФРГ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев
21, тел. 8728170.
4663
30. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, на основание Ре
шение № 288 на МС от 10.05.2013 г. и в съответ
ствие със Закона за развитието на академичния
състав в Република България обявява конкурс
за приемане на редовни и задочни докторанти
за учебната 2013 – 2014 г. по следните научни
специалности: редовни докторанти по: 01.06.12
Мик робиолог и я – т рима; 01.06.13 Ви русоло 
гия – трима; 01.06.23 имунология – един; 01.06.19
Паразитология и хелминтология – двама; 03.01.29
Епидемиология – един; за задочна форма на
обучение по: 01.06.12 Микробиология – двама;
01.06.13 Вирусология – един; 01.06.19 Парази
тология и хелминтология – един; 03.01.29 Епи
демиология – двама. Кандидатите за участие в
конкурса (лекари и биолози) подават следните
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документи: 1. заявление-молба до директора на
НЦЗПБ за участие в конкурса; 2. автобиография
(европейски образец) със снимка; 3. нотариално
заверено копие на дипломата за придобита об
разователно-квалификационна степен „магистър“
с приложението към нея; 4. удостоверение за
признато висше образование, ако дипломата е
издадена от чуждестранно висш е училище; 5.
документ за трудов стаж, ако има такъв; 6. списък
на публикациите, ако има такива; 7. сертификат за
компютърни умения; 8. сертификат или диплома
за владеене на чужди езици, ако има такъв; 9.
медицинско свидетелство; 10. други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област и мотивация. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародва
нето в „Държавен вестник“. Документи се подават
в служба „ТРЗ и Личен състав“ на НЦЗПБ, 1504
София, бул. Янко Сакъзов 26, НЦЗПБ, www.ncipd.
org, тел. за справки: 02/846-83-07, 02/944-78-96.
4689
21. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, обявява на заинтересованите страни, че е
постъпило заявление вх. № 2600-21 от 22.05.2013 г.
от „Мирос“ – ЕООД, с управител Росен Йор
данов Асенов, с приложен изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе и сервитут на
водопроводно отклонение от АЦ водопровод ∅ 200
в землището на с. Бегуновци до ПИ № 046017
по КВС на с. Режанци, община Брезник, като
ПУ П предвиж да трасето да започва от ПИ
№ 000079 – полски път от КВС на с. Бегуновци
от съществуващия АЦ водопровод ∅ 200 в съот
ветствие с дадено съгласие от „В и К“ Перник,
и достига до ПИ 046017 по КВС на с. Режанци,
за който има изготвен ПУП – ПЗ за промяна
на предназначението от земеделска земя в земя
за изграждане на жилищни сгради, в който ще
бъде изградена водомерна шахта. Изработеният
проект се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при
Община Брезник и може да бъде прегледан все
ки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересо
ваните лица могат да направят писмени възра
жения, предложения и искания по проекта чрез
общинската администрация до ОбЕС по УТ при
Община Брезник.
4671
22. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, обявява на заинтересованите страни, че е
постъпило заявление вх. № 2600-22 от 22.05.2013 г.
от „Мирос“ – ЕООД, с управител Росен Йор
данов Асенов, с приложен изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе и сервитут на
електропровод 20 kV в землището на с. Бегуновци
и с. Режанци за електроснабдяване на жилищни
сгради в ПИ № 046017 по КВС на с. Режанци,
община Брезник, като ПУП предвижда трасето да
започне от съществуващ стълб на въздушен елек
тропровод в ПИ 000079 по КВС на с. Бегуновци,
преминава през ПИ № 000131 и 000132 – полски
път от землището на с. Режанци, и достига до
проектен трафопост, намиращ се в ПИ 046017
по КВС на с. Режанци, за който се предвижда
промяна на предназначението от земеделска
земя в земя за изграждане на жилищни сгради.
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Изработеният проект се намира в дирекция „ТСУ
и ЕИ“ при Община Брезник и може да бъде
прегледан всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
чрез общинската администрация до ОбЕС по УТ
при Община Брезник.
4672
89. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издадено Разреше
ние за строеж № 70 от 3.06.2013 г. за обект: „Нов
международен пътнически терминал на Летище
Варна – Разширение на перона – Летище Варна“.
Строежът попада в УПИ I-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, кв. 7, идентичен с имот
с идентификатор № 00182.307.28 по кадастрал
ната карта, одобрена със Заповед № 300-5-11 от
9.02.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд чрез об
ластния управител на област с административен
център Варна в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ. Съгласно чл. 60, ал. 4 АПК
допуснатото предварително изпълнение на разре
шението за строеж подлежи на обжалване пред
Административния съд – Варна, чрез областния
управител на област с административен център
Варна в 3-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
4774
12. – Община гр. Годеч, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
техническата инфраструктура за обект: „Подземна
кабелна линия 0,4 kV за електроснабдяване на
поземлен имот (ПИ) № 003670, засягащ ПИ с
№ 3417, 3549, 6595 и 3670 от землището на гр. Го
деч“. Проектът е изложен за разглеждане в стая
120 в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация, Годеч.
4652
4. – Община Козлодуй, област Враца, на ос
нование чл. 128, ал. 1, 10 и 12 ЗУТ съобщава, че
е изработен подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) за обект: „Преносни
газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ
Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“, през имо
ти по КВС на селата: с. Крива бара, с. Бутан, с.
Гложене и с. Хърлец. Проектът се намира в стая
№ 103 в дирекция „Устройство на територията и
икономически дейности“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
4800
10. – Община Ловеч на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени парце
ларни планове за линейни обекти на довеждаща
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инфраструктура – водопроводно отклонение и
електропровод за поземлен имот с идентификатор
67324.25.20, местност Ялията, по кадастралната
карта на с. Сливек, община Ловеч, землище
град Ловеч. Проектът е изложен в сградата на
Община Ловеч, стая 227. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения до кмета
на община Ловеч.
4666
53. – Община гр. Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтере
суваните лица, че е изготвен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
„Външно ел. захранване на новопроектиран
трафопост“ в УПИ XIV – за фуражен цех, кв.
171 по ПУП на гр. Павликени. Захранването на
новопроектирания трафопост е предвидено от
съществуващ ЖР стълб № 61 от ВЕП 20 kV „Пав
ликени“, попадащ в ПИ № 000181 – собственост
на Община Павликени – пасище. Проектът се
намира в дирекция „УТС“ при Община Павли
кени, стая № 103, и може да бъде разгледан всеки
присъствен ден. В едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до общин
ската администрация съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4773
38. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – пар
целарен план за трасе на газопровод към обект
„Газоснабдяване на общини Септември, Раки
тово, Велинград“, подобект „Главен разпредели
телен газопровод за газоснабдяване на община
Велинград – етап 1“, допуснат за изработване
с разрешение № 38-00-21-2 от 18.07.2012 г. на
областния управител на област Пазарджик, за
частта, попадаща в землището на с. Паталеница,
община Пазарджик, съгласно изчертаните със
зелено и синьо трасе и сервитути и регистър
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат направят писмени възражения до общин
ската администрация.
4850
16. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинте
ресуваните, че на основание чл. 108, ал. 1, чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ е одобрен
проект на ПУП – ПРЗ и схеми към него на ПИ
35300.2.1, местност Чокур конак, като от част от
ПИ 35300.2.1 е образуван УПИ 2.242 – изкуствена
водна площ за отглеждане на риба и аквакултури
в СЕ 637-Смф по КК на с. Калековец, област
Пловдив. Проектът се намира в сградата на об
щинската администрация, стая 408, и може да
се разгледа от заинтересуваните лица, които на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вест
ник“ могат да направят писмени възражения по
проекта до общинска администрация „Марица“,
област Пловдив.
4673
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22. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за ел. захранване на обект: „Базова станция
на Мобилтел № SZR0184.B00 (мобилно телеко
муникационно съоръжение)“ на ПИ № 013027,
местност Кара Бюлюк в землището на с. Бозду
ганово, община Раднево, област Стара Загора.
Трасето на електропровода преминава през
поземлени имоти – общинска собственост: имот
№ 000113 – полски път, имот № 000508 – полски
път, и имот № 000131 – полски път. Планът е
изложен в сградата на Община Раднево, стая
№ 209, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4599
98. – Община гр. Рудозем, област Смолян,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на електропровод 20 kV
за язовир „Пловдивци“ и ПСПВ. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания.
4596
5. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на за
интерсованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
трасе на външно кабелно ел. захранване на БКТП
„ДАП – 91“ – 250 kVA в УПИ 000300, птицеферма за
свободно отглеждане на кокошки носачки в мест
ност Джамията по КВС на с. Богданица, община
Садово. Проектът е на разположение в сградата на
общината – ул. Иван Вазов 2, ет. 2, гр. Садово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на обяв
лението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4649
37. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: АМ „Марица“, участък
Любимец – Капитан Андреево от км 89+100
до км 108+260 – дясно платно, реконструкция
на водопроводи при км 103+832 за землището
на Свиленград, който е изложен в сградата на
общината, стая 210. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок един месец след обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
Община Свиленград.
4713
23. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план: изменение на план за
улична регулация от о.т. 1 до о.т. 2 по регулаци
онния план на с. Голямо Враново, община Сливо
поле, област Русе; план за улична регулация от о.т.
2 до о.т. 203 по регулационния план на с. Голямо
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Враново, община Сливо поле, област Русе. Про
ектът може да бъде разгледан в стая 12, ет. 1 на
сградата на Община Сливо поле на бул. България
26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересува
ните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
4712
10. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ съобщава, че е изра
ботен проект за подробен устройствен план – час
тично изменение на план за улична регулация,
промяна от о.т. 272-273-274-275-276-277-278-279-280281-282-283-284-285-286-287-246-234-233-214-215-216217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229230-231-232 по плана на местност Мапи, землище
гр. Созопол. По приета улична регулация с о.т.
272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284285-286-287-246-234-233-214-215-216-217-218-219-220221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232, с
ширина 7 м по плана на местност Мапи, землище
гр. Созопол, е ситуиран тротоар едностранно с
ширина 1 м в източна посока. Габаритът на улич
ната регулация остава без промяна. Промяната
касае преместването на предвидения тротоар в
западна посока на одобрената улична регулация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят пис
мени възражения, предложения и искания пред
общинската администрация.
4651
51. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че във връзка с издадена
Заповед № ДС04/0028 от 14.09.2012 г. на област
ния управител на област Ямбол за разрешение
за изработване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект на техниче
ската инфраструктура, разположен на територия
та на повече от една община, е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: Оптичен
кабел от гр. Ямбол до с. Стара река, община
„Тунджа“, област Ямбол, прокаран на терито
рията на община Ямбол: през поземлени имоти
с идентификатори № 87374.32.201 и 87374.32.202
по кадастралната карта на гр. Ямбол, и на те
риторията на община „Тунджа“: през поземлени
имоти № 000170, 000006 и 000004 по КВС на
землището на с. Кукорево и през поземлени
имоти № 000167, 000135, 000133, 000115, 000136 и
000139 по КВС на землището на с. Стара река.
Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта (в частта
му на територията на община Ямбол) до об
щинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4600
37. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за: 1.
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия
20 kV, започващо от нов СРС ВЛ СН извод „Лю
пилня“, подстанция „Кабиле“, преминаващо през
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.26.80
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и достигащо до нов БКТП в ПИ с идентифи
катор 87374.26.17 по кадастралната карта на
гр. Ямбол, м. Маслака; 2. подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
водопровод и водопроводно отклонение, започ
ващо от съществуващ довеждащ водопровод за
с. Кукорево, намиращ се в поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 87374.25.829, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 87374.25.256,
87374.26.180, 87374.26.80 и достигащо до поземлен
имот с идентификатор 87374.26.17 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Маслака. Проектите за
ПУП – ПП са изложени за разглеждане в Община
Ямбол, стая 305. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация.
4654
30. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на ел. кабел 20 kV от съществува
що Ж.Р., попадащо в проземлен имот № 017027
до поземлени имоти № 018123 и 018124, през
поземлени имоти № 000075 – ведомствен път, и
№ 000068 – полски път, по КВС на землище с. Те
нево, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът
за подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
4601
84. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцела
рен план на трасе на оптичен кабел от гр. Ямбол
до с. Стара река, община „Тунджа“, през ПИ
№ 000170, 000006 и 000004 на с. Кукорево и през
ПИ № 000167, 000135, 000133, 000115, 000136 и
000139 на с. Стара река, община „Тунджа“, об
ласт Ямбол. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересуваните
лица в дирекция „ТСУ“ на общината. На осно
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
4653

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспор
ване от „Ековалент“ – ЕООД, на Наредба № 2 от
22.01.2013 г. за реда и образците, по които се пре
доставя информация за дейността по отпадъците,
както и реда за водене на публичните регистри,
по което е образувано адм.д. № 2496/2013 г. по
описа на Върховния административен съд.
4740
Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от областния управител на
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област Бургас на приетото по т. 18 от дневния
ред на заседание на Общинския съвет – гр. Ца
рево, и отразено в протокол № 20 от 29.03.2013 г.
Решение № 300 със следното съдържание: „На
основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА Об
щинският съвет – гр. Царево, допълва Наредбата
за определянето и администрирането на мест
ните такси и цени на услуги в община Царево
в частта на приложение № 1 „Местни такси и
цени на предоставени услуги“, раздел „Цени на
такси – Стопанска дейност“ по позиция СД-25
„Такса тротоарно право“, както следва: След
таблицата с цените за такса тротоарно право се
добавя т. 5 със следното съдържние: „5. Регис
триран производител на земеделска продукция
с постоянен и настоящ адрес на територията на
община Царево ползва отстъпка в размер 50 %
от размера на таксите за тротоарно право.“ По
оспорването е образувано адм.д. № 1053/2013 г.,
което е насрочено за 10.10.2013 г. в 13,30 ч.
4741
Административният съд – Варна, ХХХІІІ със
тав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 1376/2013 г. по оспор
ване, предявено от Юлия Ангелова Кескинева и
Румяна Атанасова Радославова, действащи чрез
адв. Кремена Маринова, срещу Решение № 779-5
от 19.12.2012 г. на ОбС – гр. Варна, за одобряване
на ПУП – ПУР на СО „Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата“ в частта на поземлен имот
№ 2378 в кв. 113. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обна
родване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към за
явлението да се приложат писмени доказател
ства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Юлия Ангелова Кескинева и Румяна Атанасова
Радославова.
4635
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 1340/2013 г. по описа на ХVІ състав,
по жалба от Димитричка Михайлова Зафирова и
Борис Иванов Зафиров против Решение № 799-5
от 19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация на улици и
поземлени имоти за обекти – публична собстве
ност – ПУР на СО „Манастирски рид, Бялата
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чешма и Дъбравата“, в частта му за ПИ № 2139.
Съдът указва на заинтересованите лица, че в
срок 1 месец от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за консти
туирането им като ответници в производството.
4686
Административният съд – Варна, ХV с-в, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е на
правено оспорване от Кателия Йорданов Кателиев
с предмет законосъобразността на одобрения с
Решение № 798-5 от 19.12.2012 г. на ОбС – гр. Вар
на, ПУП – ПУР на СО „Виница-север“ в частта
на плана, засягаща собствения на жалбоподателя
Кателия Йорданов Кателиев поземлен имот с
идентификатор 10135.2052.224, означен по ПУР
като поземлен имот 224. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 1366/2013 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени до
казателства, удостоверяващи това им качество.
4697
Административният съд – Варна, ХV с-в,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е направено оспорване от Теменуга Стефанова
Филчева с предмет законосъобразност та на
одобрения с Решение № 797-5 от 19.12.2012 г.
на ОбС – гр. Варна, ПУП – ПУР на СО „Под
село“ в частта на плана, засягаща собствения на
жалбоподателката Теменуга Стефанова Филчева
поземлен имот 505.856 по ПНИ на местност Под
село, означен по ПУР като поземлен имот 856.
Заинтересованите лица могат да подадат заяв
ление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 1410/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
4742
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 1378/2013 г. по оспорване,
предявено от Жельо Янулов Желев против Реше
ние № 799-5 по протокол № 14 от 19.12.2012 г. на
ОбС – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на улици и поземлени имоти за обекти – пуб
лична собственост, на СО „Манастирски рид,
Бялата чешма и Дъбравата“ без квартали № 20,
21 и 26, в това число и схеми: за електронни и
съобщителни мрежи и съоръжения, за електро
снабдяване, за водоснабдяване и канализация,
за газоснабдяване, сборна схема на техническа
та инфраструктура, за вертикално планиране и
транспортно-комуникационна схема, в частта на
ПИ с идентификатор № 10135.2517.1470 и пред
видената тупикова улица с обръщач от о.т. 1151
до о.т. 1152. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
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в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Жельо Янулов Желев.
4743
А дминистративни ят съд – Варна, Х Х Х ІІ
с-в, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е направено оспорване от Иванка Петкова
Йоцова, Светла Цветкова Бояджиева и Надя
Цветкова Георгиева с предмет Решение № 7995 от 19.12.2012 г. на ОбС – гр. Варна, с което е
приет ПУП – ПУР на с.о. „Манастирски рид,
Бялата чешма и Дъбравата“ относно ПИ № 2738
в частта за проектираните по североизточната
му граница улици. Заинтересованите лица мо
гат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 1355/2013 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени до
казателства, удостоверяващи това им качество.
4744
Административният съд – Враца, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Наци
онално сдружение на българските превозвачи
със седалище София, бул. Ботевградско шосе
243, представлявано от Александър Евлогиев
Чакъров, против Решение № 353 на Общинския
съвет – гр. Оряхово, прието по протокол № 31
от 28.03.2013 г. за изменение и допълнение на
Наредба № 6 за определяне и администрирането
на местни данъци, такси и цени на услуги, по
което е образувано адм. д. № 272/2013 г. по описа
на Административния съд – Враца, насрочено за
9.07.2013 г. от 13,30 ч.
4605
Административният съд – Монтана, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 351/2013 г. по
Заповед № АК-04-27 от 27.05.2013 г. на областния
управител на област Монтана, с която се оспорва
Решение № 277 от протокол № 28 от 19.04.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Вършец. Конституирани
страни по делото са: оспорващ: областният упра
вител на област Монтана, ответник: Общинският
съвет – гр. Вършец, и служебно конституирана
страна: Окръжна прокуратура – Монтана. Ад
министративно дело № 351/2013 г. по описа на
Административния съд – Монтана, е насрочено
за 12.07.2013 г. от 10,40 ч.
4604
Административният съд – Монтана, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 352/2013 г. по
протест на районен прокурор при Районна проку
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ратура – Лом, и по жалба на Дружество за защита
на животните „Лом 2003“ против Наредбата за
овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Лом, приета с
Решение № 321 от протокол № 40 от 23.04.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Лом, област Монтана.
Конституирани страни по делото са: протести
раща страна – районен прокурор при Районна
прокуратура – Лом, жалбоподател – ДЗЖ „Лом
2003“, ответник – Общинският съвет – гр. Лом,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 352/2013 г. е насрочено за 12.07.2013 г. от 10,30 ч.
4745
Административният съд – Перник, на основа
ние чл. 179 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК,
обявява, че е постъпило оспорване на Решение
по оценка на въздействието върху околната среда
№ 01-01 от 2013 г. за одобряване на осъществя
ването на инвестиционно предложение „Добив
и преработка на подземни богатства“ по чл. 2,
ал. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми – злато
съдържащи руди от площ „Брезник – находище
„Милин камък“, землище гр. Брезник, община
Брезник, област Перник, по което е образувано
адм.д. № 118/2013 г. по описа на Административ
ния съд – Перник.
4680
Административният съд – Сливен, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобща
ва, че в съда е образувано адм. дело № 118/2013 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито с.з. на
31.07.2013 г. в 10 ч. и по което предмет на оспор
ване е разпоредбата на чл. 14, ал. 5 от Наредбата
за определянето и админист рирането на местните
такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен.
4696
Административният съд – София-град, ІІ от
деление, 28 състав, призовава Денис Софрониев
Райчев, Лилия Михайлова Райчева и Антоан
Софрониев Райчев като заинтересовани страни по
адм. дело № 4037/2012 г., образувано по жалба на
Елисавета Светославова Станкова против Запо
вед № КД-14-22-104 от 16.02.2012 г. на началника
на Службата по геодезия, картография и кадас
тър – София. Делото е насрочено за 25.09.2013 г.
от 9,40 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
4623
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 436/2012 г. по жалба на
Недка Стоянова Деянова от София против Решение
№ 1335 от 18.10.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, с което е одобрен ПУП – ПР и ПЗ
за територията на кв. Железник, гр. Стара Заго
ра, в частта, засягащи УПИ І-87 и УПИ ІХ-87. В
едномесечен срок от деня на обнародване на съоб
щението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници в
съдебното производство чрез подаване на заяв
ление до Административния съд – Стара Загора,
което да съдържа: трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответна
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та администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния по
сочен в съответния регистър адрес на управление
и електронния му адрес; номера на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал; из
явление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качест
вото на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено в
открито заседание за 16.07.2013 г. от 10 ч.
4634
Добричкият окръжен съд призовава Севдие
Даилова Ахмедова с постоянен адрес с. Обрете
ник, община Борово, област Русе, ул. Георги Сава
Раковски 4, с настоящ адрес – Германия, да се
яви в съда на 1.08.2013 г. в 10 ч. в качеството є на
законен представител на непълнолетния ответник
Маноел Севдиев Даилов по гр. д. № 353/2013 г.,
заведено по искова молба, подадена от Добрич
ка окръжна прокуратура, с правно основание
чл. 336, ал. 1 ГПК.
4746
Ловешкият окръжен съд, гражданско отделе
ние, I състав, призовава Зора Ахмедова Джамба
зова и Нафизе Ахмедова Джамбазова, с последен
адрес област Ловеч, община Троян, с. Терзийско,
сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на
12.07.2013 г. в 9,30 ч. като въззиваеми страни
по гр.д. (В) № 90/2012 г., заведено от Вилдан А.
Хаджова, Евгения Г. Вълова, Радина Р. Вълова.
Въззиваемите страни да посочат съдебни адреси,
в противен случай делото ще се гледа при усло
вията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4790
Габровският районен съд уведомява ответ
ника Анестис Николаос Андриолас, роден на
5.07.1959 г. в гр. Агиос, община Едипсос, Републи
ка Гърция, без известен настоящ или постоянен
адрес, че има образувано гр. д. № 1085/2013 г.
по описа на съда със страни: Величка Николова
Андриола – ищец, и Анестис Николаос Андрио
лас – ответник, с основание на иска чл. 49, ал. 1
СК, че в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ може да подаде отговор по
чл. 131 ГПК, като в противен случай делото ще
се разгледа с участието на особен представител.
4614
Димитровградският районен съд призовава
Фам Дък Чунг, роден на 11.05.1976 г. в Републи
ка Виетнам, гражданство Република Виетнам, с
последен постоянен адрес Враца, ул. Христанчо
Матов 4, вх. А, да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в Районния
съд – Димитровград, за да получи преписи от
исковата молба и приложенията є, като ответник
по образуваното гр. д. № 510/2013 г. на основание
чл. 132 СК. Ответникът да подаде писмен отговор
в едномесечен срок с указанията по чл. 131 ГПК.
Връчването е чрез публично обявление по чл. 48,
ал. 1 ГПК по искане на ищеца.
4638
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Димитровградският районен съд призовава
Ирена Георгиева Йосифова с последен постоя
нен или настоящ адрес Димитровград, област
Хасково, ул. Черничева махала 23, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията є, като ответница по гр.д.
№ 622/2013 г., заведено от Делчо Гочев Делчев по
чл. 123, ал. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4698
Кюстендилският районен съд, гражданска ко
легия, IX състав, призовава Йеже Химато Зимоми,
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.07.2013 г.
в 10,30 ч. като ответник по гр.д. № 849/2013 г. по
описа на съда, заведено от Елина Александрова
Зимоми за упражняване на родителски права и
задължения, за да му бъдат връчени книжа – пре
пис от искова молба и приложени документи. Ако
същият не се яви в съдебното заседание, за да
получи преписите от исковата молба и от при
ложенията към нея, съдът ще му назначи особен
представител. Указва на призованата страна, че
може да посочи съдебен адресат.
4639
Пернишкият районен съд призовава Джон
Айвън Вачков, с неизвестен адрес, като ответник
по гр.д. № 4029/2013 г., заведено от Румяна Димит
рова Стефанова по чл. 49 СК, да се яви в съда в
2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ за връчване на препис от искова молба
с приложенията към нея. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4685
Пловдивският районен съд, брачна колегия,
IV брачен състав, призовава Жамал Абдел Халил,
роден на 3.10.1970 г. в Република Ливан, с неизвес
тен на съда адрес, да се яви в съда на 23.09.2013 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 7102/2013 г.,
заведено от Мария Христова Маркова от Пловдив,
с предмет иск по чл. 49 СК. Ако въпреки обна
родването в „Държавен вестник“ ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
4699
Разградският районен съд призовава Мехмед
Велиев Реджебов, с неизвестен адрес, Бедрие
Нуриева Сюлейманова, с неизвестен адрес, и
Кадрие Нуриева Сюлейманова, с неизвестен
адрес, да се явят в съда на 22.07.2013 г. в 10 ч.
като ответници по гр.д. № 781/2013 г., заведено
от Исмаил Нуриев Исмаилов и Салим Мехмедов
Салимов, и двамата от с. Стражец, за да посочат
съдебен адрес и да получат книжата по делото,
в противен случай ще им бъде назначен особен
представител на разноските на ищеца по чл. 48,
ал. 2 ГПК.
4838
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 88 състав, призовава Наталия Алек
сандрова Додова, гражданка на Русия, гр. Мос
ква, с неизвестен адрес, да се яви в съда на
25.09.2013 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д.
№ 3649/2012 г., заведено от Георги Александров
Додов. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4607
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Търговищкият районен съд, осми състав,
призовава Мехмед Саидов Ахмедов, роден на
26.02.1943 г., без регистрирани постоянен и насто
ящ адрес в Република България, понастоящем в
Република Турция с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 17.07.2013 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр. д. № 380/2013 г., заведено от Таир Сеид
Ахмед по чл. 124 ГПК във връзка с чл. 79 ЗС.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4747
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 595 и сл. ГПК във връзка с чл. 15 ЗСН с ре
шение № 91 от 30.05.2013 г. по ф.д. № 431/2013 г.
вписа в регистъра за юридическите лица промени
за Сдружение за напояване „Копрец – 2004“ – Тър
говище: освобождава вписания управителен съвет
поради изтичане на мандата и вписва нов в състав:
Нафизе Мехмед Терзи, Шефкет Назифов Хасанов
и Даил Мехмедов Хасанов; заличава вписания
контролен съвет поради изтичане на мандата и
вписва нов в състав: Емине Исуфова Амишева,
Хасан Изетов Салиев и Неждет Мехмедов Алиев;
сдружението ще се представлява от председателя
на управителния съвет Назифе Мехмед Терзи.
4684
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-1 състав, търговско дело № 2608/2013 г., на осно
вание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от първото
събрание на „Агро Гранд Милинг Райс“ – ЕООД,
ЕИК 131320946, по т.д. № 5531/2011 г. на СГС, ТО,
VI-10 състав, да се явят в заседание на 24.06.2013
г. в 14,30 ч. по т.д. № 2608/2013 г. на СГС, ТО, VI-1
състав, образувано по искане на „Агро Град Милинг
Райс“ – ЕООД, ЕИК 131320946, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Царибродска 144, по чл. 679 ТЗ за отмяна на
решенията на първото събрание на кредиторите
на „Агро Гранд Милинг Райс“ – ЕООД, по т.д. №
5531/2011 г. Заседанието ще се проведе в Софий
ския градски съд, бул. Витоша 2.
4898
Видинският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че
е образувано гр.д. № 73/2013 г. по мотивирано
искане на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество, София, против Витко
Страхилов Тодоров и Мариета Любенова Тодо
рова, двамата с постоянен адрес – Видин, ул.
Ильо войвода 54, с цена на иска 659 100,60 лв. и
същото е насрочено за първо открито заседание
на 14.10.2013 г. от 10 ч., като се иска на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД отнемане в полза на
държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност, както следва:
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Витко Страхилов Тодоров
и Мариета Любенова Тодорова
1. 1/4 идеална част от имот пл. № 3243 в кв. 9
по плана на град Видин, целият от 652 кв. м, ведно
с втори етаж от жилищната сграда, представляващ
самостоятелно жилище, с източно изложение, със
застроена площ 65,42 кв. м, както и пристроена
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та към първи етаж масивна кухня от 20 кв. м и
прилежащото избено помещение от 15,75 кв. м, с
административен адрес ул. Ильо войвода 54; 2.л.а.
марка „Форд“, модел „Транзит“ с ДК № ВН2983ВН,
рама № W F0K X XGBV K HL79615; 3. л.а. мар
ка „Москвич“, модел „2141“ с ДК № ВД1781Д,
рама № 70368; 4.л.а.марка „ВАЗ“, модел „21214“
с ДК№ ВН2013ВР, рама № ХТА21214051791485;
5. л.а. марка „Дайхатсу“, модел „А плаус“ с
ДК№ ВН0665ВК, рама № JDAA101S000686432; 6.
ремарке за л.а. марка „Монсбергер“, модел „А 2002“
с ДК№ ВН4205ЕР, рама № SWNA2002010001784; 7.
товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“
с ДК№ ВН9390ВР, рама № WF0LXXGBVLNL51975;
8. л.а. марка „Фиат“, модел „Дукато“ с ДК
№ ВН4552ВС, рама № ZFA 23000005455365; 9.
Сумата в размер на 200,20, ведно с лихвите по
разплащателна сметка в лв. № BG46 CECB 9790
1047 6755 00 в „ЦКБ“ – АД, клон Видин, с титуляр
Витко Страхилов Тодоров; 10. Сумата в размер на
121,29, ведно с лихвите по разплащателна сметка
в лв. № BG17UBBS80021053174930 в „ОББ“ – АД,
клон Видин с титуляр Витко Страхилов Тодоров;
11. Сумата в размер на 56,29 лв., ведно с лихвите
по разплащателна сметка в лв. № BG 78 KORP
9220 10 35785101 в „КТБ“ – АД, ФЦ Козлодуй с
титуляр Мариета Любенова Тодорова; 12. Сумата
в размер на 50,37 лв., представляващи левовата
равностойност на 33,67 USD, ведно с лихвите по
спестовна сметка в щатски долари № BG18 CECB
9790 4112 2618 00 в „ЦКБ“ – АД, клон Видин, с
титуляр Мариета Любенова Тодорова; 13. Сумата
в размер на 42,45 лв., ведно с лихвите по разпла
щателна сметка в лв. № BG51UBBS80021043832830
в „ОББ“ – АД, клон Видин, с титуляр Мариета
Любенова Тодорова.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Витко Страхилов Тодоров
и Мариета Любенова Тодорова:
1. сумата от 1400 лв. от продажбата на ремар
ке за лек автомобил – платформа, рама № 84L460
с ДК№ ВН3102ЕР; 2. сумата от 2550 лв. от про
дажбата на ремарке за товарен автомобил – плат
форма, рама № 527001706 с ДК № ВН3863ЕР; 3.
сумата от 1300 лв. от продажбата на л.а. марка
„Мазда“, модел „323“, рама № JMZBА127200171599
с ДК№ ВН5484ВН; 4. сумата от 2400 лв. от про
дажбата на товарен автомобил марка „Пежо“,
модел „Ж 5“, рама № VF3290H6200257770 с ДК
№ ВН2908ВК; 5. сумата от 1800 лв. от продажба
та на л.а. марка „Опел“, модел „Вектра“, рама
№ W0L000087S5314348 с ДК № ВН1813ВМ; 6. су
мата от 5000 лв. от продажбата на товарен авто
моби л марк а „И веко“, модел „35.10“, ра ма
№ ZCFC3570002936172 с ДК № ВН5988ВМ; 7. су
мата от 4500 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ П а с а т “, р а м а
№ WVWZZZ3BZWE222121 с ДК № ВН8039ВМ; 8.
сумата от 3600 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ланчия“, модел „Зета“, рама № ZLA22000012156386
с ДК № ВН8167ВМ; 9. сумата от 2100 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Деу“, модел „Нубира“,
рама № KLAJF356EWK084442 с ДК№ ВН8201ВМ;
10. сумата от 3100 лв. от продажбата на л.а. мар
ка „Пежо“, модел „206“, рама № VF32AWJZT40251636
с ДК № ВН8202ВМ; 11. сумата от 3000 лв. от
продажбата на л.а. марка „БМВ“, модел „325 ТД“,
рама № WBACC11020FF40505 с ДК № ВН8226ВМ;
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12. сумата от 2500 лв. от продажбата на л.а. мар
к а „ Б М В “, м о д е л „ 31 8 ИС “, р а м а
№ WBABE51040EK53103 с ДК № ВН8227ВМ; 13.
сумата от 2300 лв. от продажбата на л.а. марка
„Волво“, модел „940“, рама № YV1944853M1027320
с ДК№ ВН8255ВМ; 14. сумата от 2400 лв. от про
дажбата на л.а. марка „БМВ“, модел „320 И“, рама
№ WBACB11060FC50951 с ДК№ ВН8256ВМ; 15.
сумата от 4800 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ауди“, модел „А4“, рама № WAUZZZ8DZXA322061
с ДК № ВН8257ВМ; 16. сумата от 3600 лв. от
продажбата на л.а. марка „Опел“, модел „Астра“,
рама № W0L0TFF68W5109383 с ДК№ ВН8305ВМ;
17. сумата от 3800 лв. от продажбата на л.а. мар
ка „Ауди“, модел „А4“, рама № WAUZZZ8DZTA018728
с ДК№ ВН8549ВМ; 18. сумата от 6700 лв. от про
дажбата на товарен автомобил марка „Фолксва
г е н “, м о д е л „Т р а н с п о р т е р“, р а м а
№WV1ZZZ70ZTH008029 с ДК № ВН8550ВМ; 19.
сумата от 1300 лв. от продажбата на л.а. марка
„Опел“, модел „Астра“, рама № W0L000053R5055401
с ДК № ВН8580ВМ; 20. сумата от 1300 лв. от
продажбата на л.а. марка „Опел“, модел „Астра“,
рама № W0L000051S25377833 с ДК № ВН8603ВМ;
21. сумата от 2400 лв. от продажбата на л.а. мар
ка „Фиат“, модел „Браво“, рама № ZFA18200004670328
с ДК№ ВН8658ВМ; 22. сумата от 1800 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Рено“, модел „Еспейс“,
рама № VF8J117050R547716 с ДК № ВН8672ВМ;
23. сумата от 2400 лв. от продажбата на л.а. мар
ка
„ Де у “,
модел
„ Л а н о с“,
рама
№ KLATF69YEWB059582 с ДК № ВН8701ВМ; 24.
сумата от 1800 лв. от продажбата на л.а. марка
„ К р а й с л е р “, м о д е л „ В о я д ж е р “, р а м а
№ 1C4GHN5K4NR594612 с ДК№ ВН8724ВМ; 25.
сумата от 1900 лв. от продажбата на л.а. марка
„ Ме рц ед е с“,
модел
„19 0 “,
рама
№ WDB2010241F352850 с ДК№ ВН8733ВМ; 26.
сумата от 6200 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, рама
№ WF0CXXGBVCXP85548 с ДК № ВН8924ВМ; 27.
сумата от 1200 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Е с ко р т “,
рама
№ WF0AXXGCAARS79464 с ДК № ВН8966ВМ;
28. сумата от 3900 лв. от продажбата на товоарен
автомобил марка „Рено“, модел „Трафик“, рама
№ VF1TBXG0515898472 с ДК № ВН9144ВМ; 29.
сумата от 5000 лв. от продажбата на л.а. марка
„ С а н г Й о н г “, м о д е л „Ф а м и л и “, р а м а
№ KPTA0B11SSP157324 с ДК № ВН9148ВМ; 30.
сумата от 1800 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Е с ко р т “,
рама
№ WF0NXXGCANTA24483 с ДК № ВН9232ВМ;
31. сумата от 3200 лв. от продажбата на л.а. мар
к а „Ф и а т “, м о д е л „ П у н т о“, р а м а
№ ZFA17600004948634 с ДК№ ВН9268ВМ; 32.
сумата от 1500 лв. от продажбата на л.а. марка
„О п е л “,
модел
„ К а л и б р а“,
рама
№ W0L000085P1196774 с ДК № ВН9352ВМ; 33.
сумата от 2000 лв. от продажбата на тов. автомо
би л марк а „Форд“, модел „Тра нзи т“, ра ма
№ WF0CXXGBVCGR98524 с ДК № ВН9377ВМ;
34. сумата от 1200 лв. от продажбата на л.а. мар
к а „Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ Г о л ф“, р а м а
№WVWZZZ1HZNB015038 с ДК№ ВН9410ВМ; 35.
сумата от 1500 лв. от продажбата на л.а. марка
„О п е л “,
модел
„ К а л и б р а“,
рама
№W0L000085N1282268 с ДК№ ВН9450ВМ; 36.
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сумата от 1550 лв. от продажбата на л.а. марка
„Опел“, модел „Вектра“, рама № W0L000087NV138714
с ДК№ ВН9519ВМ; 37. сумата от 4000 лв. от про
дажбата на л.а. марка „А лфа Ромео“, модел
„С п а й д е р“, р а м а № Z A R 916 0 0 0 0 6 01 2 9 8 8 с
ДК№ ВН9553ВМ; 38. сумата от 3900 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Браво“,
рама № ZFA18200005047381 с ДК№ ВН9592ВМ;
39. сумата от 3200 лв. от продажбата на тов. ав
томобил марка „Пежо“, модел „Боксер“, рама
№ VF3233B9215334494 с ДК№ ВН9593ВМ; 40. су
мата от 1700 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Е с ко р т “,
рама
№ WF0NXXGCANSY75853 с ДК№ ВН9675ВМ; 41.
сумата от 1800 лв. от продажбата на л.а. марка
„Опел“, модел „Астра“, рама № W0L000051S2731543
с ДК№ ВН9685ВМ; 42. сумата от 3500 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Алфа Ромео“, модел „156“,
рама № ZAR93200001019058 с ДК№ ВН9687ВМ;
43. сумата от 2900 лв. от продажбата на л.а. мар
к а „О п е л “, м о д е л „ К о р с а“, р а м а
№ W0L0SBF35XR612161 с ДК№ ВН9732ВМ; 44.
сумата от 4300 лв. от продажбата на л.а. марка
„Опел“, модел „Астра“, рама №W0L0TGF35Y8159484
с ДК№ ВН9742ВМ; 45. сумата от 4000 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Опел“, модел „Астра“,
рама № W0L0TGF35X8121849 с ДК№ ВН0035ВР;
46. сумата от 4900 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Ситроен“, модел „Берлинго“,
рама № 1VF7MCWJZF65515328 с ДК№ ВН0036ВР;
47. сумата от 2700 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Рено“, модел „Трафик“, рама
№ VF1TBX40511650149 с ДК№ ВН0140ВР; 48. су
мата от 5800 лв. от продажбата на л.а. марка
„Рено“, модел „Лагуна“, рама № VF1BG0R0624879371
с ДК№ ВН0181ВР; 49. сумата от 2200 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Алфа Ромео“, модел „155“,
рама № ZAR16700000120945 с ДК№ ВН0347ВР;
50. сумата от 28 000 лв. от продажбата на л.а.
марка „Мерцедес“, модел „В 200 ЦДИ“, рама
№ WDD2452081J233942 с ДК№ ВН0385ВР; 51.
сумата от 1500 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„Ф и е с т а“,
рама
№ WF0AXXGAFASY00286 с ДК№ ВН0396ВР; 52.
сумата от 2100 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Ивеко“, модел „30.8“, рама
№ ZCFC3050105926038 с ДК№ ВН0437ВР; 53. су
мата от 1800 лв. от продажбата на л.а. марка
„ Р е н о“, м о д е л „ 21 Н е в а д а“, р а м а
№ VF1K4820508815613 с ДК№ ВН0475ВР; 54. су
мата от 3800 лв. от продажбата на л.а. марка
„ Н и с а н “, м о д е л „ П р и м е р а“, р а м а
№ SJNTA AP11U0254430 с ДК№ ВН0521ВР; 55.
сумата от 5600 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Га л а к с и “,
рама
№ WF0GXXPSWGXY36182 с ДК№ ВН0522ВР; 56.
сумата от 4100 лв. от продажбата на тов. автомо
би л марк а „Форд“, модел „Тра нзи т “, ра ма
№ WF0LXXGBVLVD60578 с ДК№ ВН0523ВР; 57.
сумата от 2700 лв. от продажбата на л.а. марка
„ А л ф а Р о м е о“, м о д е л „Т у и н С Г “, р а м а
№ZAR91600006009961 с ДК№ ВН0589ВР; 58. су
мата от 1500 лв. от продажбата на л.а. марка
„ Х ю н д а й “, м о д е л „ Л а н т р а“, р а м а
№ KMHJF31JPSU910802 с ДК№ ВН0639ВР; 59.
сумата от 2400 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Мо н д е о“,
рама
№ WF0NXXGBBNWU53031 с ДК№ ВН0653ВР; 60.
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сумата от 1600 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Мо н д е о“,
рама
№ WF0AXXGBBARU05479 с ДК№ ВН0711ВР; 61.
сумата от 1600 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Мо н д е о“,
рама
№ WF0AXXGBBARS36204 с ДК№ ВН0826ВР; 62.
сумата от 2800 лв. от продажбата на тов. автомо
бил марка „Джип Чероки“, модел „XJ“, рама
№ 1J4FJN8M7SL595467 с ДК№ ВН0827ВР; 63.
сумата от 1000 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Е с ко р т “,
рама
№ WF0FXXGCAFRM83683 с ДК№ ВН1158ВР; 64.
сумата от 9500 лв. от продажбата на л.а. марка
„То й о т а“,
модел
„ Х а й е й с“,
рама
№ JT121LK1100069326 с ДК№ ВН1184ВР; 65. су
мата от 1800 лв. от продажбата на л.а. марка
„БМВ“, модел „318 И“, рама № WBACA31060FB85386
с ДК№ ВН1218ВР; 66. сумата от 2400 лв. от про
дажбата на л.а. марка „БМВ“, модел „518“, рама
№ WBAHA11060BA22674 с ДК№ ВН1219ВР; 67.
сумата от 5700 лв. от продажбата на л.а. марка
„Пежо“, модел „406“, рама №VF38BRHYF81417774
с ДК№ ВН1257ВР; 68. сумата от 5200 лв. от про
дажбата на тов. автомобил марка „Рено“, модел
„Трафик“, рама №VF1F8ALA520358602 с ДК№ ВН
1258ВР; 69. сумата от 1700 лв. от продажбата на
л . а . м а р к а „ П е ж о “, м о д е л „ 6 0 5 “, р а м а
№ VF36BPHZ290862200 с ДК№ ВН1259ВР; 70.
сумата от 1900 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ауди“, модел „80“, рама №WAUZZZ8CZRA132032
с ДК№ ВН1284ВР; 71. сумата от 1150 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Мерцедес“, модел „190 Д“,
рама № WDB2011221F365395 с ДК№ ВН1325ВР;
72. сумата от 6700 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“,
рама № WDB9034621P657033 с ДК№ ВН1326ВР;
73. сумата от 3200 лв. от продажбата на л.а. мар
к а „ Б М В “, м о д е л „ 52 5 Д “, р а м а
№ WBADF81000BT05853 с ДК№ ВН1327ВР; 74.
сумата от 2500 лв. от продажбата на л.а. марка
„БМВ“, модел „316 И“, рама №WBACA11030AJ32613
с ДК№ ВН1400ВР; 75. сумата от 1200 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Опел“, модел „Вектра“,
рама № W0L000087M5265767 с ДК№ ВН1446ВР;
76. сумата от 1900 лв. от продажбата на л.а. мар
к а „ Д Е У “, м о д е л „ Е с п е р о“, р а м а
№ KLAJF19W1TB428993 с ДК№ ВН1447ВР; 77.
сумата от 2800 лв. от продажбата на л.а. марка
„ А л ф а Р о м е о“, м о д е л „1 5 6“, р а м а
№ ZAR93200001047922 с ДК№ ВН1492ВР; 78. су
мата от 1200 лв. от продажбата на л.а. марка
„БМВ“, модел „318 И“, рама № WBACA31070EG69394
с ДК№ ВН1495ВР; 79. сумата от 3400 лв. от про
дажбата на л.а. марка „БМВ“, модел „318 И“, рама
№ WBACA91070JF37388 с ДК№ ВН1567ВР; 80.
сумата от 2500 лв. от продажбата на л.а. марка
„Фиат“, модел „Брава“, рама № ZFA18200004874670
с ДК№ ВН1568ВР; 81. сумата от 8400 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Сузуки“, модел „Витара“,
рама № VSEETV01CNA211159 с ДК№ ВН1569ВР;
82. сумата от 3100 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, рама
№ WF0AXXGBVAPB93297 с ДК№ ВН1627ВР; 83.
сумата от 2200 лв. от продажбата на л.а. марка
„ М е р ц е д е с “, м о д е л „ 2 5 0 Д “, р а м а
№ WDB1241251A308942 с ДК№ ВН1628ВР; 84.
сумата от 8100 лв. от продажбата на л.а. марка
„Пежо“, модел „307“, рама № VF33ARFNB82118753
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с ДК№ ВН1629ВР; 85. сумата от 2400 лв. от про
дажбата на л.а. марка „БМВ“, модел „325 ТД“,
рама №WBACC11030FF33417 с ДК№ ВН1654ВР;
86. сумата от 26 200 лв. от продажбата на л.а.
м арк а „М и ц у би ш и “, моде л „ Л 2 0 0 “, р а м а
№ MMBJNK7405D033726 с ДК№ ВН1722ВР; 87.
сумата от 3300 лв. от продажбата на л.а. марка
„Волво“, модел „В 40“, рама №YV1VW1623VF094473
с ДК№ ВН1723ВР; 88. сумата от 6700 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Мерцедес“, модел „Вито“,
рама № VSA63806413165152 с ДК№ ВН1745ВР; 89.
сумата от 3600 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ Го л ф“, р а м а
№ WVWZZZ1HZVW443771 с ДК№ ВН1791ВР; 90.
сумата от 3400 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о рд “,
модел
„Ф о к ус“,
рама
№ WF0NXXGCDNXE04545 с ДК№ ВН1793ВР; 91.
сумата от 3200 лв. от продажбата на л.а. марка
„ Л а н д Ро в е р“, м о д е л „ Д и с к а в ъ р и “, р а м а
№ SALLJGBF8GA442455 с ДК№ ВН1026ВР; 92.
сумата от 1400 лв. от продажбата на л.а. марка
„ М е р ц е д е с “, м о д е л „1 9 0 Е “, р а м а
№WDB2010241A550211 с ДК№ ВН1804ВР; 93. су
мата от 1700 лв. от продажбата на л.а. марка
„Фиат“, модел „Темпра“, рама №ZFA15900007597222
с ДК№ ВН1909ВР; 94. сумата от 4300 лв. от про
дажбата на товарен автомобил марка „Форд“,
модел „Транзит“, рама № WF0CXXGBVCVC44527
с ДК№ ВН1910ВР; 95. сумата от 1500 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рама № WVWZZZ1HZPB144565 с ДК№ ВН1911ВР;
96. сумата от 8700 лв. от продажбата на л. а.
м а р к а „ Ау д и “, м од е л „ А 6 А в а н т “, р а м а
№ WAUZZZ4BX2N045110 с ДК№ ВН1970ВР; 97.
сумата от 5900 лв. от продажбата на л.а. марка
„Опел“, модел „Астра“, рама № W0L0TGF3522122862
с ДК№ ВН1971ВР; 98. сумата от 4600 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рама № WVWZZZ1JZYW522684 с ДК№ ВН2067ВР;
99. сумата от 1500 лв. от продажбата на л.а. мар
к а „О п е л “, м о д е л „ К а л и б р а“, р а м а
№ W0L000085M1274491 с ДК№ ВН2207ВР; 100.
сумата от 3500 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, рама
№ WF0LXXGBVLPA65189 с ДК№ ВН2676ВР; 101.
сумата от 1100 лв. от продажбата на л.а. марка
„Опел“, модел „Вектра“, рама №W0L000089M1229270
с ДК№ ВН6366ВР; 102. сумата от 3500 лв. от
продажбата на л.а. марка „Сузуки“, модел „Вита
ра“, рама № VSE0SJJ5C00028081 с ДК№ ВН6451ВР;
103. сумата от 2700 лв. от продажбата на л.а.
м а р к а „ Л а н ч и я “, м од е л „ И п с и л о н “, р а м а
№ ZLA84000001497059 с ДК№ ВН6497ВР; 104.
сумата от 2500 лв. от продажбата на л.а. марка
„Фиат“, модел „Брава“, рама № ZFA18200005085552
с ДК№ ВН6823ВР; 105. сумата от 5500 лв. от про
дажбата на товарен автомобил марка „Форд“,
модел „Транзит“, рама № WF0AXXGBVASM63464
с ДК№ ВН6866ВР; 106. сумата от 2000 лв. от
продажбата на л.а. марка „Опел“, модел „Вектра“,
рама № W0L000036T1148195 с ДК№ ВН7111ВР;
107. сумата от 1800 лв. от продажбата на л.а.
марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, рама
№ WV2ZZZ70ZPH012494 с ДК№ ВН7262ВР; 108.
сумата от 3100 лв. от продажбата на товарен ав
томобил марка „Форд“, модел „Куриер“, рама
№ WF03XXBAJ3YK12473 с ДК№ ВН7377ВР; 109.
сумата от 14 900 лв. от продажбата на товарен
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автомобил марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“,
рама № WV1ZZZ2DZ3H034323 с ДК№ ВН7382ВР;
110. сумата от 3500 лв. от продажбата на л.а.
м а р к а „ Х ю н д а й “, м о д е л „ Х 1 “, р а м а
№ KMJWWH7FPXU130856 с ДК№ ВН7816ВР; 111.
сумата от 1100 лв. от продажбата на л.а. марка
„ Л а н ч и я “,
модел
„ Де л т а“,
рама
№ ZLA83600006027214 с ДК№ ВН8029ВР; 112.
сумата от 1600 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Е с ко р т “,
рама
№ WF0BXXGCABTE30661 с ДК№ ВН8131ВР; 113.
сумата от 2200 лв. от продажбата на л.а. марка
„Рено“, модел „Еспас“, рама № VF8J636150R546681
с ДК№ ВН8132ВР; 114. сумата от 3400 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Форд“, модел „Фокус“,
рама № W F0NX XGCDNXT45698 с ДК № ВН
8406ВР; 115. сумата от 2400 лв. от продажбата на
л.а. марк а „Форд“, моде л „Мон де о“, ра ма
№ WF0AXXGBBASK77391 с ДК№ ВН8470ВР; 116.
сумата от 5400 лв. от продажбата на л.а. марка
„ Ме р ц е д е с“,
модел
„ В и т о“,
рама
№ VSA63827413075525 с ДК№ ВН8508ВР; 117. су
мата от 2200 лв. от продажбата на л.а. марка
„Рено“, модел „Лагуна“, рама № VF1B56A0512306802
с ДК№ ВН8549ВР; 118. сумата от 900 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Форд“, модел „Ескорт“,
рама № W F0A X XGCA A R B37595 с ДК № ВН
8644ВР; 119. сумата от 2800 лв. от продажбата на
л .а . м а р к а „Ф и а т “, м о д е л „ Б р а в а“, р а м а
№ ZFA18200005092948 с ДК№ ВН8730ВР; 120.
сумата от 3600 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ Го л ф“, р а м а
№ WVWZZZ1JZWW157413 с ДК№ ВН9097ВР; 121.
сумата от 2750 лв. от продажбата на л.а. марка
„БМВ“, модел „316 И“, рама № WBACA710X0CG06860
с ДК№ ВН9114ВР; 122. сумата от 5900 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Фиат“, модел „Добло
Карго“, рама № ZFA22300005279786 с ДК№ ВН
9220ВР; 123. сумата от 1700 лв. от продажбата на
л .а . м а р к а „ Рен о“, мод е л „ Е с п ей с“, р а м а
№VF8J635050R132346 с ДК№ ВН9958ВР; 124. су
мата от 1300 лв. от продажбата на л.а. марка
„Пежо“, модел „605“, рама № VF36BPHZ290806721
с ДК№ ВН0024ВС; 125. сумата от 1900 лв. от
продажбата на л.а. марка „Форд“, модел „Мондео“,
рама № WF0NXXGBBNSP95861 с ДК№ ВН0078ВС;
126. сумата от 12 100 лв. от продажбата на това
рен автомобил марка „Ивеко“, модел „49 Е 12“,
рама № ZCFC4980102200794 с ДК№ ВН1941ВС;
127. сумата от 1300 лв. от продажбата на л.а.
м а р к а „О п е л “, м о д е л „ А с т р а“, р а м а
№ W0L000051R2634543 с ДК№ ВН5108ВС; 128.
сумата от 15 200 лв. от продажбата на л.а. марка
„Рено“, модел „Лагуна“, рама №VF1BT0A0639238079
с ДК№ ВН5499ВС; 129. сумата от 1200 лв. от
продажбата на л.а. марка „Рено“, модел „Клио“,
рама № VF1B57T0507512795 с ДК№ ВН9601ВМ;
130. сумата от 3500 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Пежо“, модел „Боксер“, рама
№ VF3233B4215929138 с ДК№ ВН9766ВС; 131.
сумата от 550 лв. от продажбата на л.а. марка
„С и т р о ен “,
модел
„ А Х“,
рама
№ VF7ZAZC0004ZC4056 с ДК№ ВН9530ВА; 132.
сумата от 2900 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ Д ж е т а“, р а м а
№ WVWZZZ1GZMW166984 с ДК№ ВН9892ВВ; 133.
сумата от 1100 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о рд “,
модел
„С иера“,
рама
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№ WF0FXXGBBFLT04387 с ДК№ ВН9987ВВ; 134.
сумата от 1800 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ П о л о “, р а м а
№ WVWZZZ80ZMW160693 с ДК№ ВН1164ВН; 135.
сумата от 2100 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ Д ж е т а“, р а м а
№ WVWZZZ1GZКW547016 с ДК№ ВН1308ВН; 136.
сумата от 3100 лв. от продажбата на л.а. марка
„Рено“, модел „Клио“, рама № VF1B57L2514304045
с ДК№ ВН1466ВН; 137. сумата от 3700 лв. от
продажбата на л.а. марка „Опел“, модел „Астра“,
рама № W0L000052R2674491 с ДК№ ВН2322ВН;
138. сумата от 4000 лв. от продажбата на л.а.
марк а „Фол ксва г ен“, моде л „В ен т о“, ра ма
№ WVWZZZ1HZPW620764 с ДК№ ВН2596ВН; 139.
сумата от 4000 лв. от продажбата на л.а. марка
„С е ат “,
модел
„То ледо“,
рама
№ VSSZZZ1LZZD212804 с ДК№ ВН2894ВН; 140.
сумата от 4100 лв. от продажбата на л.а. марка
„БМВ“, модел „316 И“, рама № WBACA11000EL51182
с ДК№ ВН5936ВН; 141. сумата от 2500 лв. от
продажбата на л.а. марка „Форд“, модел „Орион“,
рама № WF0FXXGCAFPM42000 с ДК№ ВН7114ВН;
142. сумата от 2900 лв. от продажбата на л.а.
м а р к а „Ф и а т “ , м о д е л „ П у н т о “ , р а м а
№ ZFA17600000247389 с ДК№ ВН7574ВН; 143.
сумата от 2700 лв. от продажбата на л.а. марка
„Сеат“, модел „Ибиза“, рама № VSSZZZ6KZVR198672
с ДК№ ВН7075ВА; 144. сумата от 4100 лв. от
продажбата на л.а. марка „Рено“, модел „Трафик“,
рама № VF1TBXG0513960993 с ДК№ ВН8431ВА;
145. сумата от 900 лв. от продажбата на л.а. мар
к а „Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ Д ж е т а“, р а м а
№ WVWZZZ16ZJW314089 с ДК№ ВН4463ВК; 146.
сумата от 3500 лв. от продажбата на л.а. марка
„Тойота“, модел „РАВ 4“, рама № JT171SC1000036974
с ДК№ ВН3016ВМ; 147. сумата от 4000 лв. от
продажбата на товарен автомобил марка „Фиат“,
модел „Дукато“, рама № ZFA23000005569292 с
ДК№ ВН8965ВМ; 148. сумата от 8000 лв. от про
дажбата на товарен автомобил марка „Мерцедес“,
модел „Спринтер“, рама № WDB9016621R455263 с
ДК№ ВН0182ВР; 149. сумата от 7800 лв. от про
дажбата на товарен автомобил марка „Мерцедес“,
модел „311 ЦДИ“, рама № WDB9036631R137495 с
ДК№ ВН0712ВР; 150. сумата от 1200 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Субару“, модел „Импреса“,
рама № JF1GC4AL0EG002780 с ДК№ ВН0929ВР;
151. сумата от 3300 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, рама
№ WF0AXXGBVATB31097 с ДК№ ВН1491ВР; 152.
сумата от 6500 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Транс
портер“, рама № WV3ZZZ70ZYH156109 с ДК№ ВН
6367ВР; 153. сумата от 950 лв. от продажбата на
л . а . м а р к а „ Ре н о“, м о д е л „ Р а п и д “, р а м а
№ VF1F407M507363907 с ДК№ ВН7088Т; 154.
сумата от 500 лв. от продажбата на ремарке за
л.а., модел „Ту рис т и ческо“, ра ма № 3328 с
ДК№ ВН1250Е; 155. сумата от 4000 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Ровър“, модел „414 И“,
рама № SARRTMWHNAD030427 с ДК№ ВН0435ВН;
156. сумата от 900 лв. от продажбата на л.а. мар
ка „Рено“, модел „11 ТЛ“, рама № VF1B37200E0033919
с ДК№ ВН3879А; 157. сумата от 2600 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Фолксваген“, модел „Дже
та“, рама № WVWZZZ16ZJW684435 с ДК№ ВН
1544ВВ; 158. сумата от 340 лв. от продажбата на
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л.а. марка „Мерцедес“, модел „300 Д“, рама
№ WDB12302310178656 с ДК№ ВН7593А; 159. су
мата от 1700 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ Го л ф“, р а м а
№ WVWZZZ19ZJW100404 с ДК№ ВН8291Т; 160.
сумата от 3800 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка „Ивеко“, модел „35.10“, рама
№ ZCFC3560002029869 с ДК№ ВН4901ВВ; 161.
сумата от 90 лв. от продажбата на л.а. марка
„Опел“, модел „Кадет“, рама № W0L000039M2722709
с ДК№ ВН6394А; 162. сумата от 1700 лв. от про
дажбата на л.а. марка „Ауди“, модел „80“, рама
№ WAUZZZ89ZHA306006 с ДК№ ВН7854Т; 163.
сумата от 1900 лв. от продажбата на л.а. марка
„Ф о р д “,
модел
„ Е с ко р т “,
рама
№ WF0AXXGCA AMC08003 с ДК№ ВН8688ВВ;
164. сумата от 1400 лв. от продажбата на л.а.
м а р к а „О п е л “, м о д е л „ К а д е т “, р а м а
№ W0L000034F5113220 с ДК№ ВН8814ВВ; 165.
сумата от 1900 лв. от продажбата на л.а. марка
„Пежо“, модел „309“, рама № VF33AKDY210375968
с ДК№ ВН9109ВВ; 166. сумата от 1100 лв. от
продажбата на л.а. марка „Фолксваген“, модел
„ Го л ф“, р а м а № W V W Z Z Z1 9 Z F B 47 3 0 9 3 с
ДК№ ВН4158Т; 167. сумата от 2000 лв. от продаж
бата на л.а. марка „Опел“, модел „Вектра“, рама
№ W0L000087L5207237 с ДК№ ВН5112Т; 168. су
мата от 3100 лв. от продажбата на л.а. марка
„ Хо н д а“,
модел
„С и в и к “,
рама
№ JHMEG33200S107621 с ДК№ ВН7635Т; 169.
сумата от 5200 лв. от продажбата на л.а. марка
„Рено“, модел „Трафик“, рама № VF1T7WG0516818002
с ДК№ ВН7781ВН; 170. сумата от 3700 лв. от
продажбата на л.а. марка „Опел“, модел „Агила“,
рама № W0L0HAF681G005979 с ДК№ ВН1416ВК;
171. сумата от 2100 лв. от продажбата на л.а.
м а р к а „ М а з д а“, м о д е л „ 3 2 3 “, р а м а
№ JMZBA124200567096 с ДК№ ВН8594ВС. Указва
на третите заинтересовани лица, претендиращи
самостоятелни права върху имуществото – пред
мет на отнемане в този процес, че могат да встъ
пят в делото, като предявят своите претенции
пред Видинския окръжен съд не по-късно от два
месеца от датата на обнародване на обявлението.
4884

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на юридическо лице
с нестопанска цел сдружение „Барса – БГ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 22, ал. 3 от
устава и решение на УС на сдружението свиква
общо събрание на членовете на „Барса – БГ“
на 20.07.2013 г. в 17 ч. в София, ул. Яна Язова
12А, ет. 4, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промяна на УС на юридическо лице
с нестопанска цел, сдружение „Барса – БГ“; 2.
вземане на решение за промяна на дейността на
юридическо лице с нестопанска цел, сдружение
„Барса – БГ“; 3. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете на
„Барса – БГ“ всеки присъствен ден от 13 до 15 ч.
в офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
4801
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българско дружество по радиобиология и радиационна защита“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.07.2013 г.
в 16 ч. в сградата на Националния център по
радиобиология и радиационна защита – 1606
София, ул. Г. Софийски 3, сграда 7 (зала № 225),
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението за календарната 2012 г.; 2. промени
в устава на сдружението; 3. избор на председател
на сдружението.
4813
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на учители по музика“,
София, на основание чл. 16, ал. 3 от устава на
сдружението и чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 24.07.2013 г.
в 18 ч. в 12 СОУ, София, ул. Цар Иван Асен II
№ 72, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за изминалия период; 2.
вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружението на основание чл. 15, ал. 1, т. 7
от устава; 3. избор на ликвидатор; 4. срок за лик
видация на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4795
27. – Управителният съвет на Българската
федерация по тенис на маса, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 9 от устава на БФТМ с реше
ние на управителния съвет от 30.05.2013 г. свиква
годишно отчетно общо събрание на 27.07.2013 г. в
11 ч. в София, в Пресклуб „България“, бул. Евло
ги Георгиев 38, стадион „Васил Левски“ – вход
централен, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на БФТМ за 2012 г. и
спортносъстезателната 2013 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет на БФТМ за 2012 г.; 3.
приемане на бюджета на БФТМ за 2013 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. На
събранието са поканени да присъстват всички
редовни членове на БФТМ. Писмените матери
али по дневния ред са на разположение в офиса
на федерацията в София, бул. Васил Левски 75.
4748
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а ф он д а ц и я
„Витгенщ айн“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията
на 30.07.2013 г. в 10 ч. в София, бул. Цариградско
шосе 111, зала „Шипка“, при следния дневен ред:
1. отчет за 2012 г.; 2. промени във фондацията; 3.
разни. При липса на кворум на основание на чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4784
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Колегиум Музикум“, София,
на основание чл. 12, ал. 1 от устава на сдруже
нието и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 1.08.2013 г. в 18 ч. в София, бул.
Сливница (ж.к. Св. Троица), бл. 14, вх. А, ап. 15,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на решение за прекратяване на сдружението; 2.
обсъждане и определяне на срок за ликвидация
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на сдружението; 3. определяне на ликвидатор;
4. разни. При липса на необходимия кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място, при същия
дневен ред, един час по-късно.
4786
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СУМЕРУ 108 ФЕЛОУШИП“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
9.08.2013 г. в 10 ч. в София, район „Младост“, ж.к.
Младост 4, бл. 434, ап. 145, при следния дневен
ред: 1. приемане на нов член на сдружението; 2.
приемането на новия член за член и заместникпредседател на управителния съвет на сдруже
нието; 3. промяна на името на сдружението; 4.
промени в устава на сдружението във връзка с
решенията по т. 1 – 3 и други предложения за
промени в устава и приемането им; 5. разни.
4681
1. – Управителният съвет на СНЦ „Младежки
клуб за развитие“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 13.08.2013 г. в 16 ч. в София, п.к. 1404, район
„Триадица“, ул. Славовица 24, бл. 124, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. освобождаване на членове; 3. вземане на реше
ние за избор на управителен съвет, председател
на управителния съвет и определяне на мандата
им; 4. приемане на нов устав на сдружението;
5. разни. Материалите за събранието са предос
тавени в офиса на СНЦ.
4865
2. – Управителният съвет на Младежка ЛГБТ
организация „Действие“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото съ
брание на сдружението на 14.08.2013 г. в 10 ч. в
София, ул. Русалка 25, при дневен ред: промяна
на управителния съвет на сдружението и приемане
на нов управителен съвет; промяна на срока за
дейността на УС; смяна на председател на УС,
както и промяна на формата на свикване на ОС.
4864
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Про Про“, София, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.08.2013 г. в 16 ч. в София, ул. Черковна 72А,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за освобождаване на член на УС и избор на нов
член; 2. вземане на решение за промяна на ад
реса на управление на сдружението с нов адрес:
София, ж.к. Люлин 7, бл. 743, ап. 47 № 72А; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4631
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Православен
храм на българската святост“, София, ул. Нераз
делни 15, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 14.09.2013 г. в 13 ч. в
София на адреса по седалището на сдружението
при следния дневен ред: 1. промени в състава на
управителния съвет на сдружението; 2. приемане
на промени в устава на сдружението; 3. разни. На
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4750
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
„Приятели на Банкя“, гр. Банкя, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 16.08.2013 г. в 17 ч. на адрес:
София, пл. Йоан Павел II № 1, бизнессграда
„България 2000“, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на дейността
на сдружението, обявяването му в ликвидация,
определяне на ликвидатор и срок за ликвидация;
2. вземане на решение за оправомощаване на
управителния съвет на основание чл. 15, ал. 4
от устава да взема всички решения, които са от
компетентността на общото събрание, относно
ликвидация на сдружението, включително, но не
само определяне на срок за ликвидация, приемане
на заключителен баланс на сдружението, приемане
на отчета на ликвидатора и други, необходими
за изпълнение на изискванията на закона, до
заличаване на сдружението от съда; 3. при липса
на одобрение на решението по чл. 1 гласуване на
промени в органите на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съ
бранието ще се проведе в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се и присъстващи членове.
4749
1. – Управителният съвет на Териториалната
организация на научно-техническите съюзи, Благоевград, на основание чл. 15 и 16 от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 21.07.2013 г.
в 13 ч. в Търговище, ул. Лилия 4, вх. Б, офис
6, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на Териториа лната организаци я на нау чнотехническите съюзи – Благоевград, за 2012 г.;
2. приемане на нов устав (учредителен акт) на
Научно-техническите съюзи – Благоевград; 3.
освобождаване на управителния съвет на Научнотехническите съюзи – Благоевград; 4. избор на
нов управителен съвет на Научно-техническите
съюзи – Благоевград; 5. промяна на седалището
и адреса на управление на Научно-техническите
съюзи – Благоевград. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе с един час по-късно, на същото място
колкото и членове да се явят.
4665
17. – Управителният съвет на Обединени
спортни клубове „ЖСК – Спартак“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 31.07.2013 г. в 17 ч.
във Варна, Дворец на културата и спорта, бул.
Княз Борис I № 115, при следния дневен ред: 1.
промяна в ръководните органи на сдружението; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място.
4863
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бъдеще и надежда“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 12.08.2013 г. в
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14 ч. на адреса на управлението му във Варна, ул.
Черноризец Храбър 20, при следния дневен ред:
1. промяна на състава на управителния съвет; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
4702
2. – Управителният съвет на СНЦ „България в Европа“, Видин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 13.08.2013 г. в 16 ч. във Видин, ж.к. Христо
Ботев, бл. 14, вх. В, ап. 18, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за избор на нов упра
вителен съвет, председател на управителния съвет
и определяне на мандата му; 2. приемане на нов
устав на сдружението; 3. разни. Материалите за
събранието са предоставени в офиса на СНЦ.
4875
1. – Управителният съвет на Автомобилен
спортен клуб – Автоекспрес (АСК – Автоекспрес),
Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.07.2013 г. в 10 ч. в
сградата на сдружението в Горна Оряховица, ул.
Свети Климент Охридски 10, при следния дне
вен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
дейността на Автомобилен спортен клуб – Авто
експрес (АСК – Автоекспрес), Горна Оряховица,
и обявяването му в ликвидация; 2. определяне на
лице, което да извърши ликвидацията на сдру
жението; 3. определяне на срок, в който трябва
да приключи ликвидацията на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4683
1. – Съветът на настоятелите (УС) на Училищно настоятелство „Асен Златаров“ при ПГХХТ
„Проф. д-р Асен Златаров“, Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на училищното настоятелство на 25.07.2013 г. в
14 ч. в Димитровград, бул. Димитър Благоев, в
сградата на ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на настоя
телите (УС) и на контролния съвет за дейността
на настоятелството за периода 2007 – 2013 г.; 2.
освобождаване членовете на съвета на настояте
лите (УС) и избор на нов съвет на настоятелите
(УС); 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч. на същото място. Поканват
се да присъстват всички членове на училищното
настоятелство.
4785
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Спортен танцов
клуб Стрийт Дъст – Денс“, Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание (отчетно-изборно) на 30.08.2013 г. в 10 ч.
в седалището на сдружението в Димитровград,
ул. Христо Г. Данов 6, вх. В, ап. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2012 г.; проект за ре
шение – ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2012 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността им
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през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2012 г.; 3. разни. Поканват се всички
членове да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете всеки работен ден в Димитровград,
ул. Христо Г. Данов 6, вх. В, ап. 2. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4841
7. – Управителният съвет на СНЦ „Милосърдие без граници“, Котел, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 25.07.2013 г. в 17 ч. в Котел, ул.
Диавена 15, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на сдружението в периода 2010 – 2013 г.;
2. освобождаване и приемане на нови членове
на сдружението; 3. избор на нов състав на УС на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., при същия дневен ред и ще се счита
за редовно.
4703
1. – Управителният съвет на „Стрелкови клуб
Стрелец – 1893“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
7.08.2013 г. в 18 ч. в Пазарджик, ул. Виделина 8,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на сдружението за изминалия период;
2. промяна в устава; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. разни. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи
с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе колкото
и членове да се явят.
4751
1. – Управителният съвет на Дружеството
на писателите, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
дружеството на 12.08.2013 г. в 17 ч. в Дома на
писателите (къща Ламартин), ул. Княз Церете
лев 19, при следния дневен ред: 1. отчет на УС;
2. отчет на контролно-ревизионната комисия;
3. избор на нов УС; 4. изменения и допълнения
към устава; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч.
4787
1. – Управителният съвет на „Волейболен
клуб Локомотив 1926 – Пловдив“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква редов
но годишно отчетно-изборно общо събрание на
13.08.2013 г. в 17,30 ч. в Пловдив, парк „Лаута“,
стадион „Локомотив“, в заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на общото събрание; 2. доклад за дейността на
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сдружението; разисквания по доклада; 3. доклад за
финансовото състояние на сдружението; разисква
ния по доклада; 4. приемане на нов пълноправен
член на сдружението съобразно постъпила молба
за членство; 5. изключване от сдружението на
Костадин Георгиев Славов на основание чл. 53,
т. 5, буква „г“ от устава поради действията му,
уронващи престижа на сдружението и неговите
членове, а именно провокирания от същия кон
фликт с привържениците на волейболния клуб
и отправените обвинения към ръководството на
друг спортен клуб, създаващи негативна среда за
развитието на сдружението сред спортната общест
веност; в случай на изключване от сдружението
на Костадин Георгиев Славов: 5.1. освобождаване
от отговорност на Костадин Георгиев Славов в
качеството му на член на УС на сдружението;
5.2. избор на нов член на УС на сдружението; 6.
предложения за обсъждане на други актуални
за сдружението въпроси, в т. ч. и обсъждане
на развитието на същото. При липса на кворум
общото събрание ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за заседанието по дневния ред
са на разположение на членовете на сдружението.
4682
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БВА Рейсинг Тийм“, Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички
свои членове на извънредно общо събрание на
12.08.2013 г. в 9 ч. на адреса на управление на
сдружението: Стара Загора, ул. Неофит Рилски 5,
при дневен ред: промени в устава на СНЦ „БВА
Рейсинг Тийм“. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4876
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зеленка“, с. Българево, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 26.07.2013 г. в 19 ч.
в Клуба на пенсионера в с. Българево, община
Каварна, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2012 – 2013 г.; 2.
отчет за приходите и разходите; 3. избиране
на нов управителен съвет; 4. избиране на нов
председател на сдружението; 5. отчет и приема
не на мероприятията за разселване на животни
и ремонт на съоръженията за 2013 – 2014 г. в
съответствие с програмата за 15-годишното раз
витие, посочена в договора между ЛС „Зеленка“
и ДЛС Балчик; 5. приемане на нови членове; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място от 20 ч.
4840
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