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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за народната просвета
 Декларация за актуалните национални задачи и приоритетите на
Народното събрание
Президент на републиката
 Указ № 188 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област
Благоевград
Министерски съвет
 Постановление № 212 от 19 септември 2013 г. за изменение и допълнение на
Тарифата за таксите, които събират
музеите, Националният институт за
недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“ за извършване на услуги и
за издаване на документи и дубликати, одобрена с Постановление № 290
на Министерския съвет от 2011 г.
 Постановление № 213 от 19 септември 2013 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
 Постановление № 214 от 20 септември 2013 г. за изменение на Правилника
за прилагане на Закона за Държавна
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агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
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 Постановление № 215 от 23 септември 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството
на правосъдието
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Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности
с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества
22
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.
„Развитие на рибарските области“,
подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа
за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“
по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво
развитие на рибарските области“ от
Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
22
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 180
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя, приет от ХLIІ
Народно събрание на 18 септември 2013 г.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ,
бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 от
2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 могат да ползват права
по този закон, при условие че работодателят
е осъществявал дейност най-малко 12 месеца
преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в
решението по чл. 6.“
§ 2. В чл. 22, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. последните шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и
парични обезщетения през последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, в който
е вписано решението по чл. 6, но месечно не
повече от определения за тези случаи максимален размер на гарантираните вземания, ако
работникът или служителят е бил в трудово
правоотношение със същия работодател не
по-малко от три месеца;“.
§ 3. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(1) Гарантираните вземания на работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, т. 2 са в
размер на последните до шест начислени, но
неизплатени месечни трудови възнаграждения
и парични обезщетения през последните 12 календарни месеца преди месеца на прекратяване
на трудовото правоотношение, но месечно не
повече от определения за тези случаи максимален размер на гарантираните вземания, ако
са били в трудово правоотношение със същия
работодател не по-малко от три месеца.“
§ 4. В чл. 25 думата „30-дневен“ се заменя
с „двумесечен“.

Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 99 от 2012 г.; попр., бр. 102 от 2012 г.; изм.,
бр. 57 от 2013 г.) в чл. 15, ал. 2 думите „1000 лв.“
се заменят с „1200 лв.“.
§ 6. Законът влиза в сила от 1 октомври
2013 г.
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 18 септември 2013 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7112

УКАЗ № 181
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс, приет от ХLІI Народно събрание на
19 септември 2013 г.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от
1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3
от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм.,
бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр.,
бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр.,
бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г.,
бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.;
попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17
и 61 от 2013 г.)
§ 1. В Общата част, глава втора, раздел І
се създава чл. 16а:
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„Чл. 16а. Не е виновно извършено деянието,
което е осъществено от лице, пострадало от
трафик на хора, когато е било принудено да го
осъществи в пряка връзка с това му качество.“
§ 2. В чл. 116, ал. 1 се създава т. 8а:
„8а. с цел отнемане на телесен орган, тъкан,
клетка или телесна течност от пострадалия;“.
§ 3. В чл. 131, ал. 1 се създава т. 8а:
„8а. с цел отнемане на телесен орган, тъкан,
клетка или телесна течност от пострадалия;“.
§ 4. В чл. 159а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „принудителен труд, за
отнемане на телесни органи“ се заменят с
„принудителен труд или за просия, за отнемане
на телесен орган, тъкан, клетка или телесна
течност“.
2. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. от длъжностно лице при или по повод
изпълнение на службата му.“
§ 5. В чл. 159в думите „принудителен труд,
за отнемане на телесни органи“ се заменят
с „принудителен труд или за просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или
телесна течност“.
Допълнителна разпоредба
§ 6. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно
предотвратяването и борбата с трафика на
хора и защитата на жертвите от него и за
замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР
на Съвета (ОВ, L 101/1 от 15 април 2011 г.).
Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за борба с трафика на хора
(обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 86 от
2005 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и
бр. 68 от 2013 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 23 след думите „децата – жертва
на трафика на хора“ се добавя „и на децата
на жертвите на трафик на хора“.
2. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Жертвите на трафика на хора
придобиват статута на специална закрила по
реда на този закон и в случаите, в които им
е предоставена защита в това качество по
реда на друг закон.“
3. В § 1 „Допълнителна разпоредба“ се
правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „чрез използване на принуда,
отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба
с положение на зависимост или чрез даване,
получаване или обещаване на облаги, за да
се получи съгласието на лице, упражняващо
контрол върху друго лице“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. „eксплоатация“ е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на
телесен орган, тъкан, клетка или телесна
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течност от пострадалия, за осъществяване на
принудителен труд, за просия или за държане
в принудително подчинение, за поставяне в
робство или в положение, сходно с робството;“
в) точка 3 се отменя.
§ 8. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115
от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30,
38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59
и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и
40 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 10
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Право на закрила по реда на този закон
има и лице – жертва на насилие или експлоатация, на което възрастта му не е установена
и за което може да се направи основателно
предположение, че е дете.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 19 септември 2013 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7113

УКАЗ № 182
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за народната просвета, приет от ХLІI Народно
събрание на 20 септември 2013 г.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.;
изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от
1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от
2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40
от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр.
41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50
от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и
78 от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от 2011 г., бр. 102
от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създава т. 8:
„8. комбинирана.“
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2. Създава се ал. 2:
„(2) Формата на обучение по ал. 1, т. 8 се
организира при условия и по ред, определени
в правилника за прилагането на закона, за
ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални
образователни програми, изготвени в съответствие с държавното образователно изискване
по чл. 16, т. 8, съобразно индивидуалните им
възможности и потребности.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) В срок до 1 февруари 2014 г. училищата създават необходимите организационни
условия за осъществяване на формата на обучение по чл. 31, ал. 1, т. 8 в съответствие с
изискванията на този закон и подзаконовите
актове по прилагането му.
(2) През учебната 2013 – 2014 г. учениците
със специални образователни потребности, започнали обучение в дневна или индивидуална
форма, могат през цялата учебна година да
преминат в комбинирана форма на обучение.
§ 3. В двумесечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет
и министърът на образованието и науката
привеждат приетите, съответно издадените
от тях подзаконови нормативни актове, които
уреждат организацията, финансирането на
обучението и оценяването на учениците във
формата на обучение по чл. 31, ал. 1, т. 8, в
съответствие с този закон.
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 20 септември 2013 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7129

ДЕКЛАРАЦИЯ

за актуалните национални задачи и приоритетите на Народното събрание
Народното събрание
– като констатира натрупаните в годините
на прехода проблеми,
– като отчита последиците от Световната
финансово-икономическа криза и от духовната
криза в страната,
– като отбелязва навлизането на Европейски я съюз в нови я програмен период
2014 – 2020 г.,
– като разбира причините за намаленото
доверие на гражданите в политическите партии и държавните институции,

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

– като изразява тревога от голямото социално неравенство и силното политическо
противопоставяне в българското общество,
– като изтъква разбирането си, че интегрираното гражданско общество с балансирани
етнорелигиозни отношения освен критерий за
зрелостта на демокрацията е важен ресурс за
стабилното развитие на страната,
– като подчертава необходимост та от
качествени промени, които да осигурят икономическо възстановяване и развитие, ограничаване на бедността и злоупотребите с власт,
– призовава българските граждани и партиите да постигнат съгласие по актуалните
национални задачи и приоритети.
Заявява своята воля чрез законодателната си дейност и парламентарния контрол да
работи за:
• Прекъсване на порочните зависимости
между бизнес и политика и за отстояване на обществените и националните интереси;
• Защита на българските производители
от нелоялна конкуренция и на потребителите, като предотвратява злоупотребите с монополно положение и поддържането на картели, включително
от чуждестранни юридически лица;
• Ускорено икономическо развитие, за
нова инвестиционна и индустриална
политика и за разкриване на нови
работни места чрез държавен план за
изграждане на индустриални мощности и високотехнологични проекти;
• Стимулиране на различните сектори
в земеделието чрез законодателна
защита на българските селскостопански производители, като се обърне
особено внимание на малките ферми,
планинските и слаборазвитите райони
и биоземеделието;
• Опазване на уникалната българска
природа и стимулиране на развитието
на зелената икономика;
• Намаляване на бедността и неравенс т вата – соц иа л н и и рег иона л н и,
както и на различията със средноевропейските доходи;
• Нарастване на грамотността и степента на образованост; за съчетаване на образование и професионални
умения; за подкрепа на науката и
технологичните иновации;
• Подпомагане на националните култура и духовност, взети в тяхното многообразие, включително българското
културно пространство в чужбина;
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• Овладяване на демографския срив,
като съдейства за подобряване на
здравеопазването, за увеличаване на
заетостта и за подпомагане на отговорното родителство;
• Подобряване на защитата на гражданите и на тяхното имущество срещу
престъпни посегателства, както и за
цялостна законодателна уредба на
службите за сигурност;
• Пълноценно участие на Република
България във формиране на политиките на Европейския съюз и за
използване на европейските фондове
с максимален резултат за развитието на страната и на териториалните
общности;
• Приемане на нов Изборен кодекс в
съответствие с всички демократични стандарти преди провеждане на
следващите избори за Европейски
парламент;
• Увеличаване на възможностите за
гражданско участие в управлението
и за разширяване на гражданския
контрол върху него;
• Повишаване на доверието в институциите и на тяхната отговорност чрез
редовен контрол, периодична отчетност на правителството и преглед на
изпълнението на неговата програма.
Декларацията е приета от 42-ото Народно
събрание на 19 септември 2013 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7111

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 188
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област
Благоевград, на 24 ноември 2013 г.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които събират музеите, Националният
институт за недвижимо културно наследство
и Националната библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“ за извършване на услуги и за
издаване на документи и дубликати, одобрена с Постановление № 290 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 55 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създава т. 5:
„5. за издаване на удостоверение за извършена идентификация на предмети, които по
смисъла на Закона за културното наследство
не са културни ценности:
а) машинно сечени монети и монетовидни
предмети, които нямат значение за научните
изследвания и експозиционната стойност:
аа) за една монета/монетовиден предмет – 4 лв.;
бб) за група монети/монетовидни предмети
от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всяка монета/
монетовиден предмет;
вв) за група монети/монетовидни предмети над 50 броя – по 2 лв. за всяка монета/
монетовиден предмет;
б) машинно произведени предмети, които
не носят подпис или знак на своите автори
или са произведени в големи количества, не
притежават значима културна, научна или
художествена стойност и не са свързани с
историческа личност или събитие:
аа) за един предмет – 4 лв.;
бб) за група предмети от 2 до 50 броя – 3 лв.
за всеки предмет;
вв) за група предмети над 50 броя – 2 лв.
за всеки предмет;
в) произведения на изкуството, собственост
на български или чужди автори, или такива,
които не са по-стари от 50 години:
аа) за едно произведение – 4 лв.;
бб) за гру па произведени я от 2 до 50
броя – по 3 лв. за всяко произведение;
вв) за група произведения над 50 броя – по
2 лв. за всяко произведение;
гг) за цикъл/тираж графични произведения
до 50 броя – 10 лв.;
г) антикварни предмети, непредставляващи
произведения на изкуството, които не са постари от 100 години:
аа) за един предмет – 4 лв.;
бб) за група предмети от 2 до 50 броя – по
3 лв. за всеки предмет;
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вв) за група предмети над 50 броя – по
2 лв. за всеки предмет;
д) остатъчен материал – отпадъчна субстанция, получена вследствие на човешка дейност,
която няма функционално или художествено
предназначение – 10 лв.“
§ 2. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Таксите по чл. 1 – 3 се заплащат при
издаването на съответния документ, дубликат
или при извършването на справката.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за изискванията към бързо
замразените храни, приета с Постановление
№ 273 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 20 от
2006 г. и бр. 39 от 2007 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се
заменят с „Допълнителни разпоредби“ и в
тях се създава § 1а:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат разпоредбите на част А от приложението на Директива
2013/20/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за
адаптиране на някои директиви в областта
на безопасността на храните, ветеринарната и
фитосанитарната политика поради присъединяването на Хърватия (ОВ, L 158, 10.06.2013 г.).“
2. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 се
създава т. 22:
„22. на хърватски: „brzo smrznuto“.“
§ 2. В Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с
Постановление № 136 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 19 и 100 от 2003 г.,
бр. 98 от 2004 г., бр. 82 от 2005 г., бр. 20 от
2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 48 от 2008 г.,
бр. 47 от 2010 г. и бр. 42 от 2012 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 8:
„8. Част А от приложението на Директива
2013/20/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за
адаптиране на някои директиви в областта
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на безопасността на храните, ветеринарната и
фитосанитарната политика поради присъединяването на Хърватия (ОВ, L 158, 10.06.2013 г.).“
2. В приложение № 1а към чл. 15, ал. 2:
а) създава се нова т. 9:
„9. на хърватски „konzervirano zračenjem“ или
„ podvrgnuto ionizirajućem zračenju“;“
б) досегашните т. 9 – 21 стават съответно
т. 10 – 22.
3. В приложение № 6 към чл. 28, ал. 4:
а) създава се нова т. 9:
„9. на хърватски „upotrijebiti do“;“
б) досегашните т. 9 – 21 стават съответно
т. 10 – 22.
§ 3. В Наредбата за изискванията към
диетичните храни за специални медицински
цели, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 107
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2007 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 2006/82/ЕО на Комисията за
адаптиране на Директива 91/321/ЕИО относно храните за кърмачета и преходните храни
и Директива 1999/21/ЕО относно диетичните
храни за специални медицински цели поради
присъединяването на България и Румъния
(ОВ, Специално българско издание 2007 г.,
глава 13, том 57);
2. Директива 2006/141/ЕО на Комисията
относно храните за кърмачета и преходните
храни и за изменение на Директива 1999/21/
ЕО (ОВ, Специално българско издание 2007 г.,
глава 13, том 59);
3. Директива 2013/26/ЕС на Комисията
от 8 февруари 2013 г. за адаптиране на някои
директиви в областта на безопасността на
храните, ветеринарната и фитосанитарната
политика поради присъединяването на Хърватия (ОВ, L 158, 10.06.2013 г.).“
2. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 2:
а) създава се нова т. 9:
„9. на хърватски „Hrana za posebne medicinske
potrebe“;“
б) досегашните т. 9 – 21 стават съответно
т. 10 – 22.
§ 4. В Наредбата за изискванията към
състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните
храни, приета с Постановление № 312 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 110 от 2007 г.; доп., бр. 37 от 2009 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 3 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. С наредбата се въвеждат разпоредбите на:
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1. Директива 2006/141/ЕО относно храните
за кърмачета и преходните храни и за изменение и допълнение на Директива 1999/21/ЕО
(ОВ, Специално българско издание 2007 г.,
глава 13, том 59);
2. Директива 2013/26/ЕС на Комисията
от 8 февруари 2013 г. за адаптиране на някои
директиви в областта на безопасността на
храните, ветеринарната и фитосанитарната
политика поради присъединяването на Хърватия (ОВ, L 158, 10.06.2013 г.).“
2. В приложение № 10 към чл. 7, ал. 7:
а) създава се нова т. 9:
„9. на хърватски език: „ početna hrana za
dojenčad“ и „ prijelazna hrana za dojenčad“;“
б) досегашните т. 9 – 21 стават съответно
т. 10 – 22.
3. В приложение № 11 към чл. 7, ал. 8:
а) създава се нова т. 9:
„9. на хърватски език: „ početna mliječna hrane
za dojenčad“ и „prijelazna mliječna hrane za dojenčad“;“
б) досегашните т. 9 – 21 стават съответно
т. 10 – 22.
§ 5. В Наредбата за реда и начина на
класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и смеси, приета с Пос
тановление № 182 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. С наредбата се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27
юни 1967 г. за сближаването на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби
относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (OB, Специално
българско издание 2007 г., глава 13, том 01);
2. Директива 1999/45/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за
сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите
членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (ОВ,
Специално издание 2007 г., глава 13, том 28);
3. Директива 2013/21/ЕС на Съвета от
13 май 2013 г. за адаптиране на Директива
67/548/ЕИО на Съвета и Директива 1999/45/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
в областта на околната среда поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L
158, 10.06.2013 г.).“
2. В приложение № 13 към чл. 50 т. 5.1 се
изменя така:
„5.1. Търговско наименование/търговски
наименования или обозначение/обозначения
на сместа/смесите, използвани в следните
държави – членки на Европейския съюз*:
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Белгия:
Чешка република:
Дания:
Германия:
Естония:
Ирландия:
Гърция:
Испания:
Франция:
Република Хърватия:
Италия:
Кипър:
Латвия:
Литва:
Люксембург:
Унгария:
Малта:
Нидерландия:
Австрия:
Полша:
Португалия:
Румъния:
Словения:
Словакия:
Финландия:
Швеция:
Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия:

* Точка 5.1 се попълва само в случаите, когато
отговорът по т. 5 е „не“.“

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7115

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Правилника за прилагане на
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 и 101 от
2009 г. и бр. 27, 56 и 80 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Приложение № 1 към
чл. 2, ал. 3 се изменя съгласно приложението
(поверително).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7128
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на правосъдието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на правосъдието.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на правосъдието, приет с
Постановление № 152 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 103 от 2012 г.).
§ 2. В т. 5 от приложението към чл. 2, ал. 2
на Постановление № 88 на Министерския съвет
от 2010 г. за определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на правосъдието
(обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63
от 2010 г., бр. 16 и 58 от 2011 г., бр. 56 и 103
от 2012 г. и бр. 13 и 77 от 2013 г.) числото
„4599“ се заменя с „4597“ и числото „4488“
се заменя с „4486“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на правосъдието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността, функциите и числеността на
служителите на Министерството на правосъдието, наричано по-нататък „министерството“,
и на неговите организационни структури и
административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на правосъдието
е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище в София и с адрес ул. Славянска 1.
(2) Министерството на правосъдието е
администрация, която подпомага министъра на правосъдието при осъществяване на
правомощи ята м у, осиг у рява тех ническ и
дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и
юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Раздел I
Правомощия на министъра на правосъдието
Чл. 3. (1) Министърът на правосъдието,
наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
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който ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика в
областта на правосъдието и изпълнява всички
останали функции, възложени му с Конституцията на Република България, с международен
договор или с акт на общностното право, със
закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на правосъдието.
Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима
заместник-министри.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен за всеки
конкретен случай заместник-министър.
Чл. 5. Въз основа на Конституцията на
Република България и в изпълнение на законите министърът:
1. осъществява взаимодействието между
съдебната и изпълнителната власт;
2. ръководи дейността по изработването
на проекти на нормативни актове, свързани
със съдебната система и с дейностите, които
са в рамките на неговите правомощия, както
и по изработването на становища по проекти
на нормативни актове, изготвени от други
централни органи на изпълнителната власт;
3. участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
4. управлява имуществото на съдебната
власт;
5. предлага проект на бюджет на съдебната
власт и го внася за обсъждане във Висшия
съдебен съвет;
6. осъществява ръководство и контрол на
дейността по охрана на органите на съдебната власт;
7. осъществява дейности, свързани с държавните и частните съдебни изпълнители, с
нотариусите, съдиите по вписванията и със
синдиците;
8. ръководи дейността по подготовката на
проекти на международни договори в правната област и контролира изпълнението им;
9. представлява Република България на
заседанията на Съвета на Европейския съюз
по правосъдие и вътрешни работи в частта
„Правосъдие“;
10. ръководи и контролира подготовката
на материали от негова компетентност, които
се представят пред институциите на Европейския съюз;
11. координира дейността на всички органи и институции в Република България по
въпросите, свързани с Механизма за сътрудничество и оценка, установен с Решение на
Европейската комисия от 13 декември 2006 г.;
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12. ръководи дейността по изработването и
внася за разглеждане от Министерския съвет
проекти на актове, с които се приемат мерки
на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския
съюз в областите от неговата компетентност;
13. осъществява международното правно
сътрудничество и международната правна
помощ по въпроси от неговата компетентност;
14. дава становище, изразява съгласие, съответно несъгласие, от името на Република България, когато такова е поискано, за приемане
на други държави за членове на международни
органи и организации или за присъединяване
на държави към международни актове, когато
Министерството на правосъдието е посочено
за централен орган по силата на устройствените актове на международните органи или
организации или по силата на разпоредби на
международните актове;
15. определя критериите и процедурата за
провеждане на избора на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека
в съответствие с чл. 21 и 23 от Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи и организира провеждането му; обявлението за провеждане на избора се обнародва в
неофициалния раздел на „Държавен вестник“;
16. организира и провежда процедурата за
избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд в съответствие с
Постановление № 214 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 13 от 2011 г.; попр., бр. 15 от 2011 г.)
за създаване на процедура за провеждане на
избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд;
17. ръководи дейностите, свързани с международното осиновяване по Семейния кодекс, и осъществява функциите, възложени
на министерството като централен орган по
международните конвенции в областта на
международното осиновяване и закрилата
на децата;
18. осъществява общо ръководство и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията;
19. създава и преобразува местата за лишаване от свобода – затвори, поправителни
домове, затворнически общежития и следствени арести;
20. ръководи и контролира инвестиционната дейност в министерството и в съдебната
система;
21. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 6. При осъществяване на правомощията
по чл. 5 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
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2. участва в пленарните заседания на Народното събрание и в заседанията на парламентарните комисии;
3. председателства Висшия съдебен съвет;
4. прави предложения по чл. 34 на Закона
за българското гражданство до Президента
на Република България;
5. участва в работата на Министерския
съвет;
6. осъществява контакти и взаимодейства
с другите органи на изпълнителната власт;
7. взаимодейства със съсловни и неправителствени организации по повод упражняването на възложените му правомощия;
8. осъществява взаимодействие и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с
международни организации и институции;
9. представя пред Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството
на правосъдието;
10. представя на главния секретар на Министерския съвет ежегоден доклад за състоянието на администрацията по чл. 62, ал. 1
от Закона за администрацията;
11. представя пред министъра на финансите
ежегоден доклад за състоянието на системите
за финансово управление и контрол.
Чл. 7. Министърът формира и провежда
информационната ст ратеги я и политика,
които при спазване разпоредбите на Конституцията и на законите гарантират откритост
и достъпност на дейността на ръководената
от него администрация.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 8. (1) Политическият кабинет включва
трима заместник-министри, началник на кабинета, парламентарен секретар и ръководителя
на звеното за връзки с обществеността.
(2) Политическият кабинет е на пряко подчинение на министъра и подпомага неговата
дейност при формулиране и разработване на
правителствената политика в областта на
правосъдието, както и при представянето на
тази политика пред обществото.
(3) За реализирането на програмата на
Министерския съвет политическият кабинет
предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата
компетентност, и следи за тяхното изпълнение, като:
1. периодично събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети
на министерството;
2. разработва стратегически насоки в областта на правосъдието;
3. следи за напредъка по изпълнението
на показателите в рамките на Механизма за
сътрудничество и оценка;
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4. съставя и изпълнява информационната
стратегия и политика на министерството в
краткосрочен и дългосрочен план;
5. организира работната програма на министъра и връзките с органите на изпълнителната
власт, с неправителствените организации и с
институциите на Европейския съюз;
6. организира връзките на министъра с Народното събрание и с Европейския парламент.
(4) Дейността на политическия кабинет се
подпомага от съветници, експерти и технически
сътрудници.
Чл. 9. (1) Работата на политическия кабинет
се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. организира подготовката и следи за хода
на изпълнение на правителствената програма
в частта „Правосъдие“;
2. изготвя работната програма на министъра
и координира подготовката на докладите, становищата и позициите относно двустранното и
многостранното международно сътрудничество
в областта на правосъдието и необходимите
материали за срещите и международните участия на министъра;
3. организира и контролира работата на
съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представителите на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с институциите на Европейския
съюз, както и с политическите и обществените
организации и с гражданите.
Чл. 10. Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с парламентарните групи и комисиите на Народното
събрание, на Европейския парламент и при
необходимост го представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на министерството материали от дейността на Народното
събрание и неговите комисии;
3. участва в разработването на проекта на
законодателна програма на министерството и
контролира нейното изпълнение;
4. информира министъра за предложените
промени във внесените проекти на закони,
които са в сферата на неговите правомощия;
5. предоставя периодична информация
относно приетите закони и решения и я предоставя за анализ и оценка на началника на
политическия кабинет;
6. координира и участва в изработването
на отговори на актуални въпроси и питания
от депутати;
7. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето
им за разглеждане в Министерския съвет до
обнародването на приетия закон в „Държавен
вестник“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Структура
Чл. 11. (1) Министерството е организирано
в дирекции, звено „Сигурност“ и инспекторати.
(2) Общата численост на персонала в административните звена в министерството и нейното
разпределение са посочени в приложението.
Чл. 12. (1) Министърът със заповед създава
отдели и сектори в дирекциите.
(2) Министърът утвърждава структурата на
административните звена и длъжностните разписания по предложение на главния секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на министерството, координира оперативната дейност на
министерството в изпълнение на законовите
разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност
пред него.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на министерството, като:
1. представлява министерството в случаите,
когато е упълномощен изрично от министъра;
2. осигурява организационната връзка между
политическия кабинет и административните
звена в министерството;
3. организира разпределението на задачите
за изпълнение между административните звена
на министерството;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
5. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването
на служебната тайна;
7. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра по
материали за заседания на Министерския съвет
и отговаря за архивирането им;
8. планира и отчита изпълнението на ежегодните цели на министерството;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в министерството;
10. организира и отговаря за изготвянето на
ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на министъра.
Раздел III
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 14. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
вътрешен одит по Закона за вътрешния одит
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в публичния сектор на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството,
включително на разпоредителите със средства
на Европейския съюз, на разпоредителите с
бюджетни кредити от по-ниска степен към
министъра и на Държавно предприятие „Фонд
затворно дело“ в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(ЗВОПС).
(2) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа
обхват, цели, времетраене и разпределение на
ресурсите за изпълнение на ангажимента;
4. дава на министъра независима и обективна
оценка за състоянието на одитираните системи
за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане,
при условията на чл. 8 ЗВОПС;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент за увереност и представя
одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките съгласно план
за действие, утвърден от министъра;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики;
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12. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството на одитната дейност,
която включва вътрешни и външни оценки.
Раздел IV
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Чл. 15. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол в министерството,
включително върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра.
(2) Организацията на дейността и условията
и редът за осъществяване функциите на инспектората се определят с правила, утвърдени
от министъра.
(3) Инспекторатът изпълнява следните
функции:
1. проверява административната дейност чрез
извършване на комплексни, планови, тематични,
извънпланови и последващи проверки;
2. проверява за спазването на нормативните
актове и вътрешните правила за организацията
на работа в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
3. извършва независима и обективна оценка
на ефективността на дейността на администрацията;
4. проверява изпълнението на задължителни
указания, дадени от компетентни контролни
органи при проверки в министерството, във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити, включително задължителни предписания на органите, които упражняват държавен
контрол върху дейността по здравното обслужване в местата за лишаване от свобода;
5. извършва проверки по предотвратяване
и борба с корупцията; извършва проверки
по постъпили сигнали, съдържащи данни за
корупционни действия на служители в администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
6. извършва проверки по предложения и
сигнали на граждани и организации срещу работата на администрацията на министерството и
на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити по ред, установен от министъра;
7. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания
във връзка с предходно извършени проверки;
8. прави оценка на корупционния риск в звената от администрацията на министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и предлага мерки за ограничаването му;
9. осъществява административен контрол
по Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси;
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10. участва при осъществяването на съвместни проверки и проекти за прилагане
и адаптиране към българските условия на
успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в страните – членки на
Европейския съюз;
11. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на съществуващи вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа
и дейността на административните звена в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
12. осъществява и други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи от
нормативни актове или възложени от министъра, съобразно правомощията му.
(4) Инспекторатът не извършва финансови
проверки, в т.ч. проверки по провеждане на
процедури по Закона за обществените поръчки.
(5) Инспекторатът извършва проверките въз
основа на ежегодно утвърден план от министъра, както и извънпланово.
(6) Инспекторатът извършва плановите си
проверки чрез възлагане с писмена заповед
на министъра.
(7) В резултат на извършените проверки
инспекторите изготвят доклад, който съдържа
констатации, и при необходимост:
1. дават задължителни указания за отстраняване на допуснати нарушения и за подобряване
работата на администрацията;
2. дават предложения за налагане на дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни
лица по Кодекса на труда, Закона за държавния
служител, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по Закона за
Министерството на вътрешните работи;
3. дават предложение за изпращане на материалите до органите на прокуратурата при
данни за извършено престъпление от страна
на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
(8) При осъществяване на своите функции
служителите на инспектората имат право да
изискват документи, данни, сведения, справки
и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване
на проверките. Служителите в министерството
и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са длъжни да оказват пълно
съдействие на инспекторите при осъществяване
на функциите им.
(9) Ръководителят на инспектората представя
ежегоден отчет на министъра на правосъдието
за дейността на инспектората през съответната
година.
Раздел V
Звено „Сигурност“
Чл. 16. (1) Звено „Сигурност“ изпълнява
дейности по защитата на класифицираната
информация, като:
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1. изпълнява възложените му със Закона
за защита на класифицираната информация
задачи и следи за спазването на изискванията
на този закон и другите нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицираната
информация;
2. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически
средства и следи за изпълнението му;
3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на
нерегламентиран достъп и взетите мерки;
4. осъществява процедурата по обикновеното
проучване по чл. 47 от Закона за защита на
класифицираната информация и води регистър
на проучените лица;
5. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията в министерството;
6. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
7. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и на организационните единици
в министерството по спазване изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация.
(2) Звено „Сигурност“ изпълнява дейности
по информационната сигурност, като:
1. разработва и предлага за утвърждаване от
министъра методология, процедури и оценка
на сигурността на информационните системи;
2. разследва и анализира инцидентите в
областта на информационната сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия
за подобряване информационната сигурност в
администрацията;
3.периодично (не по-малко от два пъти
годишно) изготвя доклади за състоянието на
информационната сигурност в административното звено и ги представя на министъра.
(3) Звено „Сигурност“ изпълнява дейности
при защитата при бедствия и отбранителномобилизационната подготовка, като:
1. разработва и поддържа в готовност за
изпълнение на плановете за защитата при
бедствия, за привеждане в готовност за работа
във военно време и военновременния план;
2. организира подготовката на ръководния
състав за работа при положение на война, при
военно и извънредно положение;
3. организира денонощно оперативно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно
положение и при бедствия;
4. планира и разпределя предоставените
финансови средства на Министерството на правосъдието по отношение на осигуряването на
дейностите, свързани с отбраната на страната;
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5. осъществява методическо ръководство на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и организационните единици в министерството по въпроси, свързани със защитата
при бедствия и с отбранително-мобилизационната подготовка.
(4) Звеното се ръководи от служител по
сигурността на информацията, който е пряко
подчинен на министъра.
Раздел VI
Финансов контрольор
Чл. 17. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на министъра на правосъдието.
(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на решенията/действията и
на всички документи, свързани с разпореждане
с активи и финансови средства, като изразява
становище преди поемането на задължения и
извършването на разходи;
2. изразява становище относно законосъобразността на решенията/действията,
свързани с управлението и стопанисването
на имущество, включително при отдаването
му под наем.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Административно-правно обслужване и канцелария“;
2. дирекция „Финанси и бюджет“;
3. дирекция „Инвестиции, управление на
собствеността и стопанските дейности“;
4. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 19. Дирекция „Административно-правно
обслужване и канцелария“ осъществява следните функции:
1. по отношение на правното обслужване:
а) осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела, чийто предмет
е свързан с дейността на общата администрация – трудовоправни спорове, спорове с предмет – процедури по провеждане на обществени
поръчки (включително пред Комисията за
защита на конкуренцията), и други;
б) предприема действия по събиране вземанията на министерството;
в) изготвя или съгласува за законосъобразност проекти на договори;
г) изготвя или съгласува проекти на административни актове, издавани от министъра,
заместник-министрите и главния секретар, с
изключение на тези, подготвяни от специализираната администрация при упражняване на
специалната є функционална компетентност;
д) оказва съдействие по правни въпроси,
като изготвя становища и справки;
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е) подпомага министъра на правосъдието
при осъществяване на функциите му по Закона за достъп до обществена информация въз
основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;
2. по отношение на обществените поръчки:
а) планира, подготвя и провежда процедурите във връзка с прилагането на Закона за
обществените поръчки;
б) води регистър за проведените процедури
по Закона за обществените поръчки, подготвя
и изпраща информация до Агенцията за обществени поръчки;
в) оказва методическа помощ на звената в
министерството във връзка с процедурите по
Закона за обществените поръчки;
г) съхранява досиетата на проведените
процедури;
3. в областта на човешките ресурси:
а) разработва и съдейства за осъществяване
на съвременна политика и стратегия по управление на човешките ресурси в министерството;
б) разработва и поддържа в актуално състояние длъжностното и поименното разписание
на длъжностите и работните заплати на служителите в министерството;
в) организира и участва в провеждането на
конкурси за незаети длъжности по служебно
правоотношение и в подбора при назначаване
на служители по трудово правоотношение;
г) изготвя проекти на документи по възникване, изменяне и прекратяване на служебните
и трудовите правоотношения, както и проекти
на други индивидуални административни актове от областта на управлението на човешките
ресурси;
д) организира и консултира процеса по
оценка на изпълнението на служителите в министерството, разработването на длъжностните
характеристики и кариерното им развитие;
е) поддържа регистри на издадените заповеди, издава и води на отчет служебните карти, служебните и трудовите книжки, както и
досиетата на служителите от министерството;
ж) организира обучението и професионалното развитие на служителите в министерството,
като изготвя годишен план за обучение, следи
за изпълнението на личните планове за обучение, предлага и други форми и програми за
обучение и професионална квалификация;
з) организира дългосрочното командироване
на служители от министерството в институции
на Европейския съюз;
и) води регистър по чл. 18 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
к) регистрира заповеди, води и поддържа
регистри на издадените заповеди от Главна
дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“;
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4. в областта на административното обслужване:
а) организира и осъществява цялостното
обслужване на документооборота посредством
автоматизирана информационна система;
б) организира цялостната архивна дейност,
като систематизира документите за текущо и
дългосрочно съхранение и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива;
в) регистрира заповедите на министъра,
заместник-министрите и главния секретар с
изключение на заповедите относно прилагането на Закона за нотариусите и нотариалната
дейност, Закона за съдебната власт и Закона
за частните съдебни изпълнители;
г) разработва проекти на правила за деловодната дейност, документооборота и за архивната
дейност на министерството, като ги представя
на министъра за утвърждаване;
д) организира и координира дейността по
административното обслужване на физическите
и юридическите лица;
е) осигурява работата на приемната в министерството.
Чл. 20. Дирекция „Финанси и бюджет“:
1. прилага националната бюджетна политика
и бюджетно законодателство;
2. осигурява финансово-счетоводните и
бюджетните дейности на администрацията
при спазване на Закона за счетоводството,
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, Закона за публичните финанси, Закона за устройството на държавния
бюджет и нормативните актове и указанията
на Министерството на финансите, регламентиращи бюджетната политика на министерството
като първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити и целеви средства и разпоредител със
средства по международни програми;
3. организира процеса по разработване
и съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза и проектобюджета за системата
на министерството съгласно нормативната
уредба и указанията на Министерството на
финансите;
4. разработва и съставя бюджетите на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и
консолидирания бюджет на министерството,
като предлага извършването на корекции и
отразява утвърдените корекции по бюджета
на министерството и на второстепенните разпоредители по политики, програми, функции,
групи, дейности и параграфи от Единната
бюджетна класификация;
5. анализира, разпределя и утвърждава чрез
Системата за електронни бюджетни разплащания лимита за разходите между разпоредителите
с бюджетни кредити в системата на министерството и одобрява плащанията;
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6. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на министерството в
съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност
и публичност, като:
а) следи за спазването на финансовата
дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на първични
и вторични счетоводни документи и ги отразява
своевременно в счетоводните регистри;
в) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
7. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на централната администрация
на министерството по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана
на бюджетните предприятия и параграфите от
Единната бюджетна класификация;
8. завежда счетоводно и балансово недвижимите имоти на министерството, както и
предоставените за нуждите на съдебната власт;
9. организира дейностите, свързани със
задълженията, произтичащи от собствеността
върху недвижимите имоти, ползвани от съдебната власт – данъци, такси, наеми, застраховки,
подаване на данъчни декларации в срок;
10. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета,
извънбюджетните сметки и фондове, както
и на сметките за чужди средства, отчетите
за изпълнение на програмния и ориентиран
към резултати бюджет на министерството и
други отчети, като осигурява своевременното
им представяне пред съответните институции;
11. изготвя тримесечните оборотни ведомости
и годишния баланс на администрацията и консолидираните оборотни ведомости и баланс за
министерството;
12. изготвя методически указания относно
изготвяне на касовите, финансовите и програмните отчети и дава насоки относно изпълнението
на бюджета на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
13. организира извършването на годишни
инвентаризации в установените срокове.
Чл. 21. Дирекция „Инвестиции, управление
на собствеността и стопанските дейности“:
1. проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции и основни ремонти за
нуждите на министерството и на органите на
съдебната власт;
2. изработва поименни списъци на централната администрация, като обобщава изработените
от второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити поименни списъци, и на органите на
съдебната власт за придобиване на дълготрайни
материални активи, проектиране, реконструкции
и основни ремонти и ги предлага за одобряване
от министъра;
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3. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените
проекти за строителство и ремонти;
4. участва в работата на приемателните комисии на построените или реконструираните
обекти;
5. оказва техническа и методологична помощ
на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
6. подпомага министъра при управлението на недвижимите имоти, върху които са
предоставени права на министерството, на
неговите структури и на органите на съдебната
власт, като:
а) организира фактическото приемане и предаване на предоставените за управление имоти;
б) участва при възлагането на кадастралното
заснемане и оценяване на имотите;
в) участва при премахването на негодните
за ползване имоти и при бракуването на дълготрайни материални активи – собственост на
министерството;
г) поддържа регистър и съхранява досиетата
на имотите на министерството, на неговите
структури и на органите на съдебната власт;
д) подготвя и извършва фактическото предаване на имоти с отпаднала необходимост за
министерството;
е) организира процедурата по отдаване под
наем на имоти, управлявани от министерството
и представляващи терени или части от сгради,
както и контрола по изпълнението на сключените договори за наем в съответствие със
Закона за държавната собственост и правилника
за прилагането му;
ж) дава становища по проекти на актове на
Министерския съвет, свързани с процедури по
Закона за устройството на държавния бюджет,
във връзка с дейността на дирекцията по управлението на имотите и инвестициите;
з) съгласува предложения от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра във връзка с придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти
за техни нужди;
7. изготвя становища по проекти на актове
на Министерския съвет, свързани с процедури
по Закона за държавната собственост и с правилника за прилагането му;
8. отговаря за правилното управление,
стопанисване, използване и поддържане на
имуществото на министерството, като организира и осъществява извършването на текущи
и основни ремонти;
9. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване и логистика на министерството с транспорт, организационна техника,
консумативи и инвентар;
10. отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
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11. организира и осигурява добри санитарнохигиенни условия в административните сгради
на министерството и в прилежащите им терени.
Чл. 22. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. предоставя на средствата за масово осведомяване информация за дейността на министерството и за публичните изяви на министъра,
за които се предвижда медийно отразяване;
2. организира информационни кампании за
предварително представяне на подготвяни в
министерството законопроекти;
3. организира пресконференции и интервюта
на министъра и на неговите заместници;
4. ежедневно подготвя преглед на централния печат и печатен бюлетин за министъра, за
заместник-министрите и за главния секретар;
5. подготвя проекти на съобщения до средствата за масово осведомяване към всеки внесен
от министъра законопроект или подзаконов акт
в Министерския съвет;
6. анализира обществените настроения и
оценки, свързани с дейността на министерството;
7. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации
и гости;
8. организира срещи с посланици или с други
сътрудници на посолства, като своевременно
информира политическия кабинет и заинтересованите дирекции;
9. организира протоколни срещи на министъра, заместник-министрите, началника
на политическия кабинет и главния секретар;
10. изготвя заповеди за задгранични командировки и организира издаването и оформянето
на паспорти и визи;
11. поддържа информацията, необходима за
осъществяването на международните контакти;
12. организира програмата на министъра,
заместник-министрите, главния секретар и
на други служители на министерството при
официални и работни посещения в чужбина;
13. осигурява преводите при провеждането
на мероприятията по т. 8 и 11 и извършва преводи на материали и документи от български
на съответния чужд език и обратното.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 23. Специализираната администрация е
организирана във:
1. дирекция „Правосъдие, нормотворчество
и проекти“;
2. дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“;
3. Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт;
4. дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“;
5. дирекция „Процесуално представителство
на Република България пред Европейския съд
по правата на човека“;
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6. дирекция „Българско гражданство“;
7. дирекция „Международна правна закрила
на детето и международни осиновявания“;
8. дирекция „Електронно правосъдие и
регистри“.
Чл. 24. Дирекция „Правосъдие, нормо
творчество и проекти“:
1. разработва стратегии и програми за
развитие на правосъдната система и следи
за тяхното изпълнение;
2. анализира и обобщава информация за
изпълнението на показателите за напредък
по Механизма за сътрудничество и оценка
и осигурява провеждането на експертните
мисии във връзка с това;
3. разработва проект на График за действията, свързани с изпълнение на Механизма за
сътрудничество и оценка и следи за неговото
изпълнение;
4. подпомага експертно министъра при
осъществяване на функциите му на програмен
оператор, изпълняваща агенция, бенефициент
и др. във връзка с международни програми
и проекти, като поддържа и база данни за
изпълняваните проекти;
5. осъществява и координира мониторинг
на изпълнението на проекти, финансирани от
чужди донори, за модернизиране на правосъдието, по които бенефициент е министерството
и неговите структури;
6. осъществява методическо ръководство
при разработването и изпълнението на проекти, финансирани от чужди донори;
7. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела, чийто предмет
е свързан с дейността на специализираната
администрация или произтичащи от специалната компетентност на министъра на
правосъдието;
8. подпомага министъра при осъществяване на задълженията му по глава първа на
Закона за държавния печат и националното
знаме на Република България;
9. разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове;
10. подготвя становища относно конституционността и законосъобразността на проектите на закони и подзаконови нормативни
актове преди внасянето им за разглеждане от
Министерския съвет;
11. подготвя по искане на председателя на
съответната водеща комисия на Народното
събрание становища по законопроекти, внесени от народни представители;
12. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, с които се приемат
мерки на национално ниво, необходими за
изпълнението и прилагането на актове на
Европейския съюз;
13. проучва резултатите от прилагането на
законите и изготвя предложения за изменение
и систематизиране на законодателството;
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14. подготвя становища по конституционни
дела, по които страна е министърът.
Чл. 25. Дирекция „Международно правно
сътрудничество и европейски въпроси“ подпомага дейността на министъра и ръководството
на министерството по въпросите на Европейския съюз, дейността на международните
организации в областта на правното сътрудничество и двустранните правни отношения
с други държави, като:
1. координи ра п роцеса на подго т овка
за участие на министъра в заседанията на
Съвета на Европейския съюз по правосъдие
и вътрешни работи в частта „Правосъдие“,
включително подготовката на документи,
които се представят пред институциите на ЕС;
2. участва със свои представители в заседанията на работните групи и органите на
Европейския съюз относно сътрудничеството
по гражданскоправни и наказателноправни
въпроси и по дружествено право и следи за
развитието на досиетата на ниво Европейски
парламент;
3. предлага предприемането на мерки на
национално ниво, необходими за въвеждането,
изпълнението и прилагането на актове на Европейския съюз в областите от компетентност
на министерството, включително нотифицира
такива актове;
4. ръководи и осигурява организационно
и технически дейността на Работна група
4 „Дружествено право“ и Работна група 33
„Сътрудничество в областта на правосъдието“ към Съвета по европейски въпроси към
Министерския съвет;
5. изготвя становища по проекти на международни договори;
6. извършва подготовката за присъединяване на Република България към многостранни международни договори в гражданскоправната и наказателноправната област,
включително дава мнение за съответствието
им с вътрешното право, както и относно
необходимостта от съответни национални
законодателни мерки;
7. осъществява подготовката и участва
в преговорите за сключване на двустранни
договори за правна помощ по граждански
дела и договори за правна помощ по наказателни дела, екстрадиция и трансфер на
осъдени лица;
8. подпомага участието на заместник-министър на правосъдието в Междуведомствения
съвет по участието на Република България в
НАТО по въпроси относно правното сътрудничество и правната помощ по граждански
и по наказателни дела;
9. участва със свои експерти в работни групи и подкомитети, свързани с приложението
на Споразу мението меж ду правителството
на Република Българи я и правителството
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на СА Щ за сът рудничество в област та на
отбраната по въпроси относно процеду рите
по упражняване на наказателна юрисдикция;
10. ръководи, разпределя работата и оказва методическа помощ по международните
съдебни, следствени, прокурорски и съдебноизпълнителски поръчки;
11. организира работата, свързана с екзекватурите на българските съдебни и арбитражни
решения за чужбина и на чуждите съдебни и
арбитражни решения, изпратени за признаване и изпълнение в Република България, по
трансфера на наказателни производства и по
признаването на присъди;
12. обработва постъпващите от прокуратурите в страната постановления и съобщения
за образуване на наказателни производства
срещу чужди граждани и такива, по които
чуж ди граж дани са претърпели вреди от
престъпления;
13. координира дейностите във връзка с
екстрадицията и трансфера на български и
чужди граждани;
14. поддържа статистика за международната правна помощ по граждански дела и
по наказателни дела, екстрадициите, трансферите на осъдени лица, трансферите на
наказателни производства и признаването
на присъди;
15. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му при определяне на
критериите и процедурите за провеждане на
избор за кандидатите за съдия в Европейския
съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз.
Чл. 26. (1) Инспекторатът на министъра на
правосъдието по Закона за съдебната власт:
1. проверява дейността на държавните и
частните съдебни изпълнители, на съдиите
по вписванията, включително дейността по
образуването, движението и приключването
на изпълнителните дела, делата по вписванията, и обобщава и анализира практиката
по тези дела;
2. проверява дейността на длъжностните
лица по регистрацията по Закона за търговския регистър;
3. проверява и анализира дейността на нотариусите съвместно с инспектор-нотариуси;
4. подпомага министъра при осъществяване
на правомощията му по изготвяне на предложения за приемане на тълкувателни решения
или тълкувателни постановления, както и за
изготвяне на становища по направени предложения за приемане на тълкувателни решения
или тълкувателни постановления;
5. осъществява текущ контрол за правилното организиране и провеждане на стажа за
придобиване на юридическа правоспособност
и участва в провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
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6. извършва организационно-техническата дейност, необходима за обезпечаване на
взаимодействието между министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет;
7. организира и координира наблюдението по прилагането на нормативните актове,
свързани със съдебната система, и изготвя
периодични доклади до министъра за обобщаване на резултатите от наблюдението;
8. подготвя предложения за налагане на
дисциплинарна отговорност на виновните
длъжностни лица по Закона за съдебната власт,
Закона за частните съдебни изпълнители и
Закона за нотариусите и нотариалната дейност
и за отправяне на препоръки до частните съдебни изпълнители и до Камарата на частните
съдебни изпълнители и подпомага министъра
във връзка с дисциплинарните производства;
9. подпомага министъра при осъществяване
на правомощията му по подбор, квалификация
и контрол върху синдиците;
10. извършва и други проверки, възложени
от министъра;
11. участва в изпитни комисии при провеждане на конкурси за държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, нотариуси,
помощник-нотариуси по заместване, частни
съдебни изпълнители, помощник частни съдебни изпълнители, синдици;
12. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, свързани с дейността
на органите на съдебната власт.
(2) Инспекторатът на министъра на правосъдието се състои от инспектори по Закона
за съдебната власт, които се ръководят от
главен инспектор.
(3) Проверките на инспекторите от Инспектората на министъра на правосъдието
се извършват по жалби, сигнали, служебно,
както и по план, утвърден от министъра.
(4) Главният инспектор представя ежегоден отчет на министъра на правосъдието за
дейността на инспектората.
Чл. 27. (1) Дирекция „Съдебна и други
специализирани дейности“:
1. подготвя предложенията на министъра
до Висшия съдебен съвет за определяне на
броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и
апелативните съдилища съгласно чл. 30, ал. 1,
т. 2 от Закона за съдебната власт;
2. подготвя становищата на министъра
относно предложенията на Комисията по
предложенията и атестирането съгласно чл. 38,
ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, както
и по други въпроси, предвидени в Закона за
съдебната власт;
3. подпомага министъра при организацията
на заседанията на Висшия съдебен съвет;
4. подготвя документацията, свързана с
определяне броя на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията;
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5. осъществява дейностите по подготовка
и провеждане на конкурсите за заемане на
длъжността държавен съдебен изпълнител,
частен съдебен изпълнител, помощник частен
съдебен изпълнител, съдия по вписванията,
нотариус, помощник-нотариус по заместване
и синдик;
6. подготвя документацията, свързана с
назначенията, преместванията, освобождаването или отстраняването от длъжност,
определянето на възнаграждение по чл. 276 и
291 от Закона за съдебната власт и налагането
на дисциплинарни наказания на съдебните
изпълнители и на съдиите по вписванията;
7. подготвя документацията, свързана с
правомощията на министъра по чл. 401, ал. 3
от Закона за съдебната власт, за обнародване
на списъците на вещите лица в „Държавен
вестник“ и в интернет;
8. подгот вя док у мен таци я та, свързана
с разпределянето на стажант-юристите и
провеждането на изпита за придобиване на
юридическа правоспособност;
9. подготвя документацията, свързана с
упражняване правомощията на министъра по
Закона за частните съдебни изпълнители и
Закона за нотариусите и нотариалната дейност;
10. събира информация за образуването,
движението и приключването на изпълнителните дела на държавните и частните съдебни
изпълнители и на делата по вписванията;
11. изготвя статистически справки и отчети, свързани с правомощията на министъра.
(2) Дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ осъществява дейности по
чл. 75а от Закона за частните съдебни изпълнители чрез финансови инспектори.
(3) Дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ осъществява дейности по
Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
(4) Дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ подпомага министъра при
осъществяване на правомощията му по глава
трета от Правилника за прилагане на Закона
за защита от домашното насилие.
Чл. 28. (1) Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред
Европейския съд по правата на човека“ чрез
правителствените агенти:
1. осъществява процесуалното представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ);
2. води преговори за постигане на приятелски споразумения с насрещната страна и
подготвя проекти на спогодби, които подлежат
на одобряване от Министерския съвет;
3. осъществява необходимите действия,
свързани с изпълнението на влезлите в сила
решения на ЕСПЧ по дела, по които Република България е страна;
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4. обобщава и анализира установените нарушения на Европейската конвенция за защита
на правата на човека и основните свободи и
изготвя предложения за предприемане на конкретни мерки, в т. ч. законодателни, имащи
за цел преустановяване или предотвратяване
на тези нарушения;
5. проучва, анализира и обобщава практиката на ЕСПЧ по прилагане на Европейската
конвенция за защита на правата на човека
и основните свободи, като съдейства за разпространяването на тази практика;
6. участва при подготовката на законопроекти и предлага други мерки в отговор на
решенията на ЕСПЧ;
7. изготвя становища по съответствието
на действащото законодателство с Конституцията, Европейската конвенция за правата
на човека и основните свободи и другите
международни актове в областта на правата
на човека;
8. подготвя становища по конституционни
дела, по които страна е министърът, свързани
с прилагането на Европейската конвенция за
правата на човека и основните свободи;
9. оказва методическа помощ и дава конкретни разяснения на органите на съдебната
власт по анализиране и прилагане на влезли
в сила решения на ЕСПЧ;
10. осъществява контакти и координация с
неправителствени организации във връзка с
дейностите и проектите от компетентност на
министерството, засягащи правата на човека;
11. поддържа база данни за решения на
ЕСПЧ и информация в областта на правата
на човека;
12. участва при възлагане със свои представители в заседанията на работните групи
и органите по правата на човека на ООН,
Съвета на Европа и Европейския съюз.
(2) Дирекцията подпомага министъра при
осъществяване на правомощията му по чл. 60е
от Закона за съдебната власт, като:
1. дава становище и предложение до министъра за отхвърляне на заявлението на
граждани и юридически лица за обезщетяване за вреди от нарушения на правото им на
разглеждане и решаване на делото в разумен
срок или предлага проект на споразумение,
включително размера на дължимото обезщетение съобразно практиката на ЕСПЧ;
2. изготвя справки за изплатените обезщетения през всяко тримесечие и ги изпраща
на Висшия съдебен съвет.
Чл. 29. Дирекция „Българско гражданство“
подпомага министъра при прилагането на
Закона за българското гражданство, като:
1. извършва проверка на молбите и предложенията за промяна на гражданството и приложените към тях документи за съответствието
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им с нормативните изисквания и осигурява
провеждането на интервю с кандидатите;
2. образува преписки по редовните молби
и предложения след провеждане на интервю
с кандидата;
3. изготвя заповеди за връщане на нередовните молби и предложения;
4. организира провеждането на съгласувателната процедура;
5. подготвя и организира заседанията на
Съвета по гражданството, изпраща проектите
на протоколи на председателя и на членовете
на Съвета, както и на представителя на президента на Република България;
6. изготвя окончателен протокол с мнението на Съвета по гражданството по всяка
преписка и го представя на председателя на
Съвета по гражданство;
7. изготвя проекти на предложения на
м и н ис т ъра до п рези ден та на Реп у бл и к а
България за издаване на указ или за отказ
за издаване на указ за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от
българско гражданство, както и за отмяна
на натурализация;
8. обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ или с отказ за
издаване на указ, на таблото за съобщения
на дирекция „Българско гражданство“ и на
страницата на министерството в интернет,
осигурява чрез интернет страницата на министерството информация по процедурите по
българско гражданство;
9. изготвя удостоверенията, предвидени
в Закона за българското гражданство (ЗБГ);
10. изготвя уведомленията по чл. 37, ал. 2
ЗБГ;
11. води дневника и регистрите по чл. 38
ЗБГ на хартиен и електронен носител;
12. изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с въпросите на
българското гражданство;
13. подготвя отговори и дава становища
по постъпили молби, жалби и предложения,
свързани с българското гражданство.
Чл. 30. Дирекция „Международна правна
закрила на детето и международни осиновявания“ осъществява следните функции:
1. в областта на международното осиновяване:
а) осъществява фу нк циите, възложени
на министерството като централен орган
по Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното
осиновяване от 1993 г.;
б) извършва преглед на преписки на осиновяващи и досиета на деца за вписване в
регистрите на международните осиновявания;
в) води регистрите по чл. 113, ал. 1 от
Семейния кодекс;
г) изпраща молбите на лица с обичайно
местопребиваване в Република България,
които желаят да осиновят дете с обичайно
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местопребиваване в чужбина, до компетентните чуждестранни органи и организации;
д) подпомага експерт но и тех ни ческ и
дейността на Съвета по международно осиновяване;
е) подпомага министъра при осъществяване
на специалните мерки за осиновяване на деца
по чл. 112, ал. 6 от Семейния кодекс;
ж) извършва преглед на документите и
изготвя проекти на писмени съгласия на
министъра за осиновяване;
з) извършва преглед на заявления за издаване на разрешение за посредничество при
международно осиновяване, проучва възможностите, знанията и ресурсите на заявителите
и изготвя доклади до Съвета по международно
осиновяване;
и) извършва проверки на дейността на акредитираните организации и изготвя доклади
до Съвета по международно осиновяване;
2. в областта на международната правна
закрила на детето:
а) извършва дейностите, възложени на
министерството като централен орган по Хагската конвенция за гражданските аспекти на
международното отвличане на деца от 1980 г.,
Хагската конвенция за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението
и сътрудничеството във връзка с родителската
отговорност и мерките за закрила на деца от
1996 г. и Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване
упражняването на родителските права;
б) извършва дейностите, възложени на
министерството като централен орган по
Регламент № 2201/2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на
съдебни решения по брачни дела и по делата,
свързани с родителската отговорност;
в) извършва дейностите, възложени на
министерството като централен орган по
Регламент № 4/2009 г. относно компетентността, приложимото право, признаването
и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със
задължения за издръжка;
г) осъществява връзка с централните органи
на държавите за изпращане и получаване на
молби за връщане на деца и за упражняване
правото на лични отношения в случаи на
трансгранични прехвърляния на деца и на
молби за признаване и изпълнение на съдебни
решения за издръжка;
д) взаимодейства с органите на полицията
и с дирекциите за социално подпомагане за
локализиране и предприемане на мерки за
закрила на децата при случаи на трансгранични прехвърляния на деца и по запитвания
от други държави за установяване социалното
положение на деца в рамките на международния обмен на информация по Регламент
№ 2201/2003 г.;
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е) взаимодейства с Главна дирекция „ГРАО“
на Министерството на регионалното развитие,
Националната агенция за приходите и Националното бюро за правна помощ при обработка
на молби по Регламент № 4/2009 г., свързани
със задължения за издръжка, постъпили от
държави – членки на Европейския съюз.
Чл. 31. Дирекция „Електронно правосъдие
и регистри“:
1. организира и участва при разработването
и актуализацията на дългосрочната стратегия
на министерството и на второстепенните разпоредители в областта на информационните и
комуникационните технологии, като ги съобразява с вътрешните и международните стратегически документи в областта на електронното
управление и електронното правосъдие;
2. отговаря за поетапното изпълнение на
залегналите цели в стратегическите документи
и прилагането на вътрешната и международната нормативна база и стандарти в областта
на информационната и киберсигурността;
3. участва във вътрешни и международни
проекти и програми, разработване на концепции, предложения за промени на нормативни
документи, свързани с електронното управление и електронното правосъдие;
4. организира планирането, изграждането
и поддръжката на ИТ инфраструктурата на
министерството;
5. отговаря за цялостната работоспособност
на ИТ инфраструкту рата, предоставяните
вътрешни и външни ИТ услуги, надеждното
и сигурно съхранение на данни;
6. оказва съдействие на служителите от
министерството във връзка с електронното
управление;
7. приема молби и издава свидетелства за
съдимост на граждани, родени в чужбина или
с неизвестно месторождение;
8. изготвя справки за съдимост, поискани
за служебни цели от съда, прокуратурата,
органите на Министерството на вътрешните
работи, следствието, местата за лишаване от
свобода, ведомствата и други;
9. получава изпратените от съдилищата
бюлетини, които завежда в азбучен контролен
регистър и ги съхранява заедно с изготвените
картони в картотеката;
10. обработва постъпилите от чужди държави сведения за осъдени български граждани в
чужбина и предоставя на други държави информация и копия на бюлетините за съдимост
на чужди граждани, осъдени на територията
на Република България;
11. извършва удостоверяване с „APOSTILLE“
на актове на съдилищата и нотариусите в
съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1
от Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове от 1961 г. (в сила за Република България от 30 април 2001 г.);
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12. поддържа и води Единния регистър
на медиаторите и на организациите, които
обучават медиатори;
13. води регистър на публичните услуги,
извършвани от министерството като администратор на лични данни по Закона за защита
на личните данни;
14. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, включително
поддържа и води Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна
дейност, и специален регистър на чужденците
към Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност.
Раздел IХ
Организация на работата в министерството
Чл. 32. Административните звена в министерството в изпълнение на своите функции и
възложените им задачи изготвят становища,
отчети, доклади, докладни записки, анализи,
програми, концепции, позиции, информации,
паметни бележки, проекти на решения по
конкретни въпроси, проекти на вътрешни
административни актове, проекти на административни актове на Министерския съвет,
когато вносител на проекта е министърът на
правосъдието, участват със свои представители
в работни групи и други.
Чл. 33. (1) Входящите и създадените в
резултат от дейността на министерството
документи се регистрират в автоматизираната
информационна система.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
(3) Организацията, редът и начинът на движение на служебните преписки се определят
с Правилата за деловодната дейност и документооборота в министерството, утвърдени
със заповед от министъра.
(4) Образците на вътрешноведомствените
документи са приложение към правилата
по ал. 3.
Чл. 34. Предложенията и сигналите, подадени до министъра, се разглеждат по реда
на глава осма „Предложения и сигнали“ от
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 35. (1) Писмени или устни предложения и сигнали, подадени лично или чрез
упълномощен представител по телефон, телеграф, телекс, факс или по електронна поща,
се регистрират, като се отразяват подателят,
датата на постъпване и въпросът, изложен в
предложението или в сигнала, както и служителите, на които е възложена подготовката
на решението по тях.
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(2) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, преписки,
изпратени в копие до министъра, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(3) Предложенията и сигналите, които не
са в рамките на компетентността на министъра, се препращат не по-късно от 7 дни от
постъпването им на компетентните органи,
освен когато има данни, че въпросът вече е
отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.
Чл. 36. Решение по предложението се
взема най-късно два месеца след неговото
постъпване в министерството и се съобщава
в 7-дневен срок на подателя. Решението не
подлежи на обжалване.
Чл. 37. (1) Решението по сигнала се взема
най-късно два месеца от постъпването му.
Решението по сигнала е писмено, мотивира
се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок
от постановяването му.
(2) Решението, постановено по подаден
сигнал, не подлежи на обжалване.
(3) Решението по сигнала се изпълнява в
едномесечен срок от постановяването му. По
изключение, когато това се налага по особено
важни причини, срокът може да бъде продължен, но с не повече от два месеца, за което
се уведомява подателят.
Чл. 38. Изходящите от министерството
документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа имената, длъжността
и подписа на служителя, изготвил документа,
и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.
Чл. 39. Ръководителите на съответните
структурни звена докладват на главния секретар всички въпроси, по които е нужно да
се организира обща координация.
Чл. 40. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите може
да бъдат награждавани с отличия.
Чл. 41. (1) Работното време на служителите
в администрацията е с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително
присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна
почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. при
задължително отработване на нормалната
продължителност на 8-часовия работен ден.
(2) Продължителността и редът за отчитане
на работното време по ал. 1 се определят със
заповед на министъра.
(3) Работното време на звеното за административно обслужване e не по-кратко от
работното време на министерството (от 9,00
до 17,30 ч.), като се различава от продължителността и реда за отчитане, определени в
заповедта по ал. 2.
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(4) В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни
услуги в края на обявеното работно време,
работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече
от два астрономически часа след обявеното
работно време.
(5) В звеното за административно обслужване се установява различен ред за ползване на
почивките, така че да се осигури непрекъсваем
режим на работа с потребителите в рамките
на обявеното за звеното работно време.
Чл. 42. (1) Достъпът на външни лица в
сградите на министерството се разрешава след
издаване на пропуск от охраната или след представяне на документ, разрешаващ влизането.
(2) Пропускът съдържа трите имена на лицето, при кого отива и часа на влизане. След
приключване на посещението служителят,
провел срещата, разписва пропуска и вписва
часа на излизане.
Приложение
към чл. 11, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в министерството – 264 щатни бройки
Политически кабинет
в т. ч. експерти и технически сътрудници
дирекция „Вътрешен одит“
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Звено „Сигурност“
Финансов контрольор
Главен секретар
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване и канцелария“
дирекция „Финанси и бюджет“
дирекция „Инвестиции, управление на
собствеността и стопански дейности“
дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“
Специализирана администрация
в т. ч.:
дирекция „Правосъдие, нормотворчество
и проекти“
дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“
Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт
дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“
дирекция „Процесуално представителство
на Република България пред Европейския
съд по правата на човека“
дирекция „Българско гражданство“
дирекция „Международна правна закрила
на детето и международни осиновявания“
дирекция „Електронно правосъдие и регистри“
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на
дейности с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества
(обн., ДВ, бр. 86 от 2000 г.; изм., бр. 55 от
2005 г. и бр. 37 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 2 и 3 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят
с „регионалните здравни инспекции“.
§ 2. Досегашната заключителна разпоредба
става преходни и заключителни разпоредби и в
тях се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов § 1:
„§ 1. До отпечатване на специалните формуляри за поръчка на наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества по чл. 9, ал. 1 през 2014 г., отпечатаните количества от тези формуляри по образеца,
действащ преди влизане в сила на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 21
от 2000 г. за изискванията към документацията
и отчетността при извършване на дейности с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества (обн., ДВ,
бр. 37 от 2013 г.), могат да продължат да се
използват при покупко-продажба в страната
на наркотични вещества и на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества.“
2. Досегашният параграф единствен става § 2.
Министър:
Таня Андреева
7127

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските
области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за
развитие и покриване на текущите разходи
на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4
„Устойчиво развитие на рибарските области“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2011 г.
и бр. 25 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 в края на изречението
се добавя „и при спазване изискванията на

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26.10.2012 г.)“.
§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. се налага корекция на финансовата
помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 96 от Регламент на Съвета
(ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд за
рибарство.“
2. В ал. 2 думите „пред министъра на земеделието и храните“ се заличават.
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Актуализацията на местната стратегия за развитие е допустима след изтичане
на първата година от нейното одобрение от
ИАРА при следните случаи:
1. изменение в допустимите дейности и
разходи по съответните мерки;
2. промяна на кръга от бенефициенти,
които могат да кандидатстват по мерките от
местната стратегия за развитие, съобразена с
Приложение II от Регламент на Съвета (ЕО)
1198/2006 за Европейския фонд за рибарство;
3. промяна на индикаторите по мерките ;
4. промяна на минималните и максималните прагове по мерките;
5. промяна на финансовите параметри чрез
прехвърляне на средства от бюджета на една
мярка в този на друга;
6. промяна на целите на местната стратегия
за развитие и на индикаторите, свързани с
изпълнението на целите.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) За актуализиране на местната стратегия за развитие в случаите по ал. 3 и ал. 4,
т. 6 се прилагат редът и условията на чл. 35.“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Актуализирането на местната стратегия за развитие в случаите на ал. 4, т. 1 – 5
се извършва с решение на общото събрание
на МИРГ, за което управителят на МИРГ
писмено уведомява управляващия орган, като
представя решението и мотивите за одобрената промяна.“
5. Досегашните ал. 5, 6, 7, 8 и 9 стават
съответно ал. 7, 8, 9, 10 и 11.
6. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и се
изменя така:
„(12) Поне 51 на сто от проектите, финансирани чрез местната стратегия за развитие,
трябва да бъдат договорени и изпълнени от
представители на частния сектор.“
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7. Досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 13, 14 и 15.
8. Досегашната ал. 14 става ал. 16 и в нея
думата „едновременно“ се заличава.
§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „с период на действие до
края на 2013 г.“ се заличават;
2. В ал. 4 думите „31 декември 2013 г.“ се
заменят с „30 септември 2014 г.“
§ 5. В чл. 28 т. 4 се изменя така:
„4. членовете на управителните органи
на МИРГ и лицата, представляващи и управляващи кандидатите, да не са осъждани с
влязл а в сила присъда за престъпления против
собствеността, стопанството, освен ако не са
реабилитирани и не са лишавани от правото да
упражняват търговска дейност или да заемат
ръководна, отчетна или материалноотговорна
длъжност;“.
§ 6. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Не се приемат предложения за
изменение и допълнение на договора по чл. 34,
които водят до увеличаване на максималния
бюджет на местната стратегия за развитие, с
изключение на случаите, предвидени в чл. 24,
ал. 3, или до увеличение на срока за прилагане
на стратегията, указан в договора по чл. 34.
(2) Искането за изменение и/или допълнение на договора по чл. 34 или искането за
промяна по чл. 24, ал. 4, т. 6 се изпраща от
председателя на управителния съвет на МИРГ
до управляващия орган по ОПРСР.
(3) В срок до един месец от получаване
на документите по ал. 2 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или мотивирано
отказва със заповед искането за изменение и
допълнение на договора по чл. 34 или искането за актуализация на местната стратегия за
развитие, за което МИРГ получава писмено
уведомление.
(4) В срок до 10 дни от получаване на писменото уведомление по ал. 3 за одобрение на
искането за изменение и допълнение на договора по чл. 34 председателят на управителния
съвет на МИРГ трябва да се яви в ИАРА за
подписване на анекс към договора по чл. 34.
(5) При неявяване на представителя на
МИРГ в определения по ал. 4 срок МИРГ губи
правото си за подписване на анекса.
(6) В случаите на чл. 24, ал. 4, т. 6 към
искането за промяна МИРГ представя следните документи:
1. подробна обосновка за необходимостта
от актуализирането на местната стратегия за
развитие, одобрена от общото събрание на
МИРГ, която трябва да съдържа доказателства
за прилагането на механизмите, въз основа
на които е констатирана необходимостта от
всяка промяна в местната стратегия за развитие на МИРГ (анализ, запитване, анкета,
проучване, работни срещи или др.);
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2. протокол от общото събрание на МИРГ
и решение за одобрение на актуализацията,
в случай че същото не е приложено към
протокола.
(7) В случаи на непълнота на документите и/или неяснота на заявените данни и
посочените факти ИАРА писмено уведомява
МИРГ, която в срок до 10 работни дни може
да отстрани посочените непълноти и/или
неясноти чрез представяне на допълнителни
и/или нови документи.
(8) Срокът по ал. 3 спира да тече до получаване на отговор от МИРГ, когато е изпратено
писмо от ИАРА по ал. 7.“
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За изпълнение на местната стратегия
за развитие МИРГ изпълнява процедурите и
правилата за обработка и оценяване на проектни предложения от стратегията, изготвени
и одобрени от ИАРА. Оценката на проектните
предложения, наблюдението и контролът по
изпълнението и прилагането на стратегията
се извършват от ИАРА.“
2. В ал. 2:
а) точки 7, 8, 9 и 10 се изменят така:
„7. приема и регистрира проектните предложения, като издава входящ номер на заявлението за кандидатстване;
8. извършва оценка за допустимост на
кандидата, дейностите и разходите по проектните предложения съобразно приоритетите,
заложени в местната стратегия за развитие;
9. извършва к ласиране на проек тните
предложения в зависимост от степента на
принос към местната стратегия за развитие,
за което се изготвя протокол от заседанието
на компетентния орган на МИРГ;
10. предоставя на ИАРА оригиналите на
всички постъпили в МИРГ проектни предложения, получили положителна оценка за
съответствие с местната стратегия за развитие, ведно с документите за извършените
проверки по т. 8 и протокола по т. 9 в срок
до 5 работни дни от датата на изготвяне на
протокола по т. 9;“
б) точка 11 се отменя;
в) точка 13 се отменя;
г) в точка 15 думите „и доклади след приключването на всеки проект“ се заличават.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) При провеждане на заседание на компетентния орган за класиране на проектите
в зависимост от степента им на принос към
местната стратеги я за развитие неговите
членове подписват декларация за липса на
конфликт на интереси.
(4) Членове на МИРГ, участвали в консултиране и/или изготвяне на проектно предложе-
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ние, нямат право да участват в заседанието по
ал. 3, на което се разглежда същото проектно
предложение.“
4. В ал. 6:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. в срок до 2 месеца извършва проверка за
административно съответствие на кандидатите, дейностите и разходите, извършва оценка
за обосноваността на предложените разходи
на проектните предложения, предоставени от
МИРГ по реда на чл. 36, ал. 2, т. 10, извършва проверка на място преди одобрението на
проектното предложение;
2. в случай на необходимост от определяне
основателността на предложените разходи
в проектното предложение изпълнителният
директор на ИАРА може да определи със
заповед оценяваща комисия, която да се
произнесе относно обоснованост та им; в
състава на комисията се вк лючват лица,
притежаващи квалификация и опит в съответната област;“
б) създават се нови т. 3, 4, 5, 6 и 7:
„3. Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури има право да изисква от кандидата
допълнителни документи, които са свързани с
предмета на инвестицията, но не са изрично
посочени в Насоките за кандидатстване по
местната стратегия за развитие;
4. в случаи на нередовност на документите по т. 1, непълнота и/или неяснота на
заявените данни и посочените факти ИАРА
писмено уведомява кандидата, който в срок до
10 работни дни може да отстрани посочените
нередовности и/или непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или
нови документи, свързани с одобрението на
заявлението за кандидатстване;
5. срокът по т. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
а) е изпратено писмо от ИАРА за допълнителна информация по т. 3 и/или за отстраняване на нередовност по т. 4;
б) по даден проект е необходимо експертно
становище на друг орган или институция или е
назначена оценяваща комисия от ИАРА, като
този срок се удължава със срока, определен
на оценяващата комисия;
в) в резултат от дейностите по т. 1 са събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама,
до изясняване на случая от компетентните
органи;
6. след извършване на проверките по т. 1
изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля проектното предложение с
мотивирана писмена заповед, подлежаща на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), която се съобщава
на МИРГ и на кандидата по реда на АПК;
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7. в 10-дневен срок от уведомяването на
страните МИРГ чрез законния си представител, кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от него лице
с изрично нотариално заверено пълномощно
се явяват за подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.“;
в) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно точки 11, 12, 13 и 14;
г) досегашната т. 7 става т. 15 и в нея
думите „договори по т. 2“ се заменят с „договори по т. 7“;
д) създават се т. 8, 9 и 10:
„8. при подписването на договора кандидатът или законният му представител или
упълномощено от него лице предоставя актуални удостоверения за наличие или липса на
данъчни задължения, издадени не по-рано от 1
месец преди предоставянето им; свидетелство
за съдимост на кандидата или законния му
представител, както и на временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, както и документ,
удостоверяващ актуална банкова сметка на
името на кандидата;
9. при неявяване или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи
право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да
кандидатства отново за същия проект по реда
на тази наредба;
10. когато сумата на безвъзмездна финансова помощ за допустимите разходи, одобрени
по проекти, надхвърли определения бюджет
по конкретната мярка на МСР, проектите се
класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на
ограничен бюджет, изготвени от МИРГ за
всяка мярка от местната стратегия за развитие
и одобрени от ИАРА.“
§ 8. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) При разходване на средства от
бюджета на местната стратегия за развитие
се взема предвид следното:
1. за разходи, чиято стойност възлиза
на сума, равна или по-малка от левовата
равностойност на 15 000 евро, се изисква
предоставяне на една независима оферта в
оригинал с цел определяне основателността
на предложените разходи; за недопустими се
считат оферти, които не съдържат следните
реквизити: ЕИК и седалище и адрес на управление на фирмата, срок на валидност на
офертата, дата на офертата, подпис и печат
на оферента;
2. при наемане на изпълнители за доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност на
15 000 евро, за която няма референтни цени,
бенефицентът е длъжен да направи избор на
доставчик при наличие на най-малко две не-
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зависими и съпоставими оферти, оригиналите
от които са приложени към заявлението за
кандидатстване; за недопустими се считат
оферти, които не съдържат следните реквизити: ЕИК и седалище и адрес на управление
на фирмата, срок на валидност на офертата,
дата на офертата, подпис и печат на оферента;
3. бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП,
провеждат съответните процедури за избор
на изпълнител/и на дейностите по проекти,
изпълнявани в рамките на местната стратегия
за развитие след сключване на договора по
чл. 36, ал. 6, т. 7; процедурите се провеждат в
съответствие със ЗОП и при спазване на условията и реда на приложимото законодателство;
4. предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани
напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно
разпоредбите на чл. 20а във връзка с чл. 19,
ал. 2, т. 22 ЗОП;
5. оригинал от всеки договор с избраните
изпълнители по съответната процедура, както
и заверени копия от решението, обявлението,
документацията за обществената поръчка,
протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на
кандидатите/участниците се предоставят от
бенефициент, изпълняващ проект в рамките
на местната стратегия за развитие, на ИАРА и
МИРГ в срок до 10 работни дни от сключване
на договора с изпълнителя;
6. контролът за спазването на процедурите
по т. 3 и 5 се осъществява от ИАРА;
7. в срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи
по т. 5 и писмено уведомява бенефициента и
МИРГ за подписване на анекс към договора
по чл. 36, ал. 6, т. 7; при открито нарушение
на нормативните изисквания по провеждане
и възлагане на обществена поръчка ИАРА
има право да наложи финансови корекции,
както и да определи окончателния размер на
безвъзмездната финансова помощ;
8. в срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление по т. 7 бенефициентът лично, чрез законния си представител
или упълномощено от бенефициента лице с
изрично нотариално заверено пълномощно
се явява в ИАРА за подписване на анекс
към договора по чл. 36, ал. 6, т. 7; в анекса
се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост
от стойността на договора за изпълнение на
обществената поръчка.
(2) Най-късно до края на изпълнението
на проекта бенефициентите трябва да отговарят на всички нормативно установени
изисквания, отнасящи се до извършваните
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от тях дейности по проекта, в това число и
на всички регистрационни/разрешителни и/
или лиценционни режими.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури може да наложи финансови
корекции на бенефициентите във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 96 от Регламент
на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за Европейския
фонд за рибарство в случаите на констатиране
на единични или системни нарушения/грешки
от Одитния орган по ОПРСР, от Сертифициращия орган по ОПРСР или от ИАРА след
сключване на договор/анекс за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ.
(4) Размерът на финансовите корекции по
ал. 3 се определя съгласно утвърдени Процедури за контрол на ИАРА и Указания към
бенефициентите, публикувани на страницата
на ОПРСР.“
§ 9. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Плащанията по проекти, изпълнявани в рамките на местната стратегия за
развитие, могат да бъдат авансово, междинни
и окончателно плащане.
(2) Авансово плащане се извършва, при
условие че е предвидено в договора по чл. 36,
ал. 6, т. 7. В случаите на одобрено авансово
плащане по проект, който предвижда възлагане
на процедура по ЗОП, авансовото плащане
може да бъде заявено след подписване на
анекса по чл. 37, ал. 1, т. 8.
(3) Авансовото плащане е в размер до 50
на сто от стойността на безвъзмездната финансова помощ.
(4) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(5) Авансовото плащане може да бъде заявено не по-късно от 4 месеца от датата на
подписване на договора по чл. 36, ал. 6, т. 7
или анекса по чл. 37, ал. 1, т. 8.
(6) В случаите на авансово плащане се
представя неотменима банкова гаранция в
полза на РА в размер 110 % от стойността
на авансовото плащане или договор за поръчителство с най-малко двама поръчители,
всеки от които се задължава пред кредитора
ДФЗ – РА да отговаря за изпълнението на
задължението по авансовото плащане на
длъжника – бенефициента, в размер 110 % от
стойността на авансовото плащане.
(7) Когато бенефициентът е МИРГ, запис
на заповед в оригинал може да бъде издаден
от кмета на община, партньор в съответната
МИРГ, в полза на Разплащателната агенция
в размер 110 % от стойността на заявеното
авансово плащане за срока на изпълнение на
договора/анекса за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, удължен с шест
месеца;
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(8) Поръчителите по ал. 6 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица – търговци по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон
и да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват
търговска дейност най-малко 3 години преди
датата на подаване на заявката за авансово
плащане;
3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4. да не са в открито производство по
несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация;
6. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и/
или последното приключило тримесечие преди
подаване на заявката за авансово плащане, да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на искания аванс;
7. 20 % от размера на приходите им от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(9) При изчисл яването на размера на
собствения капитал по ал. 8, т. 7 ДФЗ – РА
изключва поетите задбалансови и условни
задължения на поръчителя, като в тях не се
включват обезпечения по кредити и по други
задължения, които са отразени в баланса.
(10) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по
ОПРСР, поръчителят трябва да отговаря на
условията по ал. 6 и 8 за всеки договор за
поръчителство.
(11) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
по авансовото плащане на длъжника – бенефициент, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.
(12) Когато бенефициенти на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
ДФЗ – РА в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг,
или запис на заповед, издадена от кмета на
общината в полза на ДФЗ – РА в размер
110 % от стойността на авансовото плащане,
и решение на общинския съвет за одобряване
на запис на заповед.
(13) Срокът на валидност на банковата
гаранция по ал. 6 или 12, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 8
или срокът за предявяване на плащанията
при запис на заповед по ал. 7 или 12 трябва
да покрива срока на договора по чл. 36, ал. 6,
т. 7, удължен с 6 месеца.
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(14) Банковата гаранция по ал. 6 и 12 се
освобождава, договорът за поръчителство се
прекратява, а записът на заповед по ал. 7 и
12 се връща на издателя, когато ДФЗ – РА
установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата
помощ, свързана с инвестицията, надхвърля
сумата на аванса.“
§ 10. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от подписването
на договора по чл. 36, ал. 6, т. 7 или анекса
по чл. 37, ал. 1, т. 8.“
§ 11. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „един път“ се заменят с
„два пъти“.
2. В ал. 2 думите „договора по чл. 36,
ал. 2, т. 14“ се заменят с „договора по чл. 36,
ал. 6, т. 7“.
3. В ал. 4 преди думата „Междинно“ се
добавя „Последното“ и думите „договора по
чл. 36, ал. 2, т. 14“ се заменят с „договора по
чл. 36, ал. 6, т. 7“.
§ 12. В чл. 41, ал. 2 думите „договора по
чл. 36, ал. 2, т. 14“ се заменят с „договора по
чл. 36, ал. 6, т. 7“.
§ 13. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 след думата „ бенефициента“
се добавя „и на МИРГ“.
2. В ал. 4 се създава т. 5:
„5. се налага корекция на финансовата
помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 96 от Регламент на Съвета
(ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд за
рибарство.“
3. В ал. 5 думите „пред министъра на земеделието и храните“ се заличават.
§ 14. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „бюджета на местната
стратегия за развитие на МИРГ“ се добавя
„(от общия публичен бюджет, предоставен на
рибарския район)“.
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) При избора на изпълнител/и за всички дейности, планираните разходи за които
надхвърлят стойностните прагове по Закона
за обществените поръчки (ЗОП), МИРГ следва да прилагат реда и условията на ЗОП. В
случаите на проведени процедури по реда на
ЗОП МИРГ представят оригинал от всеки
договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и заверени копия от
решението, обявлението, документацията за
обществената поръчка, протоколите за работа
на комисията и решението за обявяването
на класирането на кандидатите/участниците
от проведените процедури в ИАРА в срок до
10 работни дни от сключване на договора с
изпълнителя.“
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3. Създава се ал. 9:
„(9) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по ал. 8 и писмено уведомява МИРГ за
констатациите си; при открито нарушение
на нормативните изисквания по провеждане
и възлагане на обществена поръчка ИАРА
има право да наложи финансови корекции
на МИРГ.“
4. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) Местната инициативна рибарска група
представя в ИАРА и ДФЗ – РА до 10-о число
на месеца, следващ изминалото тримесечие,
отчет за извършените разходи по образец, придружен с оригинали на разходооправдателни
документи, потвърждаващи извършването им
за ДФЗ – РА и заверени копия на същите за
ИАРА. В срок до 2 месеца от представяне на
документите ДФЗ – РА извършва проверка за
съответствие на представените документи с
одобрения от ИАРА годишен бюджет на МИРГ.
В случай на установяване на недопустими
разходи с уведомителното писмо ДФЗ – РА изисква от МИРГ представяне на допълнителни
документи, доказващи и/или обосноваващи
съответните разходи. При липса/непредставяне на такива документи ДФЗ – РА определя
разходите като неодобрени. Резултатите от
извършената проверка се изпращат в ИАРА.
ИАРА съхранява предоставената документация от ДФЗ – РА и МИРГ в архив.“
5. Създава се ал. 11:
„(11) В срок до 10 работни дни от получаване на отчета с резултатите от извършените
проверки на отчетите на МИРГ за извършените разходи за тримесечието от ДФЗ – РА
по ал. 10 ИАРА изготвя и изпраща до МИРГ
уведомително писмо относно неодобрените
разходи. Местната инициативна рибарска група следва да представи в срок от 10 работни
дни в ДФЗ – РА и в ИАРА копие от банков
документ, удостоверяващ, че сумата на не
одобрените разходи е преведена по сметката
на ОПРСР.“
§ 15. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. се налага корекция на финансовата
помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 96 от Регламент на Съвета
(ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд за
рибарство.“
2. В ал. 2 думите „пред министъра на земеделието и храните“ се заличават.
§ 16. В чл. 55, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 се създават букви „г“ и „д“:
„г) информацията по букви „а“ – „в“ трябва
да заема най-малко 25 % от табелата;
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д) табелата следва да указва вида и наименованието на проекта;“.
2. Създава се нова точка 5:
„5. за проекти, които надвишават левовата
равностойност на 500 000 евро и включват
дейности, свързани с инфраструктура и дейности за СМР, да постави на видно място
на обекта на извършване на инвестицията
временна табела за периода на изпълнение
на проекта, указваща, че проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ
по ОПРСР и ЕФР; в шестмесечен срок след
окончателното изплащане на безвъзмездната
финансова помощ бенефициентът е длъжен
да замени временната табела с постоянна
съгласно т. 4;“.
3. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
§ 17. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „срещу рисковете“
се добавя „съгласно приложение № 9“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 18. Създава се приложение № 9 към
чл. 59, ал. 1:
„Приложение № 9
към чл. 59, ал. 1
Покритие на застрахователни рискове
1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия;
2. Сблъсък с летателни апарати и тела и/или
падащи предмети от тях;
3. Буря, ураган;
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване
на сняг или лед;
5. Измокряне от забравени кранове или чешми
или авария на водопроводни или отоплителни
инсталации;
6. Наводнения от природни бедствия;
7. Свличане на земни маси;
8. Земетресения;
9. Кражби от всякакъв тип;
10. Транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Проектните предложения, по които
се извършват проверки за допустимост и/или
административни проверки от МИРГ или от
ИАРА, се довършват по реда на тази наредба.
§ 20. Проектните предложения, по които
са завършили административните проверки
от МИРГ и от ИАРА и за които предстои да
се вземе решение от колективния върховен
орган на МИРГ за одобрение/отхвърляне на
проектното предложение, се довършват по
реда на досегашните чл. 36, ал. 2, т. 10 и 11.
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§ 21. В „Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 1.1. „Безвъзмездна
финансова помощ за постоянно прекратяване
на риболовни дейности“ по Приоритетна ос
№ 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за Прог рамен период
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 43 от 2010 г., бр. 21 и 89 от 2011 г.
и бр. 45 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19, ал. 2 се създава изречение второ:
„Стойността на продажната цена на получените от скрапирането отпадъци се съпоставя
с одобрени референтни цени на видовете метали за съответния период, които се вземат
за основа при формирането на продажните
цени, в случаите, в които е приложимо, съгласно реда, описан в указания, публикувани
на страницата на ОПРСР.“
2. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) При неявяване, неп редставяне на
документите по ал. 2 или неподписване на
договора в определения срок кандидатът губи
право на безвъзмездна финансова помощ по
одобрения проект и не може да кандидатства
отново за същия проект и/или със същия
кораб по реда на тази наредба.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) В случай че подаденото заявление
за кандидатстване бъде оттеглено, преди да
бъде одобрено/отхвърлено от изпълнителния
директор на ИАРА, кандидатът губи право да
кандидатства отново по тази мярка за същия
проект и/или със същия кораб по реда на
тази наредба.“
3. В чл. 31, ал. 1 думите „12 месеца“ се
заменят с „3 месеца“.
§ 22. В Наредба № 5 от 2012 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. „Инвестиции на
борда на риболовните кораби и селективност“
по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
програмен период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 36 от 2012 г.; изм., бр. 44 от 2012 г.) в чл. 42
ал. 5 се отменя.
§ 23. В Наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 3.5. „Пилотни
проекти“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки
от общ интерес“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Републи-
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ка България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за Прог рамен период
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 78 от 2012 г.) в чл. 10,
ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. за кандидатите по ал. 1, т. 1 да са
регистрирани като лица, които развъждат и
отглеждат риба и други водни организми, или
да притежават разрешително за извършване
на стопански риболов съгласно приложимото
законодателство;“.
§ 24. В Наредба № 18 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън
риболова“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки
от общ интерес“ по Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския
фонд по рибарство за Програмен период
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 83 от 2012 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 5, т. 2 думите „60 %“ се заменят с „80 %“.
2. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 5 „Критерии за определяне размера на безвъзмездната
финансова помощ“ се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 7, ал. 5
Критерии за определяне размера на безвъзмездната финансова помощ
Критерии

% публично
финансиране

Критерии

% публично финансиране

колективен
интерес

100

и н д и ви д уален интерес

80

ко л ек т и в ни органи,
иницииращи проекта

100

п роек т ът е
иницииран
о т и н д и видуален бенефициент

80

публичен
дос т ъп до
резултатите от проекта

100

резултатите
о т п р о е кта остават
частна собс т в ено с т и
под час т ен
контрол

80

финансово
участие на
ко л ек т и в ни организации

100

липса на
финансово
у ч ас т ие н а
колек тивни
организации

80

“
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
7126
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-90
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 99, т. 2 АПК във връзка с чл. 10,
ал. 6 от Закона за народната просвета поради
предложение с вх. № 0210-114 от 28.08.2013 г. от
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, писмо с изх. № ЖИ-16505
от 24.07.2013 г. от директора на ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ и писмо с изх. № 776-217 от 19.07.2013 г. от директора
на ПГЖПТ „Никола Корчев“, София, и доклад
№ 80894-671 от 2.09.2013 г. на главния секретар
на Министерството на образованието и науката
отменям Заповед № РД-14-65 от 11.07.2013 г. (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) за преобразуване на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола
Корчев“ – София, и Професионална гимназия по
битова и електротранспортна техника и строителство – София, в Професионална гимназия по
битова и електротранспортна техника – София.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
За министър:
И. Кръстев

7069

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1131
от 18 септември 2013 г.
за утвърждаване на нов образец на бандерол
за тютюневи изделия – цигари, пури и пурети
и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар
На основание чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите
и данъчните складове във връзка с чл. 25 от Закона за тютюна и тютюневите изделия нареждам:
1. Утвърждавам нов образец на бандерол за
тютюневи изделия – цигари, пури и пурети и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени
за реализация на вътрешния пазар, със следните
размери и реквизити:
а) размери – 24/46 мм;
б) цвят – зелен;
в) холограмна лента;
г) надписи „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, „МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ“ и „ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ“;
д) серия двубуквена;
е) номерация – 8-цифрова;

ж) продажна цена, определена по реда на чл. 29
от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
з) брой късове в опаковката и цена на единична
бройка – само за ръчно свити пури.
2. Образецът на бандерола по т. 1 е неразделна
част от заповедта.
3. Образецът на бандерол се въвеж да от
1 януари 2014 г.
4. Пури и пурети, облепени с бандерол, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 от 19.11.2008 г.,
издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 104
от 2008 г.), както и цигари и тютюн за пушене (за
лула и цигари), облепени с бандерол, утвърден със
Заповед № ЗМФ-1624 от 14.12.2009 г., издадена от
министъра на финансите (ДВ, бр. 102 от 2009 г.),
могат да се реализират до изчерпването им, но
не по-късно от 31 декември 2014 г.
5. О т м е н я м з а п о в е д и № ЗМФ -17 8 5 о т
19.11.2008 г. и № ЗМФ-1624 от 14.12.2009 г., считано от 1 януари 2014 г.
Образец на бандерола:

7081

Министър:
П. Чобанов

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1132
от 18 септември 2013 г.
за утвърждаване на нов образец на бандерол
за бутилирани алкохолни напитки с код по КН
2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация
на вътрешния пазар
На основание чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове нареждам:
1. Утвърждавам нов образец на бандерол за
бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208
и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо
15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, със следните размери и реквизити:
а) размери – 15/150 мм;
б) цвят – бежово-зелен;
в) холограмна лента;
г) цифрово означение на количеството на
алкохолната напитка;
д) цифрово означение на действителното алкохолно съдържание по обем;
е) надписи „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, „МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ“ и „АКЦИЗЕН
БАНДЕРОЛ“;
ж) серия двубуквена;
з) номерация – 8-цифрова.
2. Образецът на бандерола по т. 1 е неразделна
част от заповедта.
3. Образецът на бандерол се въвежда от 1 януари 2014 г.
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4. Алкохолни напитки, облепени с бандерол,
утвърден със Заповед № ЗМФ-1786 на министъра на финансите от 19.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от
2008 г.), могат да се реализират до изчерпването
им, но не по-късно от 31 декември 2014 г.
5. Отменям Заповед № ЗМФ-1786 от 19.11.2008 г.,
считано от 1 януари 2014 г.
Образец на бандерола:

Министър:
П. Чобанов

7082

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1133
от 18 септември 2013 г.
за утвърждаване на нов образец на бандерол
„DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки
с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание,
равно и превишаващо 15 % vol, предназначени
за търговските обекти, лицензирани за безмитна
търговия
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за безмитната търговия нареждам:
1. Утвърждавам нов образец на бандерол
„DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание,
равно и превишаващо 15 % vol, предназначени
за търговските обекти, лицензирани за безмитна
търговия, със следните размери и реквизити:
а) размери – 15/150 мм;
б) цвят – светлокафяв;
в) холограмна лента;
г) надписи „RЕPUBLIC OF BULGARIA“ и
„A LCOHOLIC BEV ER AGE“, „MINISTRY OF
FINANCE“, „DUTY FREE“;
д) серия двубуквена;
е) номерация – 8-цифрова.
2. Образецът на бандерола по т. 1 е неразделна
част от заповедта.
3. Образецът на бандерол се въвежда от 1 януари 2014 г.
4. Алкохолни напитки, облепени с бандерол,
утвърден със Заповед № ЗМФ-1787 на министъра на финансите от 19.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от
2008 г.), могат да се реализират до изчерпването
им, но не по-късно от 31 декември 2014 г.
5. Отменям Заповед № ЗМФ-1787 от 19.11.2008 г.,
считано от 1 януари 2014 г.
Образец на бандерола:

Министър:
П. Чобанов

7083

ОБЩИНА БАНСКО
ЗАПОВЕД № 03-177
от 13 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 205, т. 3 ЗУТ, съгласно одобрен ПУП със
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заповед № 240/1990 г., с оглед задоволяване на
важни общински нужди, а именно разширяване
на гробищен парк на гр. Банско нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на имот
с идентификатор 02676.501.3287 по КК и КР на
гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81 от
10.12.2009 г. на изп. д. на АГКК. Адрес на имота:
гр. Банско, п.к. 2770, Точилото, площ: 1851 кв.м.
Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване. Номер по предходен план: 3287,
квартал 200, парцел: I.
2. Имот с идентификатор 02676.501.3287 по
КК и КР на гр. Банско е собственост на н-ци на
Асен Николов Радонов (б.ж. на гр. Банско), Елена
Борисова Диманова, Невена Асенова Радонова
и Радка Димитрова Колчагова съгласно нотариален акт № 114, том 4, рег. 2277, дело № 1957 от
15.06.2005 г., вписан в Службата по вписванията – Разлог, Решение № 138 от 21.06.2013 г. на
Върховния касационен съд на Република България
и удостоверение за наследници с изх. № АОС-001286 от 8.07.2013 г. при следните квоти:
2.1. Радка Димитрова Колчагова – 1/9 идеална
част;
2.2. Нели Асенова Радонова – 4/27 идеални
части;
2.3. Невена Асенова Радонова – 4/9 идеални
части;
2.4. Елена Борисова Диманова – 8/27 идеални
части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 1851 кв. м е определена от инж.
Пет ър Панчев – сертификат на оценителска
правоспособност рег. № 100100728 от 14.12.2009 г.
Същата възлиза на 107 333 лв. и е определена за
обезщетение на собствениците на имот с идентификатор № 02676.501.3287 в гр. Банско. Средствата
са осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 455 по протокол № 23 от
25.04.2013 г. на Общинския съвет – гр. Банско.
4. Директор на дирекция „ФПОП“ при Община
Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т. 3, на собствениците на имот
с идентификатор 02676.501.3287 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Банско,
както следва;
4.1. Радка Димитрова Колчагова – 11 925,89 лв.;
4.2. Нели Асенова Радонова – 15 901,18 лв.;
4.3. Невена Асенова Радонова – 47 703,55 лв.;
4.4. Елена Борисова Диманова – 31 802,37 лв.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3287 по КК и КР на гр.
Банско да започне в 7-дневен срок от влизане на
заповедта в сила в „УниКредит Булбанк“ – клон
Банско.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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8. Заповедта да се връчи на отдел „ОС“, директор „ФПОП“, директора на „УниКредит Булбанк“ – клон Банско, за сведение и изпълнение.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Александър Рупчин – секретар на
Община Банско.
Кмет:
Г. Икономов

7110

ОБЩИНА БЯЛА
РЕШЕНИЕ № 108
от 23 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бяла, област Русе, одобрява ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за прокарване на водопроводно отклонение за
захранване с вода на имот № 003001 през поземлен имот № 001338 по плана за земеразделяне
на с. Копривец, ЕКАТТЕ 38529 – общински път
с. Копривец – с. Дряновец – общинска собственост, с дължина на отклонението 132 м.

7087

Председател:
А. Александрова-Тюркеджиева

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 791
от 1 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ- 01 от
24.01.2013 г., т. 13, на Комисията за земеделските
земи при Областна дирекция „Земеделие“ – гр.
Велико Търново, във връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) и предвид това,
че е започнало административно производство по
изработване на проект за подробен устройствен
план (ПУП), което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ (26.11.2012 г.) с
издаване на акт за одобряването му, Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.520.719, местност
Козлуджа, землище на гр. Велико Търново,
относно промяна предназначението на имота
за „смесено обсл у ж ваща и производственоскладова зона“ (Соn 2) и обединяване с имот №
10447.520.2918 в един нов имот № 10447.520.777
за изграждане на обект: „Автосервиз – разширение“ – предвижда се свободно застрояване на
сгради за „обслужващи и производствено-складови
нужди“, при следните устройствени показатели:
височина на сградите – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – 60 %; коефициент на
застрояване – Кинт. – 1,2; минимална плътност
на озеленяване – 30 %. Линиите на застрояване и
разположението на сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.

7116

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 822
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013 г., т. 6,
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 при Областна
дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във
връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) и предвид това, че е започнало
административно производство по изработване
на проект за подробен устройствен план (ПУП),
което не е приключило до влизането в сила на
цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.519.313 по ПНИ
на територия по § 4 ЗСПЗЗ, местност Пишмана,
землище на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на имота и план-схеми
за електрификация и водоснабдяване към ПУП.
За ПИ № 10447.519.313 се предвижда изграждане
на жилищна сграда при следните устройствени
показатели: височина на сградата – 10 м; плътност
на застрояване (П застр.) – 60 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) – 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.

7117

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 823
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013 г., т. 6,
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 при Областна
дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във
връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) и предвид това, че е започнало
административно производство по изработване
на проект за подробен устройствен план (ПУП),
което не е приключило до влизането в сила на
цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.519.320 по ПНИ
на територия по § 4 ЗСПЗЗ, местност Пишмана,
землище на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на имота и план-схеми за
електрификация и водоснабдяване към ПУП. За
ПИ № 10447.519.320 се предвижда изграждане на
жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м; плътност
на застрояване (П застр.) – 60 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) – 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
Н. Ашиков
7118
РЕШЕНИЕ № 824
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013 г., т. 6,
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 при Областна
дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във
връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) и предвид това, че е започнало
административно производство по изработване
на проект за подробен устройствен план (ПУП),
което не е приключило до влизането в сила на
цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.519.318 по ПНИ
на територия по § 4 ЗСПЗЗ, местност Пишмана,
землище на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на имота и план-схеми за
електрификация и водоснабдяване към ПУП. За
ПИ № 10447.519.318 се предвижда изграждане на
жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м; плътност
на застрояване (П застр.) – 60 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) – 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
Н. Ашиков
7119
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РЕШЕНИЕ № 825
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013 г., т. 6,
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 при Областна
дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във
връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) и предвид това, че е започнало
административно производство по изработване
на проект за подробен устройствен план (ПУП),
което не е приключило до влизането в сила на
цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.519.319 по ПНИ
на територия по § 4 ЗСПЗЗ, местност Пишмана,
землище на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на имота и план-схеми
за електрификация и водоснабдяване към ПУП.
За ПИ № 10447.519.319 се предвижда изграждане
на жилищна сграда при следните устройствени
показатели: височина на сградата – 10 м, плътност
на застрояване (П застр.) – 60 %, коефициент на
интензивност (Кинт.) – 1,2, минимална озеленена
площ – 40 %, начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
7120
РЕШЕНИЕ № 826
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013 г., т. 6,
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 при Областна
дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във
връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ)и предвид това, че е започнало
административно производство по изработване
на проект за подробен устройствен план (ПУП),
което не е приключило до влизането в сила на
цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.519.322 по ПНИ
на територия по § 4 ЗСПЗЗ, местност Пишмана,
землище на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на имота и план-схеми
за електрификация и водоснабдяване към ПУП.
За ПИ № 10447.519.322 се предвижда изграждане
на жилищна сграда при следните устройствени
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показатели: височина на сградата – 10 м, плътност
на застрояване (П застр.) – 60 %, коефициент на
интензивност (Кинт.) – 1,2, минимална озеленена
площ – 40 %, начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

7121

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 827
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013 г., т. 6,
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 при Областна
дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във
връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) и предвид това, че е започнало
административно производство по изработване
на проект за подробен устройствен план (ПУП),
което не е приключило до влизането в сила на
цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.519.323 по ПНИ
на територия по § 4 ЗСПЗЗ, местност Пишмана,
землище на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на имота и план-схеми
за електрификация и водоснабдяване към ПУП.
За ПИ № 10447.519.323 се предвижда изграждане
на жилищна сграда при следните устройствени
показатели: височина на сградата – 10 м, плътност
на застрояване (П застр.) – 60 %, коефициент на
интензивност (Кинт.) – 1,2, минимална озеленена
площ – 40 %, начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

7122

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 828
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013 г., т. 6,
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 при Областна
дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във
връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на терито-
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рията (ЗИДЗУТ) и предвид това, че е започнало
административно производство по изработване
на проект за подробен устройствен план (ПУП),
което не е приключило до влизането в сила на
цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно подземно ел.
захранване – кабелни линии 20 kV и 1 kV, и подземно водоснабдяване за поземлени имоти – ПИ
№ 10 4 47.519.317, 10 4 47.519.316, 10 4 47.519.318,
10 4 47. 51 9. 321 , 10 4 47. 51 9. 32 3 , 10 4 47. 51 9. 32 2 ,
10 4 47. 51 9. 31 3 , 10 4 47. 51 9. 2 5 0 , 10 4 47. 51 9. 31 9,
10447.519.146, 10447.519.320, м. Пишмана, землище на гр. Велико Търново.
Трасето на подземния водопровод започва от съществуващ магистрален водопровод ∅ 820 мм в ПИ
№ 10447.27.15 – горска територия, и се прокарва
през имоти № 10447.27.12 – полски път, общинска
публична собственост, № 10447.519.314 – полски
път, частна собственост, и № 10447.519.300 – полски път, общинска собственост.
Трасетата на подземните ел. кабели 20 kV и 1 kV
се прекарват през имоти № 10447.519.300 – полск и п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т,
№ 10447.519.315 – полски път, частна собственост,
№ 10447.519.314 – полски път, частна собственост,
и достигат до ПИ № 10447.519.316, в който е предвидено изграждане на трафопост.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

7123

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 829
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013 г., т. 6,
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 при Областна
дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във
връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) и предвид това, че е започнало
административно производство по изработване
на проект за подробен устройствен план (ПУП),
което не е приключило до влизането в сила на
цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.519.321 по ПНИ
на територия по § 4 ЗСПЗЗ, местност Пишмана,
землище на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на имота и план-схеми
за електрификация и водоснабдяване към ПУП.
За ПИ № 10447.519.321 се предвижда изграждане
на жилищна сграда при следните устройствени
показатели: височина на сградата – 10 м; плътност
на застрояване (П застр.) – 60%; коефициент на
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интензивност (Кинт.) – 1,2; минимална озеленена
площ – 40%; начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.

7124

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № 226
от 18 септември 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и
Решение № 186 по протокол № 16 от 10.09.2013 г.
на Общинския съвет – с. Венец, считано от
1.10.2013 г. закривам Целодневна детска градина
„Снежанка“, с. Боян, община Венец, област Шумен.
1. Брой деца в ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, за
учебната 2013/2014 г. – 3 деца.
2. Децата от Целодневна детска градина „Снежанка“, с. Боян, община Венец, област Шумен,
да бъдат пренасочени към Целодневна детска
градина „Мир“, с. Капитан Петко, община Венец,
област Шумен.
3. Общинската администрация – с. Венец, да
осигури безплатен транспорт за децата от ЦДГ
„Снежанка“, с. Боян, до ЦДГ „Мир“, с. Капитан
Петко, и обратно.
4. Задължителната документация на ЦДГ
„Снежанка“, с. Боян, да се приеме и съхранява
в ЦДГ „Мир“, с. Капитан Петко, при условията
на чл. 15, ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета.
5. Фондът от учебни помагала и дидактически
материали на ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, да се
съхранява и използва по предназначение в ЦДГ
„Мир“, с. Капитан Петко, община Венец.
6. Движимото и недвижимото имущество на
закритата ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, е общинска
собственост и се разпределя със заповед на кмета
на община Венец.
7. Тру дови т е п ра воо т ношен и я с щат н и я
персонал в ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, да бъдат
уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.

7086

Кмет:
Н. Ахмедова

21. – Висшият съдебен съвет обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3 във връзка с
чл. 188, ал. 1 и чл. 190 ЗСВ 22 свободни длъжности
за „съдия“ в апелативните съдилища, които да се
заемат след конкурс за повишаване в длъжност и
преместване чрез събеседване и след конкурс за
първоначално назначаване, както следва:

ВЕСТНИК
Орган на
съдебната
власт
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Свободни Конкурс Конкурс
длъжза преза първоности за местване начално
съдия в
в длъжназначаАС
ност
ване –
20 %

А пелативен
съд – гр. Софи я – г ра жданска колегия

4

3

1

А пелативен
съд – гр. София – наказателна колегия

7

5

2

А пелативен
съд – гр. София – търговска колегия

7

5

2

А пелативен
съд – гр. Пловд и в – г ра жданска колегия

1

1

0

Апелативен съд – гр.
Пловдив –
търговска колегия

1

1

0

А пелативен
съд – гр. Бургас – наказателна колегия

1

1

0

А пелативен
съд – гр. Варна – т ърговска колегия

1

1

0

На основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 180
ЗСВ обявява конкурс за повишаване в длъжност
и преместване чрез събеседване на 17 свободни
длъжности за „съдия“ в апелативните съдилища,
както следва:
1. Апелативен съд – гр. София – гражданска
колегия – 3 свободни длъжности;
2. Апелативен съд – гр. София – наказателна
колегия – 5 свободни длъжности;
3. Апелативен съд – гр. София – търговска
колегия – 5 свободни длъжности;
4. Апелативен съд – гр. Пловдив – гражданска
колегия – 1 свободна длъжност;
5. Апелативен съд – гр. Пловдив – търговска
колегия – 1 свободна длъжност;
6. Апелативен съд – гр. Бургас – наказателна
колегия – 1 свободна длъжност;
7. Апелативен съд – гр. Варна – търговска
колегия – 1 свободна длъжност.
Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178,
ал. 3 във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 ЗСВ
14 свободни длъжности за „съдия“ в административните съдилища, които да се заемат след
конкурс за повишаване в длъжност и преместване
чрез събеседване и след конкурс за първоначално
назначаване, както следва:
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Свободни
длъжности
за съдия в
АдмС

Конкурс
за преместване в
длъжност

Конкурс
за първоначално
назначаване – 20 %

Административен
съд – София-град

5

4

1

Административен
съд – Благоевград

1

Административен
съд – К юстендил

1

Административен
с ъд – Пер ник

1

Административен
с ъ д – Бу р гас

4

3

1

Административен
съд – Велико Търново

1

0

1

Административен
съд – Русе

1

1

0

1

1

1
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Свободни Конкурс Конкурс
длъжности за пре- за първоза проку- местване начално
рор в АП
в длъж- назначаност
ване –
20 %

Апелативна
специализирана прокуратура

3

2

1

Апелативна
п р о к у р ат у ра – гр. София

7

6

1

3

3

0

0

Апелативна
прокурат у ра – г р.
Пловдив

2

2

0

0

Апелативна
п р о к у р ат у ра – гр. Велико Търново

0

На основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 180
ЗСВ обявява конкурс за повишаване в длъжност
и преместване чрез събеседване на 11 свободни
длъжности за „съдия“ в административните съдилища, както следва:
1. Административен съд – София-град – 4
свободни длъжности;
2. Административен съд – Благоевград – 1
свободна длъжност;
3. Административен съд – гр. Кюстендил – 1
свободна длъжност;
4. Административен съд – гр. Перник – 1
свободна длъжност;
5. Административен съд – гр. Бургас – 3 свободни длъжности;
6. Административен съд – гр. Русе – 1 свободна длъжност.
Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178,
ал. 3 във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 ЗСВ
16 свободни длъжности за „прокурор“ в апелативните прокуратури, които да се заемат след
конкурс за повишаване в длъжност и преместване
чрез събеседване и след конкурс за първоначално
назначаване, както следва:

Апелативна
1
0
1
п р о к у р ат у ра – гр. Варна
На основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 180
ЗСВ обявява конкурс за повишаване в длъжност
и преместване чрез събеседване на 13 свободни
длъжности за „прокурор“ в апелативните прокуратури, както следва :
1. Апелативна специализирана прокуратура – 2
свободни длъжности;
2. Апелативна прокуратура – гр. София – 6
свободни длъжности;
3. Апелативна прокуратура – гр. Пловдив – 3
свободни длъжности;
4. Апелативна прокуратура – гр. Велико Търново – 2 свободни длъжности.
На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и
3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване в
длъжност и преместване на съдии, прокурори и
следователи в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администрацията на ВСС,
София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за участие
в конкурса (по образец), към което се прилагат:
служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през последните 3 години
от дейността му, избрани на случаен принцип;
копие от 3 акта, изготвени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
от него; други документи по негово желание,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
Конкурсите да се проведат чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането
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на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който се кандидатства. Датата,
часът и мястото за провеждане на събеседването
да се определят от конкурсната комисия след
конституирането є и да се публикуват на интернет
страницата на Висшия съдебен съвет.
7140
30. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности
за: професор по професионално направление 8.3.
Музикознание и музикално изкуство, специалност „Дирижиране на народен хор и народен
ансамбъл“ – един; доцент по професионално
направление 8.3. Музикознание и музикално
изкуство, специалност „Пиано“ – двама, всички
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в АМТИИ, ул. Т. Самодумов 2, ет. 3, стая
32, тел. 032/601 477.
7094
17. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ прави следната промяна в конкурса
за приемане на редовни докторанти – платена
форма на обучение, във Факултета по начална и
предучилищна педагогика (ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
като приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
№

Шифър

Докторска
програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

Факултет по начална и предучилищна педагогика
1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

Педагогика
(С п е ц и а л н а
п е д а г о г и к а)
с обу чение
на английски
език

2

Педагогика
(Специална педагогика – Логопедия) с обучение на английски език

3

Педагогика
(Начална училищна педагогика) с обучение на английски език

2

Педагогика
(Предучилищна педагогика)
с обучение на
английски
език

1

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

ватели“ за нуждите на катедра „Електротехника,
електроника и автоматика“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044 667 323.
7100
53. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за докторанти
по 05.02.18. Икономика и управление по отрасли
(индустрия, туризъм) – 6, всички със срок 2 месеца
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – в Ботевград,
ул. Гурко 14, тел. 0723 68812.
7092
55. – Европейският колеж по икономика и
управление – Пловдив, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8.
Икономика (Счетоводство) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 0894 455 996.
7157
56. – Европейският колеж по икономика и
управление – Пловдив, обявява конкурс за доцент
по професионално направление 3.8. Икономика
(Финанси) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в Пловдив,
ул. Задруга 18, тел. 0894 455 996.
7158
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2013 – 2014 г. съгласно Решение № 288 от
10.05.2013 г. на Министерския съвет по следните
научни специалности:
Шифър

Области на висше
образование, професионални направления и
докторски програми

Форма на обучение

редовна задочна
1

2

3.

Социални, стопански и
правни науки

3.4.

Социални дейности
Организация и управление извън сферата
на материалното производство (социални дейности) – МФ

4.

“
7098
24. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за доцент за Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен по професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електронни преобразу-

3

4.3.

1

Природни науки, информатика и математика
Биологически науки
Биофизика – МФ

1

Молекулярна
гия – МФ

1

биоло-

Микробиология – МФ

1

Физиология на животните и човека – МФ

1

Екология и опазване
на екосистемите – АФ

1

4
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1

2

6.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.3.

6.4.

3

Животновъдство
Генетика – АФ

1

Зоохигиена и организация на ветеринарното
обслужване (Зоохигиена) – АФ

1

Ветеринарна медицина
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните – ВМФ

1.
1.2.

7.
7.1.

4

1

Педагогически науки
Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика – ПФ

1

1

Специална
ка – ПФ

1

1

педагоги-

Здравеопазване и спорт
Медицина
Биохимия – МФ

1

Имунология – МФ

1

Ендокринология – МФ

2

Дерматология и венерология – МФ

1

Анестезиология и реаниматология – МФ

1

Акушерство и гинекология – МФ

1

Кардиология – МФ

1

Обща хирургия – МФ

2

Сърдечносъдова хирургия – МФ

1

Детска хирургия – МФ

1

ОБЩО:

22

3

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството
на факултета; 2. автобиография – европейски
формат; 3. диплома (с приложението) за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ – оригинал или нотариално заверено копие,
или академична справка за завършено обучение;
4. когато дипломата е за придобита в чужбина
степен на висше образование или на периоди
на обучение, завършени в чуждестранни висши
училища, признати по законодателството на съответната държава, кандидатът прилага и решение
на комисия по процедурата „За признаване от
Тракийския университет на придобита в чужбина
степен на висше образование“; 5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията
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им в съответната научна област; 6. документ
за платена такса. Таксите за кандидатстване и
обучение на докторантите са поместени в сайта
на университета. Подаване на документи: в Медицинския факултет – Деканат, ул. Армейска 11,
тел. 042/664468; в Аграрния факултет – Деканат,
Студентски град, тел. 042/699300; във Ветеринарномедицинския факултет – Деканат, Студентски
град, тел. 042/699506; в Педагогическия факултет – Деканат, ул. Армейска 9, тел. 042/613778.
7156
95. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научната
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за преподаване по специалностите „медицинска
сестра“ и „акушерка“ в Катедрата по здравни грижи – Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца. За
справки 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).
7101
84. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за академичната длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина по гръдна хирургия към Катедрата по
специална хирургия със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават лично в Ректората, научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, справки – на тел.
(032)602 224, имейл адрес: nauchen.otdel@gmail.com.
7093
37. – Инстит у т ът по органична х ими я с
Център по фитохимия при БАН – София, обявява конкурси за: доценти по: Професионално
направление 4.2. Химически науки по: 01.05.10.
Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активните вещества за нуждите
на лаб. „ХББЕ“ – един; 01.05.15. Нефтохимия
и нефтохимичен синтез за нуж дите на лаб.
„ОРММ“ – един; професор по 01.10.23. Технология
на природните и синтетичните горива за нуждите на лаб. „ХТГ“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.
7099
68. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени:
подробен устройствен план – план за застрояване
за ПИ № 084004, кадастрален район 510 в землището на гр. Дебелец, местност Дръндарски мочур,
начин на трайно ползване на имота – нива, и
определяне на ново конкретно предназначение
на имота за „жилищни нужди“; подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура – трасе за външно
ел. захранване на обект в ПИ № 084004, местност
Дръндарски мочур, землище на гр. Дебелец; подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе
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за външен водопровод, захранващ обект в ПИ
№ 084004, местност Дръндарски мочур, землище
на гр. Дебелец; план-схема за водоснаобдяване
и канализация на ПИ № 084004 в землището на
гр. Дебелец, местност Дръндарски мочур; плансхема за електроснабдяване на ПИ № 084004 в
землището на гр. Дебелец, местност Дръндарски
мочур. Проектът се намира в общинската администрация, стая 517. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Велико Търново в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7173
79. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за електропроводно
отклонение от ВЕ 110 kV „Дракон“, преминаващо през ПИ 20482.244.4, ПИ 20482.244.21, ПИ
20482.246.10, ПИ 20482.246.12, ПИ 20482.505.163
по КК на землището на гр. Девня до УПИ 35,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, за промишлено
строителство по одобрен ПУП – ПРЗ. 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 общината.
7108
21. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: Довеждащ тласкател в землището на
гр. Раднево, община Раднево. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Раднево.
7152
22. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: Отливен канал на кв. Гипсово в землището
на гр. Раднево, община Раднево. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Раднево.
7153
6. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
външно кабелно ел. захранване на обект „Базова
станция BGS0298.А на „Мобилтел“ – ЕАД“, местност Дъбов баир, землище с. Камчия, община
Сунгурларе, област Бургас. Трасето на кабелното
ел. захранване минава през ПИ № 100018 – частна
държавна собственост. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ“,
ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7174
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81. – Община с. Аврен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
изграждане на електропровод за захранване на
имот № 015009, м-ст Азман кайряк, в землището
на с. Здравец, с обща дължина 231,75 м, преминаващо по полски пътища № 000113, собственост
на Община Аврен. Планът се намира в сградата
на общинската администрация и всички заинтересувани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
същите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Аврен.
7109
70. – Община с. Баните, област Смол ян,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проeкт
за ПУП – парцеларен план за обект: „МВЕЦ
Оряховец“ в землищата на селата Кръстатица
и Оряховец за сервитута на експлоатационния
път, водохващане и вход тунел, заливаема площ,
сервитута на тръбопровода и изход тунел, засягащ
следните поземлени имоти: землище Оряховец:
ПИ с кад. №: 20.258 – за полски пътища и прокари; 20.324 – пасище, мера, местност Реката;
20.700 – нива, местност Лъката; 20.702 – нива,
местност Реката; 20.336 – пасище, мера, местност Нивата; 20.294 – нива, местност Лъката;
20.757 – широколистна гора, подотдел 198/д;
землище Кръстатица: ПИ с кад. №: 5.130 – нива,
местност Колибата; 5.131 – нива, местност Колибата; 5.133 – пасище, мера, местност Колибата;
5.83 – нива, местност Пожера; 5.84 – нива, местност Пожера; 5.87 – без определено стопанско
предназначение; 5.104 – пасище, мера, местност
До реката; 5.115 – пасище, мера, местност Мерията; 5.116 – ливада, местност Мерията; 5.117 – пасище, мера, местност Мерията; 5.192 – пасище,
мера, местност Колибата; 5.161 – дървопроизв.
площ, подотдели: 201/1 – скали; 201/б – широколистна гора. Парцеларният план е изложен
в сградата на общината, ет. 2, стая № 204. 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.
7154
2. – Община с. Руен, област Бургас, обявява,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Допълнително водоснабдяване на селата Подгорец, Припек и Мрежичко към община Руен“.
Същият е изложен в стая № 23 в сградата на
Община Руен с административен център: с. Руен
8540, община Руен, област Бургас, ул. Първи
май 18. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят своите писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
7088
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13. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през ноември 2013 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
НА 5.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1996/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2012 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Милка Георгиева Митова, Монтана,
ул. Камен Цанов 14, ет. 2, срещу Ангел Петров
Петков чрез адвокат Красимир Босев, Монтана,
ул. Васил Левски 15, ет. 2; Ангел Митов Петров,
София, ж. к. Дружба ІІ, бл. 422, вх. А, ет. 8,
ап. 30; Мая Георгиева Каменчова, Монтана, ж. к.
Младост 2, бл. 33, ет. 6, ап. 25; Златка Митова
Гюрова, София, ж. к. Младост 3, бл. 302, вх. 3,
ет. 3, ап. 14; Надка Георгиева Маркова, Монтана,
ж. к. Младост, бл. 14, вх. Б, ап. 36; Петър Митов
Цветков, Хасково, ул. Бузлуджа 30, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 2959/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6202/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Георгиев Каров чрез адвокат
Мариана Вергилова, София, ул. Алабин 50 А, вх. А,
ет. 3, офис 17, срещу Малина Христова Данева
чрез адвокат Иван Тодоров Стоянов, София, ул.
Райко Даскалов 4, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2607/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 13685/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Георги Димов Димов, София,
бул. Пенчо Славейков 25, вх. Б, ет. 1, ап. 14,
срещу „Циклоп груп строй“ – ООД, чрез управителя Иван Христозов, София, ж. к. Младост
1, бл. 29А, ап. 22.
Четвърто гражданско отделение, 3552/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стамат Георгиев Мутафов, действащ със
съгласието на майка си и законен представител
на Гергана Димитрова Димитрова чрез адвокат
Марияна Пушева, Бургас, ул. Генерал Гурко 18,
ет. 3, срещу Георги Тодоров Мутафов, чрез процесуален представител Нели Халачева, Бургас,
ул. Трайко Китанчев 47А, и страна дирекция
„Социално подпомагане“ – Бургас, ж. к. Братя
Миладинови, бл. 42.
НА 6.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1585/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2867/2012 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Иван Александров Котев чрез адвокат Костадин Костадинов, Варна, ул. Парижка
комуна, бл. 1, вх. В, ет. 2, срещу Крикор Гарабед
Задикян чрез адвокат Стефан Москов, Варна, бул.
Вл. Варненчик 10; Сърпухи Гарабед Пилибосян
чрез адвокат Стефан Москов, Варна, бул. Вл.
Варненчик 10.
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Четвърто гражданско отделение, 1790/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
743/2012 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, представлявано
от изпълнителния директор Валентин Николов,
Козлодуй, област Враца, срещу Илияна Цветанова Гаврилова чрез адвокат Виолета Христова,
София, ж. к. Стрелбище, бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 27.
Четвърто гражданско отделение, 1968/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3430/2012 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна, ул. Васил Друмев 73,
срещу Христина Александрова Мутафова, Варна,
ж. к. Възраждане, бл. 67, вх. Б, ап. 133.
Четвърто гражданско отделение, 3424/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2629/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Николай Христов Бояджиев, София, ул.
Ивайло 33, срещу Дориана Николова Тулева-Бенц
чрез адвокат Яника Симова-Апостолова, София,
бул. Шипченски проход 18, бл. Д, ет. 1, офис 107.
Четвърто гражданско отделение, 5368/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14186/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Параскева Костова Петкова,София,
ж. к. Свобода, бл. 8Б, вх. Б, ет. 2, ап. 4, срещу
Уляна Колева Димоларова чрез адвокат Анатолий
Ангелов, София, ул. Алабин 46, ет. 2, и трета
страна ЗАД „Алианц България“ – АД, София,
бул. Княз Александър Дондуков 59.
НА 7.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1694/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1470/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от етажна собственост с адрес Бургас, ул.
Васил Априлов 9, чрез управителя Дичо Троев
Трифонов чрез адвокат Галя Трифонова, Бургас,
ул. Граф Игнатиев 1, ет. 3, срещу Димо Янчев
Карабелов чрез адвокат Димитър Карабелов,
Бургас, ул. Георги Кирков 21, ет. 1; Иванка
Димитрова Карабелова чрез адвокат Димитър
Карабелов, Бургас, ул. Георги Кирков 21, ет. 1;
„Кредо Г-4“ – ЕООД, Бургас, ул. Граф Игнатиев
1; Роберт Левон Енгибаров, Бургас, ул. Васил
Априлов 9; Иван Михов Михов, Бургас, ул. Васил
Априлов 9.
Първо гражданско отделение, 1718/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1330/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Райме Мехмед Хюсню, Варна, ж. к. Дружба – Аспарухово, бл. 10, таван, жилище 1, срещу
Илияна Любиша Панайотова-Михова чрез адвокат
Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Владислав
Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Тихомир Бойчев Куртев
чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна,
бул. Владислав Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Минка
Илиева Кавалджиева чрез адвокат Димитринка
Костелянчик, Варна, бул. Владислав Варненчик
21, ет. 2, ап. 4; Тинка Драганова Куртева чрез
адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул.
Владислав Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Станко
Василев Станков чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Владислав Варненчик 21,
ет. 2, ап.4; Донка Пенева Станкова чрез адвокат
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Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Владислав
Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Емануил Георгиев Рачев
чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна,
бул. Владислав Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Галина
Кънчева Симова чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Владислав Варненчик 21,
ет. 2, ап. 4; Орхан Хюсню Садула, Варна, ж. к.
Дружба – Аспарухово, бл. 10, таван, жилище 1.
Първо гражданско отделение, 2508/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
484/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Недка Спасова Василева чрез адвокат
Анни Георгиева, Варна, бул. Владислав Варненчик 277, адм. сграда на „Елпром“, ет. 4, стая 21;
Николай Панайотов Василев чрез адвокат Анни
Георгиева, Варна, бул. Владислав Варненчик 277,
адм. сграда на „Елпром“, ет. 4, стая 21, срещу
Иван Георгиев Янулов чрез адвокат Димо Демирев, Бургас, ул. Цар Симеон І № 104, ет. 2;
Кристина Ангелова Дикова чрез адвокат Димо
Демирев, Бургас, ул. Цар Симеон І № 104, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 3307/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
728/2012 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Къймет Ниязи Али чрез адвокат Георги
Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, офис 5;
Младен Николов Младенов чрез адвокат Георги
Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, офис
5; Хубавена Николова Младенова чрез адвокат
Георги Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8,
офис 5; Али Мазлум Пътъръ чрез адвокат Георги
Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, офис
5; Мехмедали Мазлум Пътърлъ чрез адвокат
Георги Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев
8, офис 5, срещу Община Котел, гр. Котел, пл.
Възраждане 1.
Първо гражданско отделение, 3665/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1926/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иванка Георгиева Тодорова чрез адвокат
Стоян Пасев, Варна, ул. Радецки 9, партер, офис
2, срещу Георги Василев Гайдаров чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи
6, вх. А, ет. 1; Станка Йорданова Гайдарова чрез
адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон
Първи 6, вх. А, ет. 1; Даринка Илиева Петрова,
Варна, ж. к. Дружба – Аспарухово, бл. 10, вх. А,
ет. 2, ап. 5; Еленка Илиева Георгиева, Варна,
ж. к. Дружба – Аспарухово, бл. 10, вх. Б, ет. 1,
ап. 10; Марийка Аргирова Николова, Варна, ул.
Борис Игнатов 15; Сийка Тодорова Николова чрез
адвокат Гинка Янкова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 4, офис 412; Георги Тодоров
Николов, Варна, ул. Борис Игнатов 15.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1139/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2930/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Божил Траянов Кирилов, София,
кв. Обеля, ул. 5-а 14; Вита Павлова Кирилова,
Оряхово, област Монтана, ул. Раковска 88; Гюргена Стефанова Цонкова, София, ж. к. Надежда,
бл. 332, вх. Г, ет. 9, ап. 96; Иво Павлов Траянов,
София, ж. к. Света Троица, бл. 202, вх. В, ет. 4,
ап. 39; Йордан Митков Кирилов, София, кв. Обеля,
ул. 26-а 19; Найденка Стефанова Митова, София,
кв. Обеля, ул. 12-а 15; Михаил Крумов Мишев,
София, ж. к. Обеля 1, бл. 102, вх. Г, ет. 3, ап. 69;
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Димитрина Михайлова Дончева, София, ул. Станислав Доспевски 49, срещу Съюза на слепите в
България, София, ул. Найчо Цанов 172.
Второ гражданско отделение, 28/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
846/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Иван Тодоров Лазаров чрез адвокат Анка Младенова, Русе, ул. Иван Вазов 14, срещу Богомил
Фиданов Младенов чрез адвокат Грета Пенчева,
Русе, ул. Александровска 62, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 115/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 475/2012 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от ЕТ Лазар Костадинов Костадинов с
фирма „Лазар Костадинов“ чрез адвокат Веселин
Димов Панов, Варна, бул. Хр. Смирненски, бл. 81,
ет. 2, ап. 7, срещу Станка Михайлова Вълчева
чрез адвокат Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз
Борис Първи 10, вх. Б, ет. 1; Михаил Николаев
Николов чрез адвокат Лиляна Ангелова, Бургас,
ул. Княз Борис Първи 10, вх. Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1292/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
863/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Данка Георгиева Петрова чрез адвокат Евгения Минчева Костадинова, Русе, ул. Църковна
независимост 3; Весела Георгиева Русева чрез
адвокат Евгения Минчева Костадинова, Русе, ул.
Църковна независимост 3, срещу Иван Иванов
Хаджииванов чрез адвокат Мариана Петрова Рачева, Русе, бул. Фердинанд 4, ет. 1; Илия Георгиев
Русев чрез адвокат Биляна Димитрова Калчева,
Русе, ул. Райко Даскалов 21, вх. Б, ет. 2, офис 7-8,
и трета страна ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕАД,
чрез адвокат Валентина Енчева Лефтерова, Русе,
ул. Александровска 71, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1339/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 11054/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Емил Тодоров Лилов чрез адвокат Бойко Ботев, София, ул. Алабин 48, срещу
Регионална здравна инспекция – Видин, ул. Цар
Симеон Велики 76.
Четвърто гражданско отделение, 1844/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
829/2012 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Дом „ Стари хора“ – с. Хайредин, чрез адвокат
Юлия Димитрова Георгиева, Враца, ул. Антим
Първи 2, ет. 3, срещу Петя Василева Петкова, с.
Хайредин, област Враца, ул. Оборище 3.
Четвърто гражданско отделение, 2190/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1738/2012 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Христо Иванов Христов чрез адвокат Сава Колев Каров, Бургас, ул. Пиротска 26,
партер, офис 2, срещу Тончо Ненков Иванов чрез
адвокат Диана Янкова Вълчева, Айтос, ул. Цар
Освободител 10, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2362/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 5140/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Групама застраховане“ – ЕАД,
София, бул. Цариградско шосе 47А, вх. В, ет. 3,
срещу Любка Димитрова Начева чрез адвокат
Петър Георгиев Петров, Благоевград, ул. Арсений
Костенцев 19, ет. 2, ап. 4.
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НА 11.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 507/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Лиляна Вельова Георгиева, София, ул.
Лайош Кошут 9, ет. 3, ап. 12; Зоя Цанева Русчева
чрез адвокат Петър Гунев, София, ул. Парчевич 37
Б, ет. 3, ап. 9; Петко Велев Мерджанов, София, ул.
Лайош Кошут 9, ет. 2, ап. 7, срещу Иво Георгиев
Русчев, София, бул. Княз Дондуков – Корсаков
105, ет. 2, ап. 7; Петко Велев Мерджанов, София,
ул. Лайош Кошут 9, ап. 12; Красимира Петрова
Русчева, София, ул. Купените 20, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 61/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2045/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Авиоотряд 28 чрез адвокат Валентина Петрова Георгиева, София, ул. Стрешер 6,
ет. 3, ап. 4А, срещу Цвятко Тодоров Луканов чрез
адвокат Елка Дурева, София, ул. Граф Игнатиев
7А, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3176/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 346/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Милен Илиев Иванов чрез адвокат
Иван Русчев, София, ул. Славянска 29А, ет. 4,
офис 15 и 16, срещу Иван Тодоров Георгиев чрез
адвокат Гергана Севова, Варна, ул. Дрин 13, ет. 2,
ап. 1; Антоанета Костова Иванова, Варна, ж. к.
Владислав Варненчик, бл. 11, вх. 4, ет. 3, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 5398/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 6/2013 по описа на Нотариалната камара на
РБ, подадена от Боян Манев Алексов – нотариус
с район на действие Районен съд – Кюстендил,
ул. Гороцветна 35, срещу Съвета на нотариусите,
София, ул. Опълченска 46, вх. А, ет. 4; Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 141/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
427/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Никълъс Касълс – гражданин на
Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия, чрез адвокат Соня Бъчварова, Варна,
бул. Мария-Луиза 24, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу
„Кей Касълс“ – ЕООД (ново наименование „Ен
Касълс“ – ЕООД), с управител Андрю Саймън
Милър чрез особен представител Иво Иванов
Цветков, София, ул. Гургулят 14, 1.
Първо търговско отделение, 483/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2883/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стоян Георгиев Сариев чрез адвокат
Борис Джелепов, Пловдив, бул. Македония 2, ет. 2,
срещу Красимир Иванов Герасимов, Пловдив,
бул. Марица 51, вх. В, ет. 3, ап. 25.
Първо търговско отделение, 504/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6592/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Иванов Чапкънов чрез адвокат Ваня Чапкънова, София, кв. Требич, ул.
Михаил Маринов 18, срещу Българска народна
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банка, София, пл. Княз Александър Първи 1;
държавата чрез Министерството на финансите,
София, ул. Георги Раковски 102; Министерството
на финансите, София, ул. Георги Раковски 102.
Първо търговско отделение, 542/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2012 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Руси Колев Тодев, с. Тънково, срещу
ЗКПУ „Тънково“, в ликвидация, с ликвидатор
Шинко Забунов, с. Тънково.
Първо т ърговско отделение, 38/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3707/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Харбич“ – ЕООД, с управител Стефан
Стефанов Харбов чрез адвокат Елена Бакалова,
София, ул. Княз Борис Първи 162, срещу „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, София, ул. Цар
Симеон 330.
НА 11.11.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2145/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2747/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от ДП „Транспортно строителство и
възстановяване“ чрез адвокат Росен Александров, Пловдив, бул. Шести септември 152, Легис
център, ет. 4, офис 4-4Б, срещу Васил Рангелов
Паскалев, с. Ягодово, община „Родопи“, област
Пловдив, ул. Христо Ботев 66.
Четвърто гражданско отделение, 2920/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8448/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
София, район „Средец“, ул. Иван Вазов 3, срещу
Йорданка Тодорова Владимирова, София, ж. к.
Сухата река, бл. 86, вх. Г, ет. 2, ап. 72.
Четвърто гражданско отделение, 3211/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 464/2012 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от ЕТ Койна Маркова Трифонова с
фирма „К.М.З – Койна Маркова“ чрез адвокат
Лилия Станчева, Видин, ул. 6 септември 17, срещу
„Инвестбанк“ – АД, чрез адвокат Станислава
Людмилова, Видин, ул. Дунавска 2, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4735/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 6/2013 по описа на Камарата на частните
съдебни изпълнители, подадена от Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1,
срещу Камарата на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Ани Василева
Янакиева, частен съдебен изпълнител, Лом, ул.
П. Берковски 1, ет. 2.
НА 12.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2058/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
357/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Иво Христов Манов чрез адвокат
Николай Димитров, Варна, ул. Шар 22; Маргарита Живкова Иванова-Манова чрез адвокат
Николай Димитров, Варна, ул. Шар 22; Иванка
Радева Михайлова чрез адвокат Димитър Петров,
Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1; Никола Атанасов Михайлов чрез адвокат Димитър
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Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1;
Пламен Николов Атанасов чрез адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А,
ет. 1, срещу „Ауър Дриймс“ – ООД, чрез адвокат
Тони Кръстев, Варна, ул. Ал. Малинов 25, и трета
страна Фотинка Великова Димитрова, Варна,
ул. Черешово топче 20; Калинка Великова Димитрова чрез адвокат Тинка Узунова, Варна, ул.
Панайот Василев 10; Христо Михайлов Христов
чрез адвокат Димитричка Петрова, Варна, ул.
Велико Христов 15, ет. 1, ап. 22; Коста Михайлов
Христов, Варна, ул. Китен 17; Христо Панайотов
Христов, Варна, ул. Китен 13; Веска Тодорова Драганова, Варна, ж. к. Вл. Варненчик, бл. 230, вх. 4,
ет. 4, ап. 16; Фотинка Тодорова Тодорова, Варна,
ж. к. Възраждане, бл. 21, ет. 10, ап. 59; Киряки
Костова Панайотова, Варна, ул. Св. Константин
и Елена 14; Коста Ставрев Христов, Варна, ул.
Св. Константин и Елена 14; Константин Добрев
Димитров, Варна, ж. к. Възраждане, бл. 1, ет. 15,
ап. 86; Тинко Добрев Димитров, Варна, ул. Св.
Екатерина 8, вх. А, ет. 1, ап. 6; Пламен Добрев
Димитров, Варна, ж. к. Възраждане, бл. 80А,
вх. Г, ет. 3, ап. 9; Гюргена Стоилова Панайотова,
Варна, ул. Св. Константин и Елена 14; Валентина
Христова Пенчева, Варна, ул. Ген. Гурко 84, ет. 2,
ап. 4; Христо Христов Панайотов, Варна, ул. Св.
Константин и Елена 14.
Първо гражданско отделение, 3412/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1089/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Любка Лазарова Христова чрез адвокат Евгения
Костадинова, Русе, ул. Църковна независимост 3,
ет. 3, офис 10а; Диана Христова Христова чрез
адвокат Евгения Костадинова, Русе, ул. Църковна
независимост 3, ет. 3, офис 10а, срещу Марийка
Станева Ангелова чрез адвокат Владислав Велев,
Русе, ул. Драма 15; Надежда Иванова Димитрова
чрез адвокат Владислав Велев, Русе, ул. Драма
15; Пенка Стефанова Ангелова, с. Нисово, област
Русе, ул. Васил Левски 2; Десислава Петрова
Ангелова-Ценкова, Русе, ул. Васил Петлешков 31,
вх. 2, ет. 1; Георги Ангелов Димитров, Русе, ул.
Екзарх Йосиф 8; Добромир Ангелов Димитров,
Русе, ул. Екзарх Йосиф 8; Петранка Георгиева
Ангелова, Русе, ул. Екзарх Йосиф 8; Община
Русе, пл. Свобода 6.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3209/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1014/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Петрана Костадинова Андреева чрез
адвокат Даниела Стойкова, Благоевград, ул. Т.
Александров 43Б, ет. 2, срещу Община Белица
чрез адвокат Райна Иванова Кацарска, Разлог,
област Благоевград, ул. Яне Сандански 32.
НА 13.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1202/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
63/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Красимир Емилов Марашлиев, Пловдив,
ул. Стефан Караджа 29, срещу Министерството
на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3; Министерството на финансите, София, ул. Георги
Сава Раковски 102.
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Четвърто гражданско отделение, 1475/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3062/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
представлявано от Пламен Джуров и Ивайло
Иванов – управители, София, ул. Иван Вазов 3,
срещу Митко Георгиев Иванов, Казанлък, ул.
Захари Стоянов 8.
Четвърто гражданско отделение, 2160/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 296/2010 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Франческа Цветанова Симонян чрез
адвокат Венета Грънчева, Бургас, ул. Сливница
39, ет. 1, срещу Таня Методиева Читакян, Бургас,
ул. Любен Каравелов 12, вх. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2869/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11167/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Венцислав Петров Доцев чрез адвокат
Стефка Драгомирова, София, ул. Цар Асен 95,
ет. 2, ап. 8, срещу „Металснаб България“ – АД,
представлявано от изпълнителните директори
Александър Маринов и Георги Радулов, София,
бул. Илиянци 119.
Четвърто гражданско отделение, 3321/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 35/2013 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Мария Георгиева Минева чрез адвокат Христина Кожухарова, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 14, кантора 407, срещу Елица Миткова
Диамандиева-Гогова чрез особен представител
Красимира Костадинова Атанасова, Ямбол, ул.
Жорж Папазов 9, ет. 4, кантора 3; Митко Кръстев
Диамандиев чрез особен представител Елена
Димитрова Иванова, Ямбол, пл. Освобождение
1, ап. 18.
НА 14.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1460/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
682/2012 на Софийски градски съд, подадена от
Сергей Блажков Блажев чрез адвокат Сашка
Йорданова Митева, София, бул. Витоша 1А,
кантора 156; Марио Тотев Ковачев чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 2009/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13431/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Добринов Иванов чрез адвокат Иванка Пинтева, София, бул. Прага 3, ет. 2;
Софийска филхармония чрез адвокат Славея
Надарлийска, София, ул. Гурко 62А, адвокатска
къща „Рила Консулт“.
Трето гражданско отделение, 2371/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2036/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Василка Панайотова Дякова чрез адвокат
Петко Маринчев, Бургас, ул. Александровска 20,
ет. 1 – десен, срещу Петър Тоньов Георгиев чрез
адвокат Георги Кермедчиев, Бургас, пл. Баба
Ганка 4, ап. 10; Дора Тоньова Костадинова чрез
адвокат Георги Кермедчиев, Бургас, пл. Баба
Ганка 4, ап. 10; Павел Михайлов Михайлов чрез
адвокат Георги Кермедчиев, Бургас, пл. Баба
Ганка 4, ет. 2, ап. 10; Николай Михайлов Павлов
чрез адвокат Георги Кермедчиев, Бургас, пл. Баба
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Ганка 4, ет. 2, ап. 10; Стефка Тончева Вълчева
чрез адвокат Георги Кермедчиев, Бургас, пл. Баба
Ганка 4, ет. 2, ап. 10.
Трето гражданско отделение, 2896/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7745/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Рено Нисан България“ – ЕАД, чрез
адвокат Бойко Братанов, София, ул. Славянска
29А, офис център Славянска, ет. 2, адвокатско
сдружение „Спасов и Братанов“, срещу Александър
Йорданов Йорданов чрез адвокат Милчо Занев,
София, ул. Преспа 2, ет. 2, адвокатско дружество
„Занев, Петров и партньори“.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1020/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 114/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Гюнай Хюсмен
Хюсмен чрез адвокат Милен Борислав Ралчев,
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 1569/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 395/2012 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Община Чепеларе, ул. Беломорска
44Б, срещу Руска Василева Шокова чрез адвокат
Богдана Печилкова, Смолян, ул. Хан Аспарух 1,
бл. 46, вх. Г, ап. 34.
НА 18.11.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1614/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 238/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Да Турс“ – ООД, чрез адвокат
Галина Найденова, Бургас, бул. Булаир 9, ет. 5,
срещу Людмила Николаевна Валикова чрез
адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул. Трайко
Китанчев 53; Илья Вячиславович Рычагов чрез
адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул. Трайко
Китанчев 53.
НА 18.11.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 251/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1215/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Аднан Бейсим Юмер чрез адвокат
Константин Костадинов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 41; Тодор Иванов Кирашки чрез адвокат
Константин Костадинов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 41; „Индевър“ – ЕООД, с управител Иванка Николова Калоянова чрез адвокат Светлозар
Любенов Нойков, Пловдив, ул. Парчевич 2, ет. 2,
офис 303.
Първо търговско отделение, 500/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2998/2011 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т „Тобо Проек т“ – ООД, Георг и
Иванов Шопов чрез адвокат Николай Стоянов
Цанов, София, ул. Солунска 45, ет. 4, ап. 19,
срещу „Металург – инженеринг“ – ЕООД, Никола Димитров Мутафчиев чрез адвокат Симеон
Рачев Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1.
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Първо търговско отделение, 545/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1773/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Васил Александров Трайков, София,
ж. к. Дървеница, бл. 9, вх. Б, ет. 6, ап. 103, срещу
„Джи Ес Джи“ – ЕООД, Димитър Георгиев Джамбазов чрез адвокат Николай Иванов Божилов,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 12б, офис 3.
Първо търговско отделение, 615/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3975/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Петър Каменов Каменов, Берковица,
ул. Николаевска 92А, срещу „Каменов и Со“ КДА,
Кюстендил, ул. Цар Освободител 35, вх. А, ет. 2,
ап. 5, и трета страна „Транстрой Пловдив“ – АД,
в несъстоятелност, Берковица, ул. Грамада 27.
Първо търговско отделение, 666/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЗАД „Алианц България“ – АД, с
изпълнителен директор Пламен Ялъмов, София,
бул. Княз Дондуков 59, срещу Величко Иванов
Любенов чрез адвокат Емил Хайрабедян, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, партер.
Първо търговско отделение, 770/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
559/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Корина Попеску чрез адвокат Радан
Кънев, София, бул. Евлоги Георгиев 44, ет. 1;
Мартийн Джефри Верхейен чрез адвокат Радан
Кънев, София, бул. Евлоги Георгиев 44, ет. 1;
Михай Попеску чрез адвокат Радан Кънев, София,
бул. Евлоги Георгиев 44, ет. 1, срещу „Кристал
Спрингс“ – ЕООД, с управител Станислав Йорданов чрез адвокат Чавдар Пенчев, София, бул.
Шипченски проход 65, ет. 3.
НА 19.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1298/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
381/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Анка Генчева Филипова чрез адвокат
Ирина Илиева, Свищов, ул. Димитър Хадживасилев 4, срещу „МКБ Юнионбанк“ – АД, София,
район „Красно село“, бул. Ген. Тотлебен 30-32;
„Еди 91“ – ЕООД, Свищов, ул. Георги Матев 63;
Огнян Пламенов Филипов чрез адвокат Ирина
Илиева, Свищов, ул. Димитър Хадживасилев 4;
Христо Пламенов Филипов чрез адвокат Ирина
Илиева, Свищов, ул. Димитър Хадживасилев 4.
Второ търговско отделение, 461/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1288/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Везувий 2002“ – ЕООД, Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 81, ет. 3, ап. 6, срещу
„Пи Ес Ай“ – АД, чрез адвокат Тодоров, Стара
Загора, ул. Патриарх Евтимий 190.
Второ търговско отделение, 516/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
675/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Задгранично строителство“ – ООД,
чрез адвокат Димчо Кьосев, Силистра, ул. Христо
Ботев 2, ет. 3, офис 6, срещу Йордан Стефанов
Чумпалов, Силистра, ул. Кълъраш 3, вх. А, ет. 2,
ап. 72; Елена Георгиева Чумпалова, Силистра,
ул. Кълъраш 3, вх. А, ет. 2, ап. 72.
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Второ търговско отделение, 569/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
67/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Петър Атанасов Николов чрез адвокат
Николай Колев, Димитровград, ул. Цар Борис
Първи 7, срещу „Макос“ – ООД, чрез адвокат
Калина Джунджулова, София, ул. Порто Лагос
7, вх. Б, ап. 18.
Второ търговско отделение, 637/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 195/2012
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от ЕТ
Живко Иванов Желязков с фирма „Регата – Д.
Желязкова“ чрез адвокат Калчо Стоянов Калев,
Варна, ул. Солун 8, срещу „Матико-2000“ – ООД,
чрез адвокат Елена Костадинова Каравасилева,
Варна, бул. Мария-Луиза 4, ет. 2, ап. 2.
Второ търговско отделение, 825/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
728/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Сириус 49“ – ЕООД, чрез адвокат Кремена
Маринова, Варна, ул. Драгоман 43, срещу Министерския съвет на Република България, София,
бул. Дондуков 1.
Второ търговско отделение, 1075/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3226/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Фатме Ферадова Селимова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, офис 3; Юсеин Селимов Селимов чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул.
Паисий Хилендарски 33, офис 3; Себиле Хасанова Алиосманова чрез адвокат Петя Керанова,
Казанлък, ул. Паисий Хилендарски 33, офис 3;
Алиосман Мусов Алиосманов чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Паисий Хилендарски
33, офис 3, срещу Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4; ЗД „Евроинс“ – АД,
София, ул. Христофор Колумб 43, и трета страна
Димитър Петров Статев, с. Камено, ул. Дунав 5.
Второ търговско отделение, 1082/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3458/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Експат Имоти“ – АДСИЦ, чрез
адвокат Алексанъдр Андонов, София, ул. Московска 43, срещу „Експат Капитал“ – АД, чрез
адвокат Иван Тодоров Летников, София, ул. Уилям
Гладстон 65, вх. А, ет. 4.
Второ търговско отделение, 1088/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2342//2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на труда и социалната политика, София, ул. Триадица 2, срещу
Министерството на финанасите, София, ул. Г.С. Раковски 102; „Информационно обслужване“ – АД,
София, ул. Панайот Волов 2, и страна държавата
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил
и Методий 17-19.
Второ търговско отделение, 37/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2000/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена
от Здравка Кирилова Костадинова чрез адвокат
Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония
12, ет. 3, срещу „ХДИ Застраховане“ – АД, София,
ул. Г. С. Раковски 99.
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НА 20.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2205/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2145/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Климент Аспарухов Темчев, Пловдив,
ул. Авкс. Велешки 33, срещу „Лорден финанс
С.А.“ – АД, чрез адвокат Валентина Хаджиева,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2, офис 16;
Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1813/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2401/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3, срещу Петър Петров
Матов, Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев 5,
ет. 1, ап. 1; Поделение 46690 – Пловдив.
Четвърто гражданско отделение, 2340/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
395/2012 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Сейфи Расим Коруосман чрез адвокат Теодора Георгиева Белева, Кърджали, ул.
Ангел Кънчев 22, срещу „Бели брези 1“ – ООД,
представлявано от управителя Слав Тодоров
Георгиев чрез адвокат Венелина Петкова Милушева, Кърджали, ул. Опълченска 3; Ерол Емин
Йозгюр, Момчилград, ул. Маказа 40; Еджехан
Ерол Йозгюр, Момчилград, ул. Маказа 40; Ерен
Ерол Йозгюр, Момчилград, ул. Чаказа 40.
НА 21.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2490/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
558/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Пик-Ко“ – АД, София, кв. Казичене,
Северна промишлена зона, ул. Индустриална 3;
Анелия Минчева Василева чрез адвокат Десислава
Добрева, София, ул. Юнак 24, ап. 4.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 771/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
526/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Майя Цветанова Тонева чрез адвокат Светозар Арнаудов, София, бул. Цар Борис Трети 19,
вх. В, ет. 1, ап. 7; Иван Димитров Станчев чрез
адвокат Мариана Рачева, Русе, ул. Фердинанд
4, ет. 1; Цонка Цветанова Добрева чрез адвокат
Мариана Рачева, Русе, ул. Фердинанд 4, ет. 1,
срещу „Агропродукт“ – ООД, с управител Тодорка
Андреева Димитрова, Разград, ж. к. Освобождение 11, ет. 1, ап. 1; Миглена Добринова Добрева,
Русе, ул. Борисова 94, бл. Васил Левски, вх. Б,
ет. 2, ап. 5; Дилян Добринов Добрев, Русе, бул.
Скобелев 16, вх. Д, ет. 4, ап. 10.
Първо търговско отделение, 787/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3704/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Рожен Пласт“ – ЕООД, с управител
Здравко Борисов Караиванов чрез адвокат Росица Йотова, София, ул. Ген. Паренсов 39, срещу
Община Горна Малина чрез адвокат Николай
Колев, София, ул. Три уши 1, ет. 1.
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Първо търговско отделение, 813/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8906/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗА Д „А лианц Българи я“ – А Д,
чрез процесуален представител Надя Радева,
София, ул. Проф. Милко Бичев 2, срещу „Урбан
БЙ България“ – ООД, чрез адвокат Красимира
Арабаджиева, София, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 2.
Първо търговско отделение, 866/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1054/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Траянов Коруджийски чрез
адвокат Георги Керезов, Ихтиман, ул. Иван Вазов
6, срещу Георги Петров Субев чрез адвокат Ангел
Ангелов, София, ул. Позитано 8, ет. 4, офис 9.
Първо търговско отделение, 920/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1506/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл
Кънстракшън 1“ – ЕООД, с управител Димка Иванова Кънчева чрез адвокат Станислава Петкова,
София, ул. Георги Сава Раковски 130, ет. 1, ап. 4,
срещу Найджъл Еванс чрез адвокат Светослав
Иванов, София, бул. Черни връх 43, ет. 9, офис
9; Дебора Еванс чрез адвокат Светослав Иванов,
София, бул. Черни връх 43, ет. 9, офис 9.
Първо търговско отделение, 40/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4332/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар
Борис Трети 136, срещу „Малевентум“ – ЕООД,
с управител Николай Костадинов Марков чрез
адвокат Светлозара Картунова, София, ул. Проф.
Никола Михайлов 7А.
НА 25.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 696/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
391/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Мегаинвест“ – ЕООД, представлявано
от Цветан Сл. Цветанов чрез адвокат Росица
Борисова, Кюстендил, ул. Гороцветна 35, ет. 2,
срещу „Пътстрой пътища“ – ЕООД, чрез адвокат
Асен Русев Манев, Пловдив, ул. Куртевич 5.
Първо търговско отделение, 762/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
530/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Златка Рангелова Рупкова чрез
адвокат Илиан Стойчев, Пловдив, ул. 4 януари
36, ет. 5, срещу „Итали Канстракшън“ – ООД, с
управител Монтанте Аугусто чрез адвокат Емилия Недева, Пловдив, бул. Шести септември 152,
ет. 2, Легис център.
Първо търговско отделение, 992/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4446/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ЗК Уника“ – АД, представлявано
от Димитър Тонев и Николай Генчев, София,
ул. Юнак 11-13, срещу „Стидан-97“ – ООД, представлявано от Драгомир Христов Александров,
София, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 140, вх. Б,
ет. 1, ап. 49.
Първо търговско отделение, 1023/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3901/2011 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от „Солид 55“ – ООД, представлявано
от Иван Христов Аков чрез адвокат Екатерина
Читакова, София, ул. Шипка 34, офис 314, срещу
Дечко Димитров Дечев чрез адвокат Наталия
Бошнакова, София, ул. Братя Миладинови 16,
ет. 3, ап. 5; „Солид“ – ООД, представлявано
от Дечко Димитров Дечев чрез адвокат Илия
Златев, Варна, бул. Владислав Варненчик 277,
адм. сграда на „Елпром“ – АД, ет. 4, стая 22;
Димитър Димитров Дечев чрез адвокат Борис
Михайлов, София, ул. Княз Борис Първи 96,
ет. 1, ап. 3.
Първо т ърговско отделение, 45/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
232/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Еутит България“ – АД,
представлявано от Димитър Георгиев Шопов,
Велико Търново, ул. Цветарска 13а, срещу Огнян Йорданов Костадинов чрез адвокат Иван
Няголов, Велико Търново, ул. Васил Левски 27,
вх. В, ап. 2.
НА 26.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 121/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
662/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Метал БГ“ – ООД, в ликвидация,
Пловдив, ул. Асеновградско шосе 2, срещу „Балканкар Рекорд“ – АД, Пловдив, ул. Кукленско
шосе 17.
Второ търговско отделение, 456/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1073/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Винарна – Свищов“ – АД,
Надя Миладинова Минева, Свищов, ул. 33-ти
Свищовски полк 110, срещу Елена Железова
Христова, Русе, ул. Муткурова 59.
Второ търговско отделение, 839/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
515/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Ангел Петров Мечков чрез адвокат
Румен Петков, Пазарджик, ул. Петко Машев 9,
офис център 1, ет. 2, офис 11; Бойка Димитрова
Мечкова чрез адвокат Румен Петков, Пазарджик,
ул. Петко Машев 9, офис център 1, ет. 2, офис
11, и страна Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 971/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
362/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от „Елитни семена“ – ЕООД, Пазарджик,
ул. Цар Освободител 30, ет. 2, срещу търговско
дружество „Ван Райн“ Б. В. – ООД, чрез адвокат
Росица Тодорова Вучева, София, бул. Христо
Ботев 28, ет. 4.
НА 27.11.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 708/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2739/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Петко Иванов Петков чрез адвокат
Стела Жекова, Пловдив, ул. Кукленско шосе 12,
срещу Венета Стефанова Стефанова чрез адвокат
Милен Шопов, София, ул. Вискяр планина 2, ет. 1,
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офис 1; Бисерка Димитрова Стоянова-Пиронкова
чрез адвокат Милен Шопов, София, ул. Вискяр
планина 2, ет. 1, офис 1.
Второ търговско отделение, 908/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1360/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Румен Вътков Вътков, действащ като
ЕТ с фирма „Румен Вътков ІІ“, София, ул. Момин
кладенец 3, срещу Огнян Стефанов Герджиков
чрез адвокат Георги Атанасов, София, ул. Марко
Балабанов 4, вх. Б, ап. 3 – 5; Светослав Огнянов
Герджиков чрез адвокат Асен Велинов, София,
ул. Иван Вазов 29, вх. А, ет. 1, ап. 3.
Второ търговско отделение, 948/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8581/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Борислав Радойчев Геров чрез адвокат
Анелия Страхилова, Перник, ул. Райко Даскалов
4/4, срещу Георги Ранчов Рагин чрез адвокат
Кирил Христов, София, ул. Алабин 33, вх. А.
Второ търговско отделение, 981/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
91/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Проект Строй“ – ЕООД, Шумен,
ул. Христо Ботев 15, срещу Община Банско, пл.
Никола Вапцаров 1.
7026
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от областния управител на област
Бургас на Заповед № РД-16-1697 от 28.12.2007 г.
на кмета на община Поморие, с която е одобрен
ПУП – ПРЗ на поземлени имоти 3100, 3102, 3103,
3104, 3106, 4004, 4005, 3098, 1446, 1449 в кв. 116,
184, 184а, 185 и 196 по плана на гр. Поморие, по
повод на което е образувано адм.д. № 1728/2013 г.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството по адм.д.
№ 1728/2013 г. в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда със
съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството. Към заявлението се прилагат
писмените доказателства, които удостоверяват
качеството на заинтересувано лице на заявителя.
Делото е насрочено за 18.12.2013 г. от 9,45 ч.
7161
Горнооряховският районен съд уведомява
ответника Андреас Андреу Хараламбус, роден на
15.02.1975 г. в гр. Пафос, Република Кипър, че има
образувано гр.д. № 1108/2013 г. по описа на съда
със страни: Диана Здравкова Хараламбус – ищец,
и Андреас Андреу Хараламбус – ответник, с основание на иска чл. 49 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 съгласно чл. 48, ал. 2 ГПК.
Съдебното заседание по делото е насрочено за
21.10.2013 г. от 15 ч.
7104
Районният съд – гр. Кубрат, призовава Иззет
Чалъшлар, роден на 16.02.1977 г. в гр. Къръкхан,
Република Турция, без регистрирани постоянен и
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настоящ адрес в Република България и с настоящ
адрес в Република Турция – неизвестен, като ответник по гр.д. № 29/2013 г. по описа на РС – гр.
Кубрат, заведено от Нурджихан Хасан Мемиш
чрез адв. Албена Тодорова от АК – Разград, с
правно основание чл. 49 СК, да се яви в съда в
двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ за връчване на преписи от
исковата молба с приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
7159
Русенският районен съд, Х гр. състав, съобщава на Хйетил Арне Ставе, роден на 20.10.1963 г.
в Кралство Норвегия, сега с неизвестен адрес,
че в Русенския районен съд е образувано гр.д.
№ 5039/2013 г., заведено от Петя Илиева Ставе
за иск по чл. 49 СК за прекратяване на брака
с развод. Съдът указва на ответника, че му се
дава едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“, в който срок може
да подаде писмен отговор, който задължително
трябва да съдържа: посочване на съда, номера
на делото, името и адреса си, както и на неговия законен представител или пълномощник,
становище по допустимостта и основателността
на иска; становище по обстоятелствата, на които
се основава искът; възраженията срещу иска
и обстоятелствата, на които те се основават;
подпис на лицето, което подава отговора. В
отговора на исковата молба ответникът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните
обстоятелства, които ще доказва с тях, както и
да представи всички писмени доказателства, с
които разполага. Към отговора на исковата молба
се представят: пълномощно, когато отговорът се
подава от пълномощник; преписи от отговора и
приложенията към него според броя на ищците.
Уведомява ответника, че ако не подаде писмен
отговор в указания срок, не вземе становище, не
направи възражения, не посочи и не представи
писмени доказателства или не упражни правата
по чл. 211, ал. 1 ГПК – да предяви насрещен
иск, по чл. 212 ГПК – да предяви инцидентен
установителен иск, и по чл. 219 ГПК – да привлече трето лице-помагач, както и да предяви
обратен иск срещу него, той губи възможността
да направи това по-късно, освен ако пропускът се
дължи на особени непредвидени обстоятелства.
Уведомява ответника, че в случай че не подаде
писмен отговор в указания срок и не се яви в
първото заседание по делото, без да е направил
искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на
неприсъствено решение срещу него. Уведомява
ответника, че може да ползва правна помощ при
необходимост и право за това по реда на чл. 94
и сл. ГПК и ако отгаваря на изискванията на
чл. 21, т. 2 и 3 от Закона за правната помощ
(ЗПП) във връзка с чл. 22, ал. 1 и чл. 23 ал. 4 от
същия закон. Уведомява ответника, че може да
получи книжата по делото в двуседмичен срок
от обявлението в деловодството на Районния
съд – Русе, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7160
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Благоевградският окръжен съд съгласно протоколно определение от 4.09.2013 г., постановено
по търговско дело № 3/2013 г. по описа на същия
съд, свиква първо общо събрание на кредиторите
на сдружение „Екоприятели 2005“, Благоевград,
БУЛСТАТ 101682494, рег. по ф.д. № 595/2005 г.
на БлОС, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Полк. Дрангов 31, ет. 2, представлявано от Светослав Радев Зашев, което ще се
проведе на 9.10.2013 г. от 14 ч. в зала № 2 на БлОС
при следния дневен ред: 1. изслушване на доклада
на временния синдик; 2. избиране на постоянен
синдик; 3. избор на комитет на кредиторите.
7187

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Централният съвет на Политически клуб
„Тракия“ на основание на чл. 9, ал. 1 от устава
във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква национална
отчетно-изборна конференция на 9.11.2013 г. в
10 ч. в клуба на Съюза на тракийските дружества
в България, София, ул. Стефан Караджа 7А, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ПК
„Тракия“ в периода след извънредната конференция, състояла се през октомври 2010 г.; 2. избор
на ръководни органи на партията; 3. промени в
устава на ПК „Тракия“; 4. разни.
7134
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дивна Арт“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 38, ал. 11 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
своите членове на 18.11.2013 г. в 16,30 ч. в офиса
на СНЦ „Дивна Арт“, в неговото седалище и
адрес на управление – в София, район „Витоша“,
кв. Павлово, ул. Кота 1050 № 9, ет. 4, ап. 411,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
сдружението през изминалите месеци на 2013 г.;
2. обсъждане на идеята за прекратяване на сдружението съгласно чл. 32, ал. 1, т. 7 от устава.
7164
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български П.Е.Н. център“,
София, на основание чл. 14, ал. 5 от устава на
дружеството и чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на „Български
П.Е.Н. център“ на 23.11.2013 г. в 11 ч. в София,
бул. Васил Левски 60, ап. 3, при следния дневен
ред: 1. избор на нов председател и нов управителен съвет; 2. внасяне на промени в устава на
дружеството; 3. избор на нови членове; 4. разни.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на заинтересованите в седалището на дружеството по адреса на
управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден. При
поискване писмените материали се предоставят
на всеки заинтересован безплатно. Поканват се в
общото събрание на сдружение с нестопанска цел
„Български П.Е.Н. център“ да участват всички
членове на сдружението лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 12 ч. на същата дата
и ще се счита за редовно проведено.
7132

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Българска федерация по
самбо“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
29.11.2013 г. в 13 ч. в София, бул. Цар Освободител 16, хотел „Сенс“, зала „Сенс“, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
на отчет за дейността на федерацията и на управителния съвет за 2012 г.; 2. вземане на решение
за приемане на отчет за състезателите за 2012 г.;
3. вземане на решение за приемане на годишния
финансов отчет за 2012 г.; 4. вземане на решение
за освобождаване от длъжност и от отговорност
на досегашния управителен съвет за 2012 г.; 5.
вземане на решение за избор на нов управителен
съвет; 6. вземане на решение за приемане отчета
на дейността на председателя и зам.-председателя, освобождаване от отговорност за 2012 г. и от
длъжност на председателя и зам.-председателя на
федерацията; 7. вземане на решение за избор на
председател и зам.-председател на федерацията;
8. вземане на решение за одобрение на решението на УС на федерацията за приемане на нови
членове на федерацията. Регистрацията започва
в 12,30 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете в офиса на сдружението. Поканват се
всички членове или техни упълномощени представители да присъстват.
7102
38. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 83, ал. 1
и 3 ЗА свиква извънредно общо събрание на
адвокатите, вписани в АК – Благоевград, което
ще се проведе на 15.11.2013 г. от 13 ч. в залата на
АК – Благоевград, в Благоевград, ул. Полк. Димов
1, ет. 3, при дневен ред: 1. обсъждане и одобряване
на проект на Закон за изменение и допълнение
на ЗА и другите нормативни актове, свързани с
упражняване на адвокатската професия; 2. даване
на мандат на АС при АК – Благоевград, за предприемане на действия за осигуряване на подкрепа
за приемане на законопроекта за изменение и
допълнение на ЗА и другите нормативни актове,
свързани с упражняване на адвокатската професия;
3. разни. На основание чл. 83, ал. 3 във връзка с
чл. 81, ал. 4 ЗА при липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден и на същото място в
14 ч. независимо от присъстващите членове.
7163
1. – Управителният съвет на Асоциацията
на ветераните спортисти, деятели и спортни
съдии – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
20.12.2013 г. в 17 ч. във Варна в салона на младежки комплекс „Орбита“ при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет на
АВСД през 2013 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. избор на управителни органи. 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.
7165
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национален институт „Нова
българска литература“, Велико Търново, на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 15.11.2013 г. в 11 ч. във Велико Търново, ул. Хр.
Смирненски 18, при следния дневен ред: 1. кратък
преглед на сегашното състояние на сдружението;
2. запознаване с обсъжданите въпроси на заседание
на управителния съвет от 10 септември 2013 г.;
3. запознаване с дарението на г-н Д. Д. Съселов
чрез института, пренасочено за докторантури
във ВТУ; 4. актуализиране на членския състав
на сдружението и приемане на нови членове; 5.
промени в устава на сдружението; 6. текущи. 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.
7106
10. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество“ – Котел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
8.11.2013 г. в 10 ч. в сградата на читалище „Съгласие напредък“, гр. Котел, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността и финансовото състояние на
ЛРД – Котел, през 2012 г. и приемане на решения
от 2011 г.; 2. доклад на контролно-ревизионната
комисия; 3. приемане на проектомероприятия
за 2013 г.; 4. утвърждаване на бюджет и щат на
сдружението за 2013 г.; 5. утвърждаване на размера
на членския внос за 2013 г.; 6. промяна на устава
във връзка с делегираното представителство на
дружините в дружеството; 7. промяна на устава
с броя на членовете на управителния съвет; 8.
избор на ново ръководство на ЛРД; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място по обявения дневен ред.
7167
1. – Управителният съвет на СНЦ „Местна
инициативна група“, гр. Кубрат, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28 (1) от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 12.12.2013 г. в 10 ч. на ул. Борис І
№ 1 – читалище „Св. св. Кирил и Методий“, в гр.
Кубрат при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на общото събрание; 2. освобождаване на председателя на управителния съвет
и на членове на управителния съвет на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет и нов
председател на управителния съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
7166
38. – Съветът на адвокатите на Адвокатската
колегия – Смолян, на основание чл. 83 ЗА свиква извънредно общо събрание на колегията на
9.11.2013 г. в 9,30 ч. в зала № 2 на Смолянския
районен съд – Съдебна палата, при дневен ред:
разглеждане на проекта за Закон за изменение и
допълнение на Закона за адвокатурата. При липса
на кворум събранието ще се проведе в 10,30 ч. независимо от присъстващите членове. Гласуването
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е лично или чрез адвокат пълномощник. Един
адвокат пълномощник не може да представлява
повече от трима членове.
7105
30. – Управителният съвет на Съюза на българските организации за социални дейности, заетост и предприемачество, Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на съюза на 11.11.2013 г. в 11 ч. в
Мадан, ул. Обединение 16, ет. 2, офис № 10, при
следния дневен ред: 1. промени в устава и седалището на съюза; 2. приемане на нови членове;
3. освобождаване на членове на съюза; 4. разни.
При липса на кворум в определения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен ред
и на същото място, независимо колко членове
са се явили.
7192
94. – Адвокатският съвет на АК – Търговище,
на основание чл. 83 ЗА свиква извънредно общо
събрание на 15.11.2013 г. в 13 ч. в Търговище,
ул. Лилия 4 – заседателната зала на ІІІ етаж, при
дневен ред: разглеждане на проекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 3
ЗА извънредното общо събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място.
7193
20. – Управителният съвет на фондация „Тракийска фондация Капитан Петко войвода“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на фондацията на 18.11.2013 г. в 10 ч. в Хасково,
ул. Булаир 2, Военен клуб, офис ЗАД „Армеец“,
при следния дневен ред: 1. прекратяване на дейността на фондация „Тракийска фондация Капитан
Петко войвода“ и обявяването є в ликвидация; 2.
избор на ликвидатор на фондацията; 3 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, колкото
и членове да се явят.
7133
Поправка. Община „Тунджа“ – Ямбол, прави
следната поправка на допусната техническа грешка
в Решение № 432 от 30.07.2013 г. на Общинския
съвет „Тунджа“, Ямбол (ДВ, бр. 77 от 2013 г., стр.
118): текстът „На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община „Тунджа“ пред Административния
съд – Ямбол.“ да се чете: „На основание чл. 215,
ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.“
7155
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