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Министерски съвет
Постановление № 45 от 6 март
2014 г. за преобразуване на държавни
културни институти и създаване на
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“
6
Постановление № 46 от 6 март
2014 г. за допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от
2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и
научни организации
7
Постановление № 47 от 6 март
2014 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г.
7
Постановление № 48 от 6 март
2014 г. за изменениe и допълнениe на
Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет
от 2008 г.
10
Постановление № 49 от 6 март
2014 г. за изменение на Правилника за
устройството и дейността на Наци-
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оналния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за
представителност на организациите
на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2004 г.
11
 Постановление № 50 от 6 март
2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра на вътрешните работи
11
 Постановление № 51 от 6 март
2014 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2000 г.
12

телно-прикачно устройство на нови
трактори и за одобрение на типа на
нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики 13
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 2005 г. за условията
и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане
на свидетелство на класификатори за
окачествяване на кланични трупове
по скалата (S)EUROP
16
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване
на цените и проверка в кланиците
16

Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 9 от 2004 г. за условията
и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично тегли-

Национален
осигурителен институт
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване
и изплащане на паричните помощи за
профилактика и рехабилитация
19

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Евдокия Славчова Асенова за член
на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

1606

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

РЕШИ:
1. Освобождава Кирчо Георгиев Карагьозов
като член на Комисията по културата и медиите.
2. Избира Стефан Иванов Танев за член на
Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1607

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ирена Георгиева Узунова
като член на Комисията по околната среда и
водите.
2. Избира Владимир Вълчев Митрушев за
член на Комисията по околната среда и водите.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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РЕШЕНИЕ

за промяна и попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 14, ал. 4, чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Красимир Неделчев Стефанов като член на Комисията по бюджет и
финанси.
2. Избира Даниела Владимирова Савеклиева и Владислав Тошков Николов за членове
на Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1609

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по правата
на човека и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Даниела Владимирова Савеклиева и Владислав Тошков Николов като
членове на Комисията по правата на човека
и жалбите на гражданите.
2. Избира Донка Димитрова Иванова и
Владимир Иванов Иванов за членове на Комисията по правата на човека и жалбите на
гражданите.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1610

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

РЕШИ:
1. Освобождава Станислав Иванов Владимиров като член на Комисията по въпросите
на децата, младежта и спорта.
2. Избира Жара Веселинова Пенева-Георгиева за член на Комисията по въпросите на
децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1611

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на Комисията
по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Румен Маринов Йончев
като заместник-председател на Комисията по
външна политика.
2. Избира Валери Мирчев Жаблянов за
замест ник-п редседат ел на Ком иси я та по
външна политика.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1612

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Временната анкетна
комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в
държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено
в периода август 2009 – март 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ирена Георгиева Узунова
като член на Временната анкетна комисия за
проверка и установяване на всички случаи на
грубо партизирано кадруване в държавната
администрация и в други държавни структури
и предприятия, извършено в периода август
2009 – март 2013 г.
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2. Избира Станислав Стоянов Иванов
за член на Временната анкетна комисия за
проверка и установяване на всички случаи на
грубо партизирано кадруване в държавната
администрация и в други държавни структури
и предприятия, извършено в периода август
2009 – март 2013 г.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

1613

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Румен Маринов Йончев
като член на Комисията по земеделието и
храните.
2. Избира Йордан Георгиев Стойков за
член на Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по икономическата политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Павел Андреев Гуджеров за член
на Комисията по икономическата политика
и туризъм.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване
на всички обстоятелства около публично
огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов
и бившия директор на Агенция „Митници“
Ваньо Танов, в който се съдържат данни за
грубо склоняване към тежки престъпления
и злоупотреба с власт
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Кирил Боянов Калфин за член на
Временната анкетна комисия за проверка и
установяване на всички обстоятелства около
публично огласения телефонен разговор между
бившия министър-председател Бойко Борисов
и бившия директор на Агенция „Митници“
Ваньо Танов, в който се съдържат данни за
грубо склоняване към тежки престъпления
и злоупотреба с власт.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1616

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Владислав Тошков Николов
като член на Комисията по труда и социалната политика.
2. Избира Зоран Александров Рангелов
за член на Комисията по труда и социалната
политика.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1617
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за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 14, ал. 4 и чл. 35 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

за промяна в състава на Комисията за борба
с корупцията и конфликт на интереси

РЕШИ:
1. Освобождава Румен Маринов Йончев
като член и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея на Съюза за
Средиземноморието.
2. Избира Александър Димитров Паунов
от Парламентарната група на Коалиция за
България за член и заместник-ръководител на
постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза
за Средиземноморието.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 14, ал. 4, чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Красимир Неделчев Стефанов и Димитър Георгиев Кочков като членове на Комисията за борба с корупцията и
конфликт на интереси.
2. Избира Владислав Тошков Николов и Ива
Димитрова Кусева за членове на Комисията за
борба с корупцията и конфликт на интереси.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1620

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по инвестиционно проектиране
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Йордан Георгиев Стойков
като член и заместник-председател на Комисията по инвестиционно проектиране.
2. Освобождава Павел Андреев Гуджеров,
Стефан Иванов Танев и Жара Веселинова
Пенева-Георгиева като членове на Комисията
по инвестиционно проектиране.
3. Избира Калин Иванов Милчев за заместник-председател на Комисията по инвестиционно проектиране.
4. Избира Атанас Иванов Ташков, Кирчо Георгиев Карагьозов, Станислав Иванов
Владимиров и Димитър Георгиев Кочков за
членове на Комисията по инвестиционно
проектиране.

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по регионална политика и местно
самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Избира Борислав Гуцанов Гуцанов за
председател на Комисията по регионална
политика и местно самоуправление.
2. Избира Йордан Георгиев Стойков за
заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
3. Избира Стефан Иванов Танев за член на
Комисията по регионална политика и местно
самоуправление.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1621
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 6 МАРТ 2014 Г.

за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен
театър „Николай Хайтов“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Куклен театър – Силистра, в Драматично-куклен театър – Силистра.
(2) Драматично-куклен театър – Силистра,
е държавен културен институт със седалище
Силистра и с предмет на дейност: създаване и
разпространение на спектакли в областта на
драматичното и кукленото изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Куклен театър – Силистра,
преминават към Драматично-кук лен театър – Силистра.
Чл. 2. (1) Преобразува Драматично-кукления театър „Димитър Димов“ – Кърджали,
в Театрално-музикален център – Кърджали.
(2) Театрално-музикален център – Кърджали, е държавен културен институт със седалище
Кърджали и с предмет на дейност: създаване
и разпространение на спектакли в областта
на драматичното, кукленото, музикалното и
танцовото изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Драматично-кукления театър
„Димитър Димов“ – Кърджали, преминават
към Театрално-музикален център – Кърджали.
Чл. 3. (1) Преобразува Драматичен театър
„Антон Страшимиров“ – Разград, в Театралномузикален център – Разград.
(2) Театрално-музикален център – Разград,
е държавен културен институт със седалище
Разград и с предмет на дейност: създаване
и разпространение на спектакли в областта
на театралното, музикалното и танцовото
изкуство и подготовка и разпространение на
произведения на симфоничното и камерното
музикално изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Драматичен театър „Антон
Страшимиров“ – Разград, преминават към
Театрално-музикален център – Разград.
Чл. 4. (1) Преобразува Театрално-продуцентски център „Йордан Йовков“ – Добрич, в
Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич.
(2) Дра мат и чен т еат ър „Йорда н Йовков“ – Добрич, е държавен културен институт
със седалище Добрич и с предмет на дейност:
създаване и разпространение на спектакли в
областта на театралното изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Театрално-продуцентски център
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„Йордан Йовков“ – Добрич, преминават към
Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич.
Чл. 5. (1) Създава Родопски драматичен
театър „Николай Хайтов“ като държавен
културен институт – юридическо лице, със
седалище Смолян.
(2) Родопски драматичен театър „Николай
Хайтов“ е с предмет на дейност: създаване и
разпространение на театрални спектакли.
Чл. 6. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразуваните
културни институти по чл. 1 – 4 се уреждат
при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса
на труда.
Чл. 7. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението министърът на културата утвърждава устройствени правилници
на Драматично-куклен театър – Силистра,
Театрално-музикален цент ър – Кърджали,
Театрално-музикален център – Разград, Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич,
и на Родопски драматичен театър „Николай
Хайтов“.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 14 на Министерския
съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити в Министерството на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г. и бр. 82 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието и навсякъде в постановлението думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
а) точка 34 се изменя така:
„34. Драматичен теат ър „Йордан Йовков“ – Добрич;“
б) точка 36 се изменя така:
„36. Театрално-музикален център – Кърджали;“
в) точка 42 се изменя така:
„42. Театрално-музикален център – Разград;“
г) създава се нова т. 44, както следва:
„44. Родопски драматичен театър „Николай
Хайтов“ – Смолян;“
д) точка 62 се изменя така:
„62. Драматично-куклен театър – Силистра;“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие
на културата.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1568
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 6 МАРТ 2014 Г.

за допълнение на Постановление № 90 на
Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на
студентите, докторантите и специализантите
от държавните висши училища и научни
организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.;
попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60
от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение
№ 7622 на Върховния административен съд
от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и
70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86
от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от
2011 г., бр. 62 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 8а:
„Ч л. 8а. (1) Рек т ор ът с ъгласу ва но с ъс
студентския съвет може да отпуска стипендии на студенти със значими постижения
в научноизследователската, спортната или
художественотворческата дейност.
(2) Общата сума на стипендиите по ал. 1
е до 5 на сто от средствата по чл. 2, ал. 1, в
които не се включват средствата, предвидени
за стипендии по чл. 2, ал. 2.
(3) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за
един учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно в размера,
определен по реда на чл. 4, ал. 6.
(4) Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване
на стипендиите по ал. 1 се определят от
висшето училище съгласувано със студентския съвет и се утвърждават от ректора на
висшето училище.
(5) Подадените документи за отпускане
на стипендии се разглеж дат от комиси я,
определена със заповед на ректора. Най-малко половината от състава на комисията са
студенти, определени от студентския съвет.
(6) Едни и същи постижения не може да
са основание за получаване на стипендии по
ал. 1 и награди по чл. 9, ал. 1, т. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2014 г.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1569
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
ОТ 6 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, приета
с Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36
от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен
съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение
№ 11701 на Върховн и я а д м и н ис т рат и вен
съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г.,
бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г.,
бр. 16 и 80 от 2012 г. и бр. 33 и 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ след думите
„осигурителна каса“ се поставя запетая и
думите „или чрез упълномощено лице“ се
заменят с „чрез упълномощено лице или по
електронен път“.
2. В ал. 8 думите „Столичното управление
„Социално осигуряване“ се заменят с „териториално поделение на НОИ – София-град“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо след думите „на
член от семейството“ се поставя запетая и
се добавя „включително от друга държава“.
2. В изречение второ след думата „неработоспособни“ се добавя „с определена от
ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно
намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане“.
§ 3. В чл. 7, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „на лицето до“ се
добавя „кметството/общината или“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. дек лара ц и я за с емей но и и мо т но
състояние и за годишния доход на член от
семейството, включително от друга държава,
за 12 месеца преди датата на подаване на
заявлението в кметството/общината или в
общинския съвет и документите, удостоверяващи този доход; при определяне на дохода се
ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО;“.
3. В т. 8 след думата „наследници“ се поставя запетая и се добавя „а ако лицата са
навършили 18-годишна възраст – документ,
удостоверяващ статута им на учащи“.
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§ 4. В чл. 8, ал. 2, изречение първо след
думите „заявлението в“ се добавя „кметството/
общината или“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Столично управление
„Социално осигуряване“ се заменят с „териториално поделение на НОИ – София-град“
и се поставя запетая.
2. В ал. 4 след думите „ал. 2 и 3“ се поставя
запетая, добавя се „когато за първи път се
отпуска пенсия“ и се поставя запетая.
3. В ал. 5 навсякъде думите „ДЕЛК, ТЕЛК
или НЕЛК“ се заменят с „ТЕЛК или НЕЛК“.
§ 6. В чл. 10а, ал. 2, изречение първо думите
„териториалното поделение на НОИ – София“
се заменят с „териториалното поделение на
НОИ – София-град“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 3 – 9 се изменят така:
„3. от 1 януари 2014 г. – при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и
8 месеца за мъжете и осигурителен стаж
34 години и 8 месеца за жените и 37 години
и 8 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2015 г. – при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и
осигурителен стаж 35 години за жените и
38 години за мъжете;
5. от 1 януари 2016 г. – при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и
4 месеца за мъжете и осигурителен стаж
35 години и 4 месеца за жените и 38 години
и 4 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2017 г. – при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и
8 месеца за мъжете и осигурителен стаж
35 години и 8 месеца за жените и 38 години
и 8 месеца за мъжете;
7. от 1 януари 2018 г. – при възраст 62 години за жените и 65 години за мъжете и
осигурителен стаж 36 години за жените и
39 години за мъжете;
8. от 1 януари 2019 г. – при възраст 62 години и 4 месеца за жените и 65 години за
мъжете и осигурителен стаж 36 години и
4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца
за мъжете;
9. от 1 януари 2020 г. – при възраст 62 години и 8 месеца за жените и 65 години за
мъжете и осигурителен стаж 36 години и
8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца
за мъжете;“
б) създава се т. 10:
„10. от 1 ян уари 2021 г. – при възраст
63 години за жените и 65 години за мъжете
и осигурителен стаж 37 години за жените и
40 години за мъжете.“
2. В ал. 3:
а) точки 3 – 6 се изменят така:
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„3. о т 1 я н уари 2 014 г. – 65 г од и н и и
8 месеца;
4. от 1 януари 2015 г. – 66 години;
5. о т 1 я н у а р и 2 016 г. – 6 6 г од и н и и
4 месеца;
6 . о т 1 я н у а р и 2 017 г. – 6 6 г од и н и и
8 месеца;“
б) създава се т. 7:
„7. от 1 януари 2018 г. – 67 години.“
§ 8. Член 17а се изменя така:
„Чл. 17а. От 1 януари 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69,
ал. 1 – 3 и 6 КСО се придобива независимо
от възрастта при 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително
изслужени на съответните длъжности.“
§ 9. Член 19а се отменя.
§ 10. В чл. 21, ал. 1, изречение първо след
думите „на пенсионера“ се поставя запетая
и се добавя „което може да бъде подадено и
по електронен път“.
§ 11. В чл. 21а се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноската
за фонд „Пенсии“ за съответния период“
се заменят с „размерите на осигурителните
вноски за универсален пенсионен фонд и за
фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за
лицата, родени преди 1 януари 1960 г.“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „вноската за допълнително пенсионно осигуряване
се раздели“ се заменят с „размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд се разделят“ и думите „вноската
за фонд „Пенсии“ се заменят с „размерите
на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“
за трета категория труд, за лицата, родени
преди 1 януари 1960 г.“.
§ 12. В чл. 30, ал. 7 думите „ДЕЛК, ТЕЛК
или НЕЛК“ се заменят с „ТЕЛК или НЕЛК“.
§ 13. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата, които полагат стаж след дипломиране, не се считат за учащи.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Лицата, които са прекъснали обучението си поради слаб успех или незаверен
семестър, не получават пенсията си от началото на семестъра, ако няма друга дата,
посочена в заповедта на ректора. Лицата,
които са отписани/отстранени от учебното
заведение, н ямат п раво на наследст вена
пенсия от датата, посочена в заповедта на
ректора.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. Създава се ал. 7:
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„(7) Наследствените пенсии се изплащат
в следните срокове:
1. на учениците, имащи право да положат
държавни зрелостни изпити, се изплащат до
съответната дата на втория зрелостен изпит,
определена със заповед на министъра на
образованието и науката;
2. на лицата, обучаващи се във висшите
училища, създадени по реда на Закона за
висшето образование (ЗВО), както и организациите по чл. 47 ЗВО се изплащат за срока,
вписан като начало и/или край на семестъра
в представения по ал. 1, т. 2 документ; когато
не е посочен срок, пенсията се изплаща до
края на месеца, предхождащ месеца, посочен
в графика за изпитните сесии на съответното
учебно заведение;
3. на лицата, които учат в чужбина, се
изплащат за срока, вписан като начало и/
или край на семестъра/учебната година в
представения по ал. 1, т. 3 документ.“
§ 14. В чл. 37, ал. 2 изречение второ се
изменя така:
„Този стаж се зачита след потвърждаването му по установения ред от компетентната
институция на съответната държава.“
§ 15. В чл. 43, ал. 3 абревиатурата „ДЕЛК“
се заменя с „ТЕЛК“.
§ 16. В чл. 45 се създава ал. 3:
„(3) Когато са приложими разпоредбите
на международен договор в областта на социалното осигуряване, разпоредбата на ал. 1
се прилага, ако периодът на обучение не е
потвърден като осигурителен стаж от съответната компетентна институция на другата
държава.“
§ 17. В чл. 45а, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Изречение второ се изменя така:
„Удостоверението се издава от териториалното поделение на НОИ при наличие
на постъпили данни от НАП за внесените
дължими осигурителни вноски от лицата.“
2. В изречение трето думите „териториалното поделение на НОИ – София“ се заменят
с „териториалното поделение на НОИ – София-град“.
§ 18. В чл. 50 ал. 2 се изменя така:
„(2) Документите за изплащане на пенсиите
се изготвят до 25-о число на месеца, предхождащ календарния месец на изплащането им.“
§ 19. В чл. 52, ал. 2 изречение първо се
изменя така:
„Изплащането се извършва по график,
определен от ръководителя на пощенската
станция, който се утвърждава от ръководителя на териториалното поделение „Български
пощи“ и ръководителя на териториалното
поделение на НОИ.“
§ 20. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Териториалното поделение „Български пощи“ осигурява на съответните пощенски станции по техни заявки необходимите
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суми за изплащане на пенсиите и добавките
към тях на база на писмата, с които са получили документите за изплащане на пенсиите
от териториалните поделения на НОИ.“
§ 21. В чл. 66, ал. 1, изречение трето думите „пенсия за месец ..... 2000 г.“ се заменят
с „пенсия за месец ...... ...... г.“.
§ 22. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречения второ и трето се изменят така:
„Заявлението може да бъде подадено и в
съответната банка, открила сметката, ако
има договореност между тази банка и НОИ за
обмен на подобна информация. В този случай
банката представя данните от заявлението на
съответното териториално поделение на НОИ
в договорения между банката и НОИ срок.“
2. В ал. 2, изречение второ думите „Столичното управление „Социално осигуряване“
се заменят с „териториално поделение на
НОИ – София-град“ и се поставя запетая.
3. В ал. 3 се създава изречение трето:
„Когато заявлението е прието в банка, не
се прилага копие на документ с номера на
банковата сметка на титуляря, а банката потвърждава в заявлението номера на сметката
на титуляря.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявленията за превеждане на пенсия
по сметка, получени в териториалното поделение на НОИ до 25-о число на месеца, се
изпълняват от 1-во число на следващия месец.“
§ 23. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. При извършен превод на недължими суми за пенсии съответната банка
възстановява тези суми в срок три работни
дни от датата на уведомлението от НОИ.
Възстановяването се извършва по сметката на
НОИ в пълен размер при достатъчно налични средства или до размера на наличността
при недостатъчна наличност по сметката на
пенсионера към момента на уведомлението.“
§ 24. В чл. 70 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите, при които банката е уведомена от НОИ за смъртта на пенсионера
и са преведени суми за пенсия след месеца,
през който е починал, банката в срок три
работни дни от датата на уведомлението
възстановява по сметката на НОИ пълния
размер на преведените суми.“
§ 25. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За ежемесечното завеждане на сметк ите в банк ите НОИ изготвя файлове с
електронни списъци на пенсионерите, чиито пенсии и добавки към тях се превеждат
по сметка. Списъците съдържат единния
граждански номер (личен номер на чужденец), трите имена на пенсионера, номер на
личната банкова сметка, сума на превода,
код на териториалното поделение на НОИ и
основанието за плащане.
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(2) Списъците по ал. 1 се уточняват от
ТП на НОИ, като вписаните в корекционна
ведомост пенсии, за които не се следват преводи, не се включват във файловете и сумите,
подлежащи на превод.“
2. В ал. 3 думите „на технически носител“
се заличават.
3. В ал. 4 думите „от 1-во до 30-о число
на месеца по допълнително изготвен списък“
се заменят с „чрез допълнителни електронни
списъци“.
§ 26. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „Териториалното поделение на НОИ“ се заменят с „Националният осигурителен институт“.
2. В изречение второ думата „спогодби“ се
заменя с „договори“.
§ 27. Член 73 се отменя.
§ 28. В чл. 74, ал. 2 след думата „възстановява“ се добавя „в 3-дневен срок“ и думите
„териториално поделение на“ се заличават.
§ 29. В чл. 76, ал. 3 след думите „тези
суми“ се добавя „в 3-дневен срок“ и думите
„териториалното поделение на“ се заличават.
§ 30. Член 77 се отменя.
§ 31. В чл. 83 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „отпуснати по международни договори“ се заменят с „отпуснати от
НОИ при прилагане разпоредбите на международни договори“.
2. В ал. 2 думите „отпуснати по международни договори от чуждестранни осигурителни институти“ се заменят с „отпуснати от
чуждестранни осигурителни институти при
прилагане разпоредбите на международни
договори“.
§ 32. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „погасяване на дългове по
надвзети пенсии, установени с разпореждане по
чл. 98, ал. 2 или чл. 114, ал. 5 КСО и суми за
недобросъвестно получени парични обезщетения и помощи въз основа на разпореждане по
чл. 114, ал. 3 КСО“ се заменят с „погасяване
на задължения за недобросъвестно получени
суми за осигурителни плащания“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. неоснователно получени осигурителни плащания по чл. 40, ал. 7, чл. 42, ал. 2 и
чл. 54е КСО, както и при прилагане на разпоредбите на международни договори, по които
Република България е страна; удръжките са
в размерите по т. 3;“.
2. В ал. 7, изречение второ думите „Столично управление „Социално осигуряване“
се заменят с „териториално поделение на
НОИ – София-град“.
§ 33. Член 86 се отменя.
§ 34. В чл. 88 думите „както и другите
доходи“ и запетаята след тях се заличават и
думите „и на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс“ се заменят с „и на Гражданския
процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

§ 35. В чл. 89 се създават изречения второ
и трето:
„За лицата с постоянен адрес в чужбина
удостоверенията се издават от компетентната
дирекция, на която е възложено прилагането
на международните договори в областта на
социалното осигуряване. Такива удостоверения се издават и за пенсиите, отпуснати
от чуждестранни осигурителни институти,
изплащани чрез посредничеството на НОИ,
при прилагане разпоредбите на международни
договори.“
§ 36. В чл. 92, ал. 1, изречение първо след
думите „Български пощи“ се поставя точка
и текстът до края се заличава.
§ 37. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 38. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1570

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
ОТ 6 МАРТ 2014 Г.

за изменениe и допълнениe на Наредбата за
реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 5 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисиите осъществяват дейността си
в съответствие с Правилника за устройството
и организацията на работата на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи, приет
с Постановление № 83 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.).“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 3 думите „Областна инспекция
по труда“ се заменят с „Инспекция по труда“.
2. В ал. 8 думите „копия от болничните
листове (първичен и продължения)“ се заменят
с „копия от първичните болнични листове“.
§ 3. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Териториалните експертни лекарски
комисии и Националната експертна лекарска комисия потвърждават или отхвърлят
професионалния характер на болестта и се
произнасят и по всички въпроси на медицинската експертиза съобразно реда, принципите
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и критериите, регламентирани с Наредбата за
медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5
и 41 от 2011 г.), и Списъка на професионалните болести, приет с Постановление № 175
на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 66
от 2008 г.).“
§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „Националния
център по здравна информация (НЦЗИ)“ се
заменят с „Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)“.
§ 5. Член 10 се отменя.
§ 6. В чл. 13, ал. 1 думите „и по подписаните с особено мнение експертни решения
на ТЕЛК“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 7. Параграф 2, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2014 г.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1571

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 6 МАРТ 2014 Г.

за изменение на Правилника за устройството
и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите
за представителност на организациите на хора
с увреждания и на организациите за хора с
увреждания, приет с Постановление № 346
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г.,
бр. 101 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. От страна на Министерския съвет в Националния съвет участват по един
заместник-министър на труда и социалната
политика, на финансите, на здравеопазването,
на образованието и науката, на културата, на
регионалното развитие, на инвестиционното
проектиране, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката и енергетиката, на младежта и спорта,
определени от съответния министър, както и
член на Управителния съвет на Българския
институт по стандартизация, определен от
председателя.“
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1572
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
ОТ 6 МАРТ 2014 Г.

за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните
работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра на
вътрешните работи съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 131 на
Министерския съвет от 2012 г. за определяне
на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 85 и 108 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 11, ал. 8 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към член единствен
Второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра на вътрешните работи:
1. Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“.
2. Директорът на Главна дирекция „Гранична
полиция“.
3. Директорът на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
4. Директорът на дирекция „Миграция“.
5. Директорът на дирекция „Международни
проекти“.
6. Директорът на дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“.
7. Директорът на дирекция „Национална
система 112“.
8. Ректорът на Академията на Министерството
на вътрешните работи.
9. Директорът на Медицинския институт на
Министерството на вътрешните работи.
10. Директорът на Института по специална
техника.
11. Директорът на дирек ци я „Специа лна
куриерска служба“.
12. Директорът на специализирана админист рат ивна ди рек ц и я „Ком у никац ионни и
информационни системи“.
13. Директорът на специализирана административна дирекция „Планиране и управление
на бюджета“.
14. Директорът на Столичната дирекция на
вътрешните работи.
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15. Дирек торът на Областната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Благоевград.
16. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Бургас.
17. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Варна.
18. Дирек торът на Областната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Велико Търново.
19. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Видин.
20. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Враца.
21. Ди рек торът на Област ната ди рек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Габрово.
22. Дирек торът на Областната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Добрич.
23. Дирек торът на Областната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Кърджали.
24. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Кюстендил.
25. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Ловеч.
26. Дирек торът на Областната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Монтана.
27. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Пазарджик.
28. Дирек торът на Областната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Перник.
29. Ди рек торът на Област ната ди рек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Плевен.
30. Дирек торът на Областната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Пловдив.
31. Ди рек торът на Област ната ди рек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Разград.
32. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Русе.
33. Дирек торът на Област ната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Силистра.
34. Дирек торът на Областната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Сливен.
35. Дирек торът на Област ната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Смолян.
36. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – София.
37. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Стара
Загора.
38. Дирек торът на Областната дирек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Търговище.
39. Ди рек торът на Област ната ди рек ци я
на Министерството на вътрешните работи –
Хасково.
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40. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Шумен.
41. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Ямбол.
42. Председателят на Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет.
1573

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
ОТ 6 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от
2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52
от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36
от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54
от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г. и
бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 2
след ред
„Заместник областни управители

се създава нов ред:
„Главен секретар

2“
1“.

§ 2. Приложение № 19 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 19
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Силистра и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т. ч.:
Заместник областни управители
Служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т. ч.
дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т. ч.
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна
собственост“
Обща численост на персонала в
областната администрация

1
3
2
1
1
8

8
17

17
30“

За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

1602
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на безопасно стъкло и на
механично теглително-прикачно устройство
на нови трактори и за одобрение на типа
на нови трактори по отношение на отделни
компоненти и характеристики (обн., ДВ,
бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 72 от 2006 г., бр. 2
и 45 от 2007 г., бр. 43 от 2009 г., бр. 23 и 52
от 2011 г.; доп., бр. 72 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3, 4 и 5 се изменят така:
„3. чертежи на теглително-прикачното
устройство в мащаб (три екземпляра), показващи подробно изискваните размери, както
и размерите на мястото за монтиране на
устройството;
4. кратко техническо описание на теглително-прикачното устройство с посочване на типа
на конструкцията и използвания материал;
5. посочване на стойността на D в съответствие с раздел II на приложение № 5 за
динамичното изпитване или стойността на Т
(теглеща сила в тонове), която е 1,5 пъти по-голяма от технически допустимата максимална
маса на ремаркето в натоварено състояние в
съответствие с раздел III на приложение № 5
за статичното изпитване, както и на вертикалното максимално натоварване в точката
на прикачването/присъединяването S (в kg);“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявителят осигурява извършването
на изпитване на механичното теглителноприкачно устройство, като предоставя на
техническата служба един или няколко образеца от типа на устройството – предмет
на заявлението, като броят се определя след
съгласуване с техническата служба, и информацията по ал. 1, т. 3 – 5.“
§ 2. В чл. 40, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. означение за начина на изпитване, разположено над и в непосредствена близост до
правоъгълника по т. 1, както следва:
а) когато якостта се проверява в съответствие с раздел II на приложение № 5 (динамично изпитване): допустимата стойност на D
(kN) и стойността на статичното вертикално
натоварване S (kg);
б) когато якостта се проверява в съответствие с раздел III на приложение № 5 (статично изпитване): теглеща сила Т (в тонове)
и вертикалното натоварване в точката на
прикачване/присъединяване S (kg).“
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§ 3. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Към всички механични теглително-прикачни устройства трябва да се прилага
ръководство за употреба на производителя.
Това ръководство трябва да включва номера
на ЕО одобрението на типа за компонент,
както и на стойностите на D (kN) и Т (тонове)
в зависимост от конкретното изпитване, на
което е било подложено теглително-прикачното устройство.“
§ 4. В § 1 на допълнителните разпоредби
т. 40 се изменя така:
„40. „Механи чно тегли телно-п рикачно
ус т ройс т во меж д у т ра к т ора и т еглено т о
превозно средство“ означава компонентите,
които се монтират на трактора и на тегленото превозно средство, с цел да се осигури
механичната връзка между тези превозни
средства.“
§ 5. В приложение № 5 към чл. 29, ал. 1, т. 5
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I се правят следните изменения
и допълнения:
а) основният текст на точка 1 „Общи изисквания“ се изменя така:
„1. Общи изисквания
Различните типове компоненти на механичните теглително-прикачни устройства за
трактори, които са предмет на наредбата, се
разделят основно на:
– тип скоба (фиг. № 24а, 24б, 24в, 24г и 25),
– теглително-прикачни устройства с невъртяща се скоба (фиг. 24г),
– теглителна к у ка (фиг. 24 – „Размери
на теглителната кука“ в съответствие с ISO
6489-1:2001),
– теглителна щанга на трактора (фиг. 27),
– теглително-прикачно уст ройство със
сферичен елемент (фиг. 27а),
– теглително-прикачно уст ройство със
съединителен щифт (фиг. 27б).“;
б) след фиг. 24в се създават фиг. 24г и
таблица 1:
„

Фиг. 24г. Теглително-прикачно устройство с невъртяща се скоба (съответстващо на стандарт
ISO 6489-5:2011)

С Т Р.
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Таблица 1
Форми и размери на теглително-прикачни устройства със скоба за ремаркета или сменяема
прикачна техника

в) след фиг. 27 се създават фиг. 27а и 27б:

“

„

Фиг. 27а. Теглително-прикачно устройство със
сферичен елемент (съответстващо на стандарт
ISO 24347:2005)
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г) точка 1.7 се изменя така:
„1.7. Челюстта трябва да дава възможност
за аксиално завъртане на тегличните халки на
най-малко 90 градуса надясно и наляво около надлъжната ос на теглително-прикачното
устройство при фиксиран спирачен момент
между 30 и 150 Nm.
Теглителната кука, теглително-прикачното
устройство с невъртяща се скоба, теглителноприкачното устройство със сферичен елемент
и теглително-прикачното устройство със съединителен щифт трябва да дават възможност
за аксиално завъртане на тегличната халка на
най-малко 20° надясно и наляво около надлъжната ос на теглително-прикачното устройство.“;
д) точка 2.1 „Размери“ се изменя така:
„2.1. Размери
Размерите на компонентите на механичното
теглително-прикачно устройство, монтирани
върху трактора, трябва да съответстват на
показаното на фиг. 24 – 27 и таблица 1.“;
е) точка 2.3.1 се изменя така:
„2.3.1. Стойността на максималното статично вертикално натоварване се определя
от производителя. Тя обаче не трябва да превишава 3000 kg освен за теглително-прикачни
устройства със сферичен елемент, при които
максималната стойност не надвишава 4000 kg.“;
ж) след точка 2.4 се създава нов ред
„Забележка“:
„Забележка. Масите mt , m lt , m a и m la са
изразени в kg.“
2. В раздел II се правят следните изменения:
а) в т. 2 „Критерии на изпитването“ пети
и шести абзац се изменят така:
„Вертикалните компоненти на силата,
перпендикулярни на посоката на движение,
се изразяват чрез статичното вертикално натоварване S (kg).
Технически допустимите маси M T и M R са
посочени от производителя в тонове.“;
б) точка 3.2 се изменя така:
„3.2. Сила за изпитване
Геометрично силата за изпитване се състои
от хоризонталната и вертикалната изпитвателна
компонента, както следва:
,

Фиг. 27б. Теглително-прикачно устройство със
съединителен щифт (съответстващо на стандарт
ISO 6489-4:2004)“

където:
F h = ± 0,6.D (kN) при изпитване с променлива сила,
или
F h = 1,0.D (kN) при изпитване с увеличаваща се сила (теглителна или на натиск),
F v = g.1,5.S/1000 (стойност, изразена в kN),
S = статично натоварване на теглителната
щанга (натоварване по посока на движението,
изразено в kg).“
3. В раздел III точка 1.5 се изменя така:
„1.5. Преди изпитването съгласно 1.4.2 се
провежда изпитване, при което се започва
прилагане на натоварване 500 daN с постепенно увеличаване на вертикалната сила,
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приложена в базовия център на механичното
теглително-прикачно устройство, която възлиза
на три пъти препоръчаната от производителя максимална допустима вертикална сила
(в daN, равно на g.S/10).
По време на изпитването деформацията на
теглително-прикачното устройство не трябва да
превишава 10 % от определената максимална
еластична деформация.
Изпитването е извършено, след като вертикалната сила (в daN, равна на g.S/10) е върната
до първоначалното натоварване от 500 daN.“
§ 6. В приложение № 6 към чл. 31, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. Текстът след думите „– отнемане на одобрение на типа (2)“ се изменя така:
„по отношение на якост и размери и вертикално натоварване в точката на прикачване
на типа механично теглително-прикачно устройство (скоба, теглително-прикачни устройства с невъртяща се скоба, теглителна кука,
теглителна щанга, със сферичен елемент и със
съединителен щифт).“
2. Точка 2 се изменя така:
„2. Тип на механичното теглително-прикачно устройство (скоба, теглително-прикачни
устройства с невъртяща се скоба, теглителна
кука, теглителна щанга, със сферичен елемент,
със съединителен щифт)(2).“
3. Точки 5.1 и 5.2 се изменят така:
„5.1. Динамично изпитване:

стойност на D: (kN) .......................................
вертикално натоварване в точката на
прикачване: (S) ...................(kg)

5.2. Статично изпитване:
теглена маса: (T)..............................
(в тонове)“

§ 7. В приложение № 8 към чл. 40, ал. 3
т. 3 се изменя така:
„3. Размерите на правоъгълника, ограждащ
идентификационния код, са дължина, равна на
„а“, и височина, равна на „2a/3“.
Образец на маркировка за ЕО одобрение на типа
за компонент (динамично изпитване)
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одобрение на типа за компонент, показана
по-горе, е устройство, за което е издадено
одобрение на типа в България (е34) и което
е било подложено на динамично изпитване
за якост (D). Номерът на одобрението на
типа „88-563“ е индикативен и е посочен
само за целите на представяне на образеца
на маркировка.
Образец на маркировка за ЕО одобрение
на типа за компонент
(статично изпитване)

Механичното теглително-прикачно устройство с нанесена върху него маркировка
за ЕО одобрение на типа за компонент,
показана по-горе, е устройство, за което е
издадено одобрение на типа в България (е34)
и което е било подложено на статично изпитване за якост (S). Номерът на одобрението
на типа „38-363“ е индикативен и е посочен
само за целите на представяне на образеца
на маркировка.“
§ 8. В приложение № 18 към чл. 51, ал. 4
т. 9 се изменя така:
„9. Допустимо статично вертикално натоварване в точката на прикачване:
.........................................................................(kg)“
Допълнителна разпоредба
§ 9. Тази наредба въвежда изискванията
на Директива 2013/8/ЕС на Комисията от
26 февруари 2013 г. за изменение на Директива 2009/144/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно някои компоненти и
харак терист ик и на колесни те селскосто пански и горски трактори с цел адаптиране
на ней н и т е т ех н и ческ и разпоредби (ОВ,
L 56/28.02.2013 г.).
Заключителна разпоредба
§ 10. Тази наредба влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.

Механичното теглително-прикачно устройство с нанесена върху него маркировка за ЕО

Министър:
Димитър Греков
1564
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за
провеждане на курс за обучение и изпит и
за издаване и отнемане на свидетелство на
класификатори за окачествяване на кланични
трупове по скалата (S)EUROP (обн., ДВ, бр. 95
от 2005 г.; изм., бр. 62 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите „списък с“ се
заменят със „списък на“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 в края на изречението се добавя
„и е безсрочно“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В Министерството на земеделието и
храните се поддържа регистър на класификаторите, завършили курс за класификация
на к ланични тру пове от говеда, свине и
овце, в който се отразяват издаването на
свидетелства и тяхното отнемане. Организациите по чл. 4, ал. 1 подават информация
за издадените свидетелства в МЗХ.“
§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) К ласификаторите, които не са
практикували класификация на кланични
трупове в продължение на една година, са
длъж ни да преминат опреснителен к у рс.
Всяка година обучаващите институции по
чл. 4, ал. 1 организират опреснителни курсове, като датата на провеждане се публикува
на интернет страницата на МЗХ.
(2) Теоретичната част е с продължителност
най-малко 8 учебни часа.
(3) Практическата част от обучението се
провежда в кланица, с която обучаващата
институция има сключен договор, и е с продължителност най-малко 6 учебни часа за
говеда и овце и 4 часа за свине.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „приложение № 2“ се
заменят с „приложения № 2 и № 3“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. непрактикуване на класификацията за
срок една година и неучастие в опреснителни
курсове по чл. 11.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отнемането на свидетелството се
отразява в регистъра на класификаторите
по чл. 9, ал. 5.“
§ 5. В чл. 13 думата „само“ се заличава.
§ 6. В параграф единствен от заключителните разпоредби думите „Общите организации“ се заменят с „Общата организация“.
§ 7. В приложение № 2 към чл. 12, ал. 1,
т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 1 в края на първото изречение се
добавя „на кланични трупове от говеда, свине
и тежки агнета до 12 месеца и над 13 kg“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. Проверка по определянето на клас по
конформация, клас по степен на залоеност и
клас в зависимост от процента постно месо.
Допускат се 25 % грешки от проверените
к ланични тру пове. Процент ът допустими
г реш к и с е оп редел я, к ат о общ и я т брой
получени точки се раздели на максимално
възможния брой точки (броят проверени
кланични трупове, умножен по три) и се
умножи по 100.“
§ 8. Създава се п ри ложение № 3 к ъм
чл. 12, ал. 1, т. 1:
„Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1, т. 1
Правила за класификация на кланични трупове от леки агнета до 12 месеца и до 13 kg.
Допускат се 25 % грешки от проверените
кланични трупове. Процентът допустими грешки се определя, като общият брой получени
точки се раздели на максимално възможния
брой точки (броят проверени кланични трупове,
умножен по три) и се умножи по 100.
№

Резултати от проверката по
класификация

Точки

1. Има разлика при определянето на
категорията

2

2. Има разлика при определянето на
качеството

3

3. Има разлика от един клас по степен
на залоеност

1

4. Има разлика от три класа по степен
на залоеност

3
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“
Министър:
Димитър Греков

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и
класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността
EUROP, докладване на цените и проверка в
кланиците (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм.,
бр. 48 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „чл. 42 от Регла мен т (ЕО) № 1234/20 07 на С ъве та о т
22 октомври 2007 г. за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари
и относно специфични разпоредби за някои
земеделски продукти („Общ регламент за
ООП“) (обн., ОВ, бр. L 299 от 16.11.2007 г.)“
се замен я т с „ч л. 10 о т Регламен т (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на
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селскостопански продукти и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (обн.,
ОВ, бр. L 347 от 20.12.2013 г.)“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Задължителна класификация на
кланични трупове по скалата на Общността
и докладване на цените се извършва във:
1. кланици, които са одобрени предприятия за търговия с храни от животински
произход, отговарящи на Приложение III на
Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.,
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход (обн., ОВ, бр. L 139 от 30.04.2004 г.) и в
които седмично са заклани 20 или повече
възрастни говеда като средногодишен брой;
2. кланици, в които седмично са заклани
200 или повече свине като средногодишен
брой;
3. кланици, в които седмично са заклани
80 или повече овце (агнета) като средногодишен брой.
(2) К ланиците по ал. 1, които извършват
услуга клане (ишлеме) на кланични трупове, ги класифицират и за тях се изготвят
протоколи. Докладът, който се изпраща в
Министерството на земеделието и храните
(МЗХ), съдържа данни с резултата от класификацията.
(3) Кланици, които не отговарят на изискванията по ал. 1, могат да извършват доброволно класификация на кланичните трупове
и да докладват цените в МЗХ след подаване
на декларация.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Не са длъжни да извършват класификация на кланичните трупове от свине
кланици, които отговарят на условията на
ал. 1, т. 2, но обработват само свине, родени
и отгледани в техни свинеферми, и разфасоват и преработват тези кланични трупове.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. В МЗХ се поддържа регистър на
кланиците, извършващи задължителна класификация, който се актуализира ежегодно въз
основа на броя на кланетата за предходната
календарна година.“
§ 5. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) В МЗХ се поддържа регистър на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине
и овце, в който се отразяват издаването на
свидетелства и тяхното отнемане.“
§ 6. В чл. 7 думите „К ланиците задължително поставят на видно място на входа
ценова листа“ се заменят с „Ценовата листа
задължително се поставя на входа на кланицата“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните допълнения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

1. В ал. 2 след думите „при заплащане на
трупа“ се добавя „на база кланично тегло,“.
2. В ал. 4 след думите „при заплащане на
трупа“ се добавя „на база кланично тегло,“.
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. К ласификаци ята на к ланични
трупове от едър рогат добитък на възраст
осем месеца или повече се извършва съгласно точка ІІ, буква А, Приложение ІV от
Регламент 1308/2013.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „и чл. 10“ се заличават.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Претеглянето на труповете и означаването на общото тегло на топлия труп се
извършват с точност до 100 g и се изписва
с точност до първия знак след десетичната
запетая.“
§ 10. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) Печатът, с който се маркират класифицираните кланични трупове, е кръгъл с
диаметър не по-малък от 5 cm.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „четири“ се заменя с
„три“ и думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 3 думата „представя“ се заменя с
„предоставя срещу подпис“ и думите „и на
счетоводството на кланицата“ в изречение
първо се заличават.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Подписаният протокол от производителя или доставчика се предава на отговорното лице от кланицата, като копие от него
се предоставя и на счетоводството.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и думата
„счетоводството“ се заличава.
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Охладеното тегло на трупа, цената
на трупа и стойността на транспортните разходи се изчисляват и представят с точност
до втория знак след десетичната запетая.“
§ 13. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Длъжностните лица по чл. 6
извършват проверка по класификация съгласно чл. 11 от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланици, в които седмично
са заклани повече от 75 възрастни говеда
като средногодишен брой, се извършват съгласно ал. 1, параграф 2, чл. 11 от Регламент
1249/2008; при липса на необходимия брой
кланични трупове проверката може да бъде
извършена чрез н яколко последователни
посещения;
2. проверките в кланици, в които седмично са заклани повече от 20 броя като
средногодишен брой, но не повече от 75, се
извършват най-малко един път на всеки два
месеца и включват не по-малко от 10 трупа;
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при липса на необходимия брой кланични
трупове проверката може да бъде извършена
чрез няколко последователни посещения;
3. п роверк и т е в к ла н и ц и, п ри ла га щ и
добровол но к ласифи к а ц и я на въ з рас т н и
говеда, се извършват най-малко един път
на шест месеца и включват наличния брой
кланични трупове.
(2) Длъжностните лица по чл. 6 извършват
проверка по докладването на цените съгласно чл. 39, буква б) от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланиците, прилагащи
задължителна класификация, се извършват
два пъти годишно и включват проверка по
изчисляването на цените на не по-малко от
30 трупа;
2. п роверк и т е в к ла н и ц и, п ри ла га щ и
доброволно к ласификаци я, се извършват
един път в годината и включват проверка
по изчисляването на цените на не по-малко
от 15 трупа.
(3) При извършването на проверките по
ал. 1 и 2 длъжностните лица изготвят доклад
по класификация и доклад по докладване на
цените, които се одобряват от министъра на
земеделието и храните. Докладите от проверките се съхраняват в МЗХ, като екземпляр
от тях остава за кланицата.“
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато при проверка се
установи, че кланицата отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 1 и не извършва
класификация, длъжностните лица по чл. 6
съставят констативен протокол, който се
одобрява от министъра на земеделието и
храните. Протоколът се съхранява в МЗХ,
като екземпляр от него остава за кланицата.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 15. В чл. 25 ал. 5 се изменя така:
„(5) Претеглянето на труповете и означаването на общото тегло на топлия труп се
извършват с точност до 100 g и се изписва
с точност до първия знак след десетичната
запетая.“
§ 16. В чл. 27 т. 2 се изменя така:
„2. общо тегло на топлия кланичен труп;“.
§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „четири“ се заменя с
„три“ и думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 3 думата „представя“ се заменя с
„предоставя срещу подпис“ и думите „и на
счетоводството на кланицата“ в изречение
първо се заличават.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Подписаният протокол от производителя или доставчика се предава на отговорното лице от кланицата, като копие от него
се предоставя и на счетоводството.“
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4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и думата
„,счетоводството“ се заличава.
§ 18. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Охладеното тегло на трупа, цената
на трупа и стойността на транспортните разходи се изчисляват и представят с точност
до втория знак след десетичната запетая.“
§ 19. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Длъжностните лица по чл. 6
извършват проверка по класификация съгласно чл. 24 от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланици, в които седмично
са заклани повече от 200 свине като средногодишен брой, се извършват съгласно ал. 1,
параграф 2, чл. 24 от Регламент 1249/2008 и
включват не по-малко от 50 кланични трупа;
при липса на необходимия брой кланични
трупове проверката може да бъде извършена в рамките на няколко последователни
посещения;
2. проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация на свине, се извършват най-малко един път на шест месеца и
включват наличния брой кланични трупове.
(2) Длъжностните лица по чл. 6 извършват
проверка по докладването на цените съгласно чл. 39, буква б) от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланиците, прилагащи
задължителна класификация, се извършват
два пъти годишно и включват проверка по
изчисляването на цените на не по-малко от
30 трупа;
2. п роверк и т е в к ла н и ц и, п ри ла га щ и
доброволно к ласификаци я, се извършват
един път в годината и включват проверка
по изчисляването на цените на не по-малко
от 15 трупа.
(3) При извършването на проверките по
ал. 1 и 2 длъжностните лица изготвят доклад
по класификация и доклад по докладване на
цените, които се одобряват от министъра на
земеделието и храните. Докладите от проверките се съхраняват в МЗХ, като екземпляр
от тях остава за кланицата.“
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато при проверка се
установи, че кланицата отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 2 и не извършва
класификация, длъжностните лица по чл. 6
съставят констативен протокол, който се
одобрява от министъра на земеделието и
храните. Протоколът се съхранява в МЗХ,
като екземпляр от него остава за кланицата.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 21. В чл. 38 ал. 5 се изменя така:
„(5) Претеглянето на труповете и означаването на общото тегло на топлия труп се
извършват с точност до 100 g и се изписва
с точност до първия знак след десетичната
запетая.“
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§ 22. В чл. 41 т. 2 се изменя така:
„2. общо тегло на топлия кланичен труп;“.
§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „четири“ се заменя с
„три“ и думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 3 думата „представя“ се заменя с
„предоставя срещу подпис“ и думите „и на
счетоводството на кланицата“ в изречение
първо се заличават.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Подписаният протокол от производителя или доставчика се предава на отговорното лице от кланицата, като копие от него
се предоставя и на счетоводството.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и думата
„, счетоводството“ се заличава.
§ 24. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Охладеното тегло на трупа, цената
на трупа и стойността на транспортните разходи се изчисляват и представят с точност
до втория знак след десетичната запетая.“
§ 25. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Длъжностните лица по чл. 6
извършват проверка по класификация съгласно чл. 32 от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланици, в които седмично
са заклани повече от 80 овце като средногодишен брой, се извършват съгласно ал. 1,
параграф 2, чл. 32 от Регламент 1249/2008;
при липса на необходимия брой кланични
трупове проверката може да бъде извършена
чрез няколко последователни посещения;
2. проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация на овце, се извършват най-малко един път на шест месеца и
включват наличния брой кланични трупове.
(2) Длъжностните лица по чл. 6 извършват
проверка по докладването на цените съгласно чл. 39, буква б) от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланиците, прилагащи
задължителна класификация, се извършват
два пъти годишно и включват проверка по
изчисляването на цените на не по-малко от
30 трупа;
2. п роверк и т е в к ла н и ц и, п ри ла га щ и
доброволно к ласификаци я, се извършват
един път в годината и включват проверка
по изчисляването на цените на не по-малко
от 15 трупа.
(3) При извършването на проверките по
ал. 1 и 2 длъжностните лица изготвят доклад
по класификация и доклад по докладване на
цените, които се одобряват от министъра на
земеделието и храните. Докладите от проверките се съхраняват в МЗХ, като екземпляр
от тях остава за кланицата.“
§ 26. В чл. 48 се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато при проверка се
установи, че кланицата отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 3 и не извършва
класификация, длъжностните лица по чл. 6
съставят констативен протокол, който се
одобрява от министъра на земеделието и
храните. Протоколът се съхранява в МЗХ,
като екземпляр от него остава за кланицата.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 27. Навсякъде в наредбата думите „Приложение V от Регламент 1234/2007“ се заменят
с „Приложение ІV от Регламент 1308/2013“.
§ 28. Навсякъде в наредбата думите „Общите организации“ се заменят с „Общата
организация“.
§ 29. В параграф 1 от допълнителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 3 думите „съдържанието на постното месо“ се заменят с „месото“.
Министър:
Димитър Греков
1565

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане
на паричните помощи за профилактика и
рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.;
изм., бр. 6 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 14 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 след думите „за бременност и
раждане“ се добавя „както и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст“;
б) в т. 4 навсякъде думите „отглеждане
на дете“ се заменят с „отглеждане на дете и
при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст“.
2. В ал. 4 думите „чл. 68, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“.
§ 2. Създава се § 3а:
„§ 3а. Глава трета не се прилага, когато в
закон е предвиден друг ред за определяне на
изпълнители на дейността по профилактика
и рехабилитация.“
Преходна и заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, т. 1, която влиза в сила
от 1 януари 2014 г.
Председател на Надзорния съвет:
Станимир Цоцов
1538
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-88
от 4 февруари 2014 г.
На основание чл. 113, ал. 2 във връзка с чл. 109,
ал. 2 и чл. 110 от Закона за биологичното разнообразие и предвид констативен протокол № 53ДС от 27.09.2013 г. от планова проверка на
РИОСВ – Шумен, и протокол от 2.10.2013 г., съставен между директора на РИОСВ – Шумен, и
директора на ТП ДГС „Преслав“ за заличаване на
вековно дърво поради обстоятелството, че същото
не е открито на терен, нареждам:
1. От Държавния регистър на защитените природни обекти да бъде заличено вековно дърво от
вида Бук (Fagus sp.), намиращо се в отдел 63 „б“,
местност Черковището, землището на гр. Велики
Преслав, община Велики Преслав, област Шумен,
обявено с Постановление № 995 от 1.02.1949 г. на
Министерството на горите. Съгласно постановлението за обявяване дървото се намира в отдел
63�����������������������������������������������
„б“,
����������������������������������������������
местност „Патлейна“, землището на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област
Шумен. Вековното дърво е заведено в Държавния
регистър на защитените природни обекти под
№ 949.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
1414
ЗАПОВЕД № РД-90
от 4 февруари 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са напълно унищожени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида Зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в местност Манастирски ливади, землище на с. Кокаляне, район „Панчарево“,
Столична община. Обявено със Заповед № 314 от
4.03.1969 г. на МГГП (ДВ, бр. 37 от 1969 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 369.
1.2. Вековно дърво от вида Зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в местност Манастирски ливади, землище на с. Кокаляне, район „Панчарево“,
Столична община. Обявено със Заповед № 314 от
4.03.1969 г. на МГГП (ДВ, бр. 37 от 1969 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 370.
1.3. Вековно дърво от вида Зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в местност Манастирски ли-

вади, землище на с. Кокаляне, район „Панчарево“,
Столична община. Обявено със Заповед № 314 от
4.03.1969 г. на МГГП (ДВ, бр. 37 от 1969 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 371.
1.4. Вековно дърво от вида Цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Мали дол, землище на
с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община. Обявено със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на
МГОПС. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти
под № 624.
1.5. Вековно дърво от вида Цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Мали дол, землище на
с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община. Обявено със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на
МГОПС. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти
под № 625.
1.6. Вековно дърво от вида Цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Манастирски ливади,
землище на с. Кокаляне, район „Панчарево“,
Столична община. Обявено със Заповед № 1301 от
5.05.1974 г. на МГОПС. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 627.
1.7. Вековно дърво от вида Цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Манастирски ливади,
землище на с. Кокаляне, район „Панчарево“,
Столична община. Обявено със Заповед № 1301 от
5.05.1974 г. на МГОПС. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 628.
1.8. Вековно дърво от вида Цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Манастирски ливади,
землище на с. Кокаляне, район „Панчарево“,
Столична община. Обявено със Заповед № 1301 от
5.05.1974 г. на МГОПС. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 629.
1.9. Вековно дърво от вида Цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Манастирски ливади,
землище на с. Кокаляне, район „Панчарево“,
Столична община. Обявено със Заповед № 1301 от
5.05.1974 г. на МГОПС. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 654.
1.10. Два броя вековни дървета от вида Цер
(Quercus cerris), намиращи се в местност Мали
дол, землище на с. Бистрица, район „Панчарево“,
Столична община. Обявени със Заповед № 1301
от 5.05.1974 г. на МГОПС като група от 14 броя
дървета от вида Цер. Вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 655.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
1413
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1043
от 20 декември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 426 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 8.04.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4358.228.12.1), София, ж.к. Люлин 9, до бл. 907,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 61 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.04.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1416
РЕШЕНИЕ № 1062
от 7 февруари 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 10.04.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот 587, София, кв. 72,
м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети Климент 43а, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 36 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
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за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.04.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1417
РЕШЕНИЕ № 1063
от 7 февруари 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 329 от 27.06.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 9.04.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4082.405.16.32),
София, ж.к. Младост 1, бл. 1Ж, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 115 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.04.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1418
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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ОБЩИНА САМОКОВ

ЗАПОВЕД № 147
от 21 февруари 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП и Решение № 13
от 14.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Белене,
закривам Целодневна детска градина „Гергана“,
с. Деков, община Белене, считано от 1.04.2014 г.
Децата от закритата детска градина се пренасочват към ОДЗ „Бодра смяна“, гр. Белене.
Задължителната документация на ЦДГ „Гергана“, с. Деков, община Белене, да се съхранява
в приемащото ОДЗ, а деловодната – в ОбС „Образование“, Белене.
В срок до 2.04.2014 г. да бъде извършена пълна инвентаризация на имуществото, след която
активите да се предадат на кмета на с. Деков за
стопанисване и отговорно пазене.
Трудовоправните отношения с персонала на
ЦДГ „Гергана“ да се уредят съгласно Кодекса
на труда.
Контрола по заповедта възлагам на секретаря
на община Белене.
Кмет:
М. Спасов
1480

РЕШЕНИЕ № 1223
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 27 на ПК по „Устройство на територията и екология“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на
гр. Самоков в обхвата на квартали 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344 и 345 и обслужващите ги
улици, създаване на нови урегулирани поземлени
имоти в квартали 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
и 342 и план за застрояване на същите съгласно
приложения проект.
Председател:
С. Стойчева
1544

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 341
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на линеен обект:
Изграждане на нов водопровод до ПИ 202032 и
ПИ 203006 в землището на гр. Белослав, област
Варна, местност Манастира, попадащ в имот
общинска собственост № 714010 – полски път, в
землището на гр. Белослав, област Варна.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Д. Митишева
1481

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 17
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на водопровод с дължина 952 м от съществуващ
водопровод ПЕВП ∅ 90 до ПИ № 138005, м. Капаница, землище Мало Конаре, преминаващ през
ПИ № 0001588 – полски път, общинска собственост,
съгласно изчертаните със зелено трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
1460

РЕШЕНИЕ № 1224
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ и протокол № 27 на ПК по „Устройство на територията
и екология“ Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
водопроводно отклонение от уличен водопровод
през поземлени имоти № 018145 и № 018171 до поземлен имот № 018156 в землището на с. Белчин,
община Самоков.
Председател:
С. Стойчева
1545

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 7
от 14 февруари 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № I-19,
взето по протокол № 8 от 3.12.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – подземен ел. провод 20 kV от трафопост „Пионерска“,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
№ 65365.210.917, местност Рила, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, за захранване на обект:
„Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда с предназначение „Курортна сграда“ в
„Сграда за настаняване на туристи“, намираща се
в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.970,
местност Жълтия гьол, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори № 65365.210.81; 65365.210.80 и
65365.210.947, местност Рила, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, попадащи в отдели
104 „1“; 104 „е“; 104 „ж“; 104 „з“ и 104 „6“, които
са общинска горска територия, и 99 „6“, съгласно
ЛУП от 2007 г., съгласно графичната част на при-
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ложения към това решение проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
с възложител „Игнатия“ – ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура
и градоустройство“ на Община Сапарева баня.
Председател:
П. Чучуганов
1497

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 586
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно
електрозахранване на вилни сгради в местност
Плешково, землище Смолян“, във връзка с изграждане на техническа инфраструктура – външно
електрозахранване за трасе, преминаващо през
ПИ с идентификатори 67653.54.3, 67653.54.19,
67653.449.387, 67653.54.9, 67653.54.380, 67653.54.16,
67553.37.383, 67653.37.461 и 67653.66.385 в местност
Плешково, землище Смолян, община Смолян.
Председател:
Ф. Топов
1493

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 416
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за канален колектор № 1 до УПИ ХХХI, кв. 100
по плана на с. Камен, за изграждане на ПСОВ,
община Стражица, област Велико Търново.
Трасето на канализацията започва от Р. Ш. 538,
намираща се в ПИ № 000052 по КВС с НТП – местен път на Община Стражица. Трасето продължава в източна посока, навлиза в имот № 000054,
представляващ имот с НТП – друг терен, заети
от селското стопанство, със собственост „земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ“, чупи в посока север и след 62,80 м
продължава в посока изток, след което влиза в
територията на пречиствателната станция.
Общата дължина на трасето е 79,25 м, а площта
на общия сервитут е 467 кв. м.
Председател:
И. Маринов
1494
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РЕШЕНИЕ № 417
от 31 януари 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
действащ подробен устройствен план – план за
регулация, в одобрен регулационен план със
Заповед № 1150 от 28.09.1987 г. на председателя на Окръжния народен съвет – гр. Велико
Търново, в обхват: урегулиран поземлен имот
IV-1477 в кв. 166, урегулиран поземлен имот
IX-1477, 1466, 1467, 1409 в кв. 107 и улица с о.т.
163 – 517 – 519 – 516, г р. Ст ра ж ица, общ ина
Стражица, област Велико Търново.
Проектът предвижда премахване на улица в
участъка между о.т. 163 – 517, с което квартали
166 и 107 се обединяват в един нов квартал 166.
УПИ IV-1477 и УПИ IX-1477, 1466, 1467, 1409 се
обединяват в един нов съсобствен УПИ IV-1477,
общ. Площта на съсобствената общинска част
е 414 кв. м.
Председател:
И. Маринов
1495

ОБЩИНА ТРЯВНА
РЕШЕНИЕ № 15
от 12 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Трявна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на довеждаща мрежа
за електрозахранване, електронна съобщителна
мрежа и водопровод до площадка за изграждане
на ПСОВ град Трявна. Обхватът на разработката
касае три землища, а именно: гр. Трявна, с. Черновръх и с. Бижовци. Трасетата преминават през
улична и пътна мрежа, съответно – общинска или
държавна собственост. Трасетата са за линейни
обекти извън урбанизираната територия и с цел
осигуряване захранването на площадката за изграждане на ПСОВ – ПИ № 320021 с ЕК АТТЕ
04025 в землището на с. Би жовци, община
Трявна, област Габрово, а именно: 1. подземна
кабелна линия 20 kV; 2. водопроводно отклонение
∅ 40 мм ПЕ-ВП; 3. подземна кабелна линия за
електронна съобщителна връзка.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да подават жалби и
протести по акта за одобряване чрез Общинския
съвет – гр. Трявна.
Председател:
Н. Цанева
1518
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ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 742
от 7 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и прието
решение № 5 от протокол № 9 от 4.11.2013 г. на
OЕСУТ Общинският съвет – с. Аврен, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелни линии СрН от
БКТП № 8 – с. Близнаци, до нов трафопост тип
БКТП 1х1000 kVA в УПИ № XV-75 за трафопост,
кв. 005 в землището на с. Близнаци“.
Председател:
М. Черкезов
1519

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 328
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кирково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
улица с о.т. 39 – 80 по плана на с. Подкова, като
същата се заличава и се измества по съществуващата източна имотна граница на поземлен имот
пл. сн. № 102, от който е образуван урегулиран
поземлен имот (УПИ) ІІ-102, заличава се УПИ
ІІІ-155, който е образуван от поземлени имоти пл.
сн. № 102, 154 и 155 от кв. 16, като северозападната
част от имот пл. сн. № 154 и северната част от
имот пл. сн. № 155 се засягат от новообразуваната
улична регулация с о.т. 92 – 93 – 80, за която се
запазва ширината от 6 м, осигуряваща достъп до
новообразуван УПИ ХVІ-183. В източната част
на имот пл. сн. № 155 при о.т. 80 се обособява
уширение за обръщало.
Вследствие изменението на уличната регулация
се изменя и планът за регулация, като:
– за поземлен имот пл. сн. № 183 от кв. 15
вътрешните регулационни линии се поставят в
съответствие със съществуващите имотни граници;
– образуват се нови УПИ ХV-154, УПИ ХVІ183 от кв. 15, за които се запазва площта им по
документи за собственост за имотите;
– УПИ ХVІІ с отреждане за търговия и стопанска дейност от кв. 15, и
– УПИ V-102 от кв. 16, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със
съществуващите имотни граници на поземлен имот
пл. сн. № 102 с отреждане съгласно фактическото
му ползване за нискоетажно жилищно застрояване
по плана на с. Подкова, община Кирково.
За новообразувания УПИ ХV-154 от кв. 15 се
предвижда ново ниско застрояване в устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване
с малка височина и плътност и интензивност с
височина до 10 м.
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Проектът се одобрява съгласно нанесените
изменения със зелен, кафяв, черен и червен цвят
на линии, щрихи, надписи и застрояване.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ същото може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред съответния
административен съд по местонахождението на
недвижимия имот чрез кмета на община Кирково.
Председател:
Ш. Сюлейманов
1496
14. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28 февруари 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
4902917
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2418898
Инвестиции в ценни книжа
19255116
Всичко активи:
26576931
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
9684975
Задължения към банки
6639545
Задължения към правителството
и бюджетни организации
3662875
Задължения към други депозанти
1441842
Депозит на управление „Банково“
5147694
Всичко пасиви:
26576931
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 28 февруари 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34249
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1433216
Дълготрайни материални и
нематериални активи
156908
Други активи
10314
Депозит в управление „Емисионно“
5147694
Всичко активи:
6782381
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2666704
Други пасиви
22416
Всичко задължения:
2689120
Основен капитал
20000
Резерви
3979844
Неразпределена печалба
93417
Всичко собствен капитал:
4093261
Всичко пасиви:
6782381
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
1505
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25. – Министърът на регионалното развитие съобщава, че е издал Заповед № РС-6 от
21.02.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-67 от 18.12.2012 г., издадено от заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството, със забележка: за обект „Стопанство за инструментален въздух в цех „Котелен“,
част 700 MW в ТЕЦ „Марица изток 2“ – промени
в строителната конструкция поради увеличаване на натоварването от промяна на вида на
технологичното оборудване, свързаните с него
заземяване и КИП и А, водопроводна връзка и
заустване, в съответствие с одобрения работен
проект по части „строително-конструктивна“,
„машинно-технологична“, „електрическа и КИП
и А“ и „ВиК“, неразделна част от заповедта. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
1520
42. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е
издал Разрешение за строеж № РС-7 от 24.02.2014 г.
на Община Поморие за обект: „Реконструкция и
модернизация на рибарско пристанище Поморие“,
включващо следните подобекти: пристанищни
съоръжения, сграда за ремонтни работилници,
сграда за рибна борса и площадкови електро- и
В и К мрежи, в УПИ V-459, 465, 466, 467, 545,
555, 556, кв. 19А, гр. Поморие, община Поморие,
област Бургас, по одобрения със Заповед № РД02-14-775 от 16.08.2013 г. на министъра на регионалното развитие подробен устройствен план с
разпореждане за предварително изпълнение по
реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРР,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
1549
8. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Дулово – изтичащ мандат
на 13.04.2014 г.;
1.2. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас – изтичащ мандат на 11.05.2014 г.;
1.3. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна – изтичащ мандат на 11.05.2014 г.;
1.4. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново – изтичащ мандат на 11.05.2014 г.;
1.5. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив – изтичащ
мандат на 18.05.2014 г.
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2. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Софийска районна прокуратура – свободна длъжност;
2.2. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна – свободна длъжност.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
1562
11. – Военномедицинската академия – София,
на основание Заповед № ОХ-164 от 5.03.2014 г. на
министъра на отбраната на Република България
обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент – полковник в Центъра по психично
здраве и превенция, Военномедицинска академия,
по научната специалност „Медико-санитарна
защита“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление
7.1. „Медицина“. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в
конкурсите и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация – Учебно-научен отдел,
тел. 9225973, 9225130.
1552
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1. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, преобявява конкурси за
приемане на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за
учебната 2013/2014 г., утвърдени с Решение № 288
от 10.05.2013 г. на Министерския съвет:
Ши- Области на висше образова- ОНС „Доктор“
фър ние, професионални направредов- задочления и докторски програми
но
но
1
2
3
4

1

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на
образованието
Теория и управление на образованието (Управление на
образованието)
Педагогика

1
1.2.
1

1

2.1.

Филология

1
2

Общо и сравнително езикознание (балканско езикознание)
Български език

2.2.

История и археология

1

Стара история (Тракология)

1

2

1

2.3.

Нова и най-нова обща история
Нова и най-нова обща история (Балканска история)
Средновековна обща история
Философия

1

История на философията

1.3.
1
2
3
4

3
4

3
3.2.
1

Гражданско и семейно право

1

2

Трудово право и обществено
осигуряване
Наказателен процес

1

3.9.
1

1

Неорганична химия

1

Науки за земята

1

Икономическа и социална
география
Информатика и компютърни науки
Информатика (информационни системи за електронно
обучение)
Технически науки

5.3.
1

1

1
1

1

1

4.4

5

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Туризъм

1

1

1

1

4.2.

4.6.

Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
Общо:

1

1

1

1

1

Администрация и управление
Икономика и управление
(индустрия) (стопанско управление)
Икономика

Икономика и управление по
отрасли (туризъм)
Природни науки, математика и информатика
Химически науки

4

4

Социални, стопански и правни науки
Психология

1

1

1

3

3.6.

3.8.

1

2

2

1

1
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Педагогическа и възрастова
психология
Право

3.7.

2

3

1

3

Теория на възпитанието и
дидактика (теория на възпитанието)
Теория на възпитанието и
дидактика (Педагогически
теории и технологии за овладяване на математически
дейности)
Теория и методика на физи че ско т о въ зп и т а н ие и
спортната тренировка (вкл.
методика на лечебната физкултура)
Педагогика на обучението
по...
Методика на обу чението
(Методика на обучението
по техника и технологии)
Методика на обучението по
информатика и информационни технологии)
Методика на обу чението
(Методика на обучението
по музика)
Методика на обучението по
математика
Хуманитарни науки

2
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В срок 2 месеца от обявяването на конкурса в „Държавен вестник“ кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до ректора
за участие в конкурса; 2. автобиография (европейски образец); 3. ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. мотивационно писмо за участие в
конкурса; 6. медицинско свидетелство; 7. други
документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8.
документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс 50 лв. – плащането
се извършва в касата на ЮЗУ „Неофит Рилски“
(ректорат, ет. ІІ, стая 206). Всички документи се
представят приложени в папка. Документите се
приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
1522
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16. – Европейският политехнически университет, Перник, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки в Перник, п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил
и Методий 23, тел. (+359) 76 600 773, факс: (+359)
76 605 207, e-mail: office@epu.bg.
1539
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конку рс за академичната длъжност
доцент по професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност 01.06.11
Хидробиология за нуждите на ИГ „Екология
и динамика на рибните съобщества“ в секция
„Ихтиология и рибни ресурси“ на отдел „Водни
екосистеми“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към
кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg.
С п ра вк и: п ри нау ч н и я с ек р е т ар на И БЕИ
(тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana Grozeva@iber.
bas.bg). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, база 2, бул. Цар Освободител 1.
1521
26. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на м. Център – Зона А-юг заедно с план-схеми
на инженерната инфраструктура и специфични
правила към него в граници: бул. Княгиня МарияЛуиза, бул. Княз Александър Дондуков-Корсаков,
бул. Цар Освободител, пл. Александър Батенберг,
ул. Московска, ул. Париж, ул. Шипка, бул. Евлоги
Георгиев, бул. Цар Освободител, бул. Васил Левски,
ул. Аксаков, ул. 6-и септември, ул. Славянска,
ул. Георги С. Раковски, ул. Ген. Йосиф В. Гурко,
ул. Алабин, бул. Витоша и бул. Княгиня МарияЛуиза. Проектът е изложен в район „Средец“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124
ПЗРЗИДЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Средец“.
1403
47. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация, план
за застрояване със специфични правила (ПРЗ
със СП) и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за
м. Център – Зона А-север в граници: бул. Княз
А лекс а н д ър Дон д у ков-Кор с а ков, у л. Па на
йот Волов, ул. Московска, бул. Васил Левски,
ул. Париж, ул. Московска, ул. Княз Александър I, бул. Цар Освободител, бул. Княз Александър
Дон д у ков -Ко р с а ков, бу л. К н я г и н я М а ри яЛуиза. Проектите са изложени в район „Оборище“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124
ПЗРЗИДЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Оборище“.
1404
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване и работен устройствен
план за кв. 277а (нови квартали 277а, 277б и
277в), м. Разсадника – Коньовица, при граници:
бул. Константин Величков, ул. Позитано, ул. Татарли и ул. Три уши. Проектът е изложен в район
„Красна поляна“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Красна поляна“.
1482
191. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) за ПИ 501.4596;
501.4633; 501.4643; 501.4644; 501.4645; 501.4646;
501.4647; 501.4648; 501.4649; 501.4252; 501.6367 в
кв. 271 и УПИ І в кв. 272 по плана на гр. Банско и
изменение на уличната регулация между О.Т. 917,
О.Т. 918 и О.Т. 919 (част от територията на бивш
стопански двор „Забиница“), гр. Банско, община
Банско, област Благоевград. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на общинската
администрация – Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат направени до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1437
191а. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план (ПУП) – частично
изменение (ЧИ) на плана за регулация (ПР) на
уличната регулация между о.т. 54 и о.т. 51, о.т. 51
и о.т. 60, о.т. 51 и о.т. 68 и дворищна регулация за
УПИ І-183, 186, 187, кв. 5, с. Филипово, община
Банско, област Благоевград. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на общинската
администрация – Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат направени до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1438
192б. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП за трасе за път до ПИ с идентификатор
02676.180.58 по КК на гр. Банско, преминаващ през
имот с идентификатор 02676.180.53 по КК на гр. Банско – публична общинска собственост, с начин на
трайно ползване „пасище“ и площ 2025 кв. м, община Банско, област Благоевград. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на общинската
администрация – Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат направени до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1439
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92. – Областният у правител на област с
административен център Варна на основание
чл. 150, ал. 3 във връзка с чл. 149, ал. 1 и 4
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
издадена Заповед № РД-14-7700-2 от 5.03.2014 г.
за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Реконструкция
на главен вход – летище Варна“, който съдържа
следните самостоятелни съставни части: 1. подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ Х-36 – за
офис сграда, заведение за хранене, паркинги и
озеленяване в кв. 1; УПИ III-18, 41 – за пътнически терминал, търговска зона, КПП, временни
обслужващи сгради, озеленяване, паркинги и
техническа инфраструктура в кв. 4; УПИ II-42 – за
поликлиника, карго терминал, паркинги, администрация и озеленяване в кв. 5; УПИ II-43 – за
ГСМ, обслужващи сгради, бензиностанция, ТП,
автобаза, битово обслужване, паркинг и озеленяване в кв. 6 и план за улична регулация (ПУР) от
о.т. 63, 206 (нова), 207 (нова) до о.т. 25; от о.т. 21,
208 (нова), 209 (нова) до о.т. 24; от о.т. 66 до о.т.
210 (нова), по плана на летище Варна; 2. работен
инвестиционен проект за обект: „Реконструкция
на главен вход – летище Варна“. На основание
чл. 60, ал. 1 АПК е допуснато предварително изпълнение. Допуснатото предварително изпълнение
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна, чрез областния управител на област
с административен център Варна в 3-дневен срок
от съобщаването му съгласно чл. 60, ал. 4 АПК.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд чрез областния управител на област с административен
център Варна в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
1582
92а. – Областният управител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
разрешение за строеж № 75 от 5.03.2014 г. за обект:
„Реконструкция на главен вход – летище Варна“.
Строежът попада на територията на летище Варна. На основание чл. 60, ал. 1 АПК е допуснато
предварително изпълнение. Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред
Административния съд – Варна, чрез областния
управител на област с административен център
Варна в 3-дневен срок от съобщаването му съгласно чл. 60, ал. 4 АПК. Разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез областния управител на област
с административен център Варна в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
1583
8. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура – оптичен кабел, свързващ междуселищната
оптична мрежа в землището на с. Ресен, община Велико Търново, и с. Поликраище, община
Горна Оряховица, преминаващ по следното тра-
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се: начало от КШ1 в № 62517.0.197 – общинска
публична собственост, полски път, землище на
с. Ресен, пресича ПИ № 62517.0.188 – отводнителен канал, землище на с. Ресен, продължава
по ПИ № 62517.0.510 – общинска публична собственост, полски път, землище на с. Ресен, ПИ
№ 65200.0.96 – общинска публична собственост,
полски път, землище на с. Самоводене, и достига
до КШ 2 на границата със землището на с. Поликраище, община Велико Търново. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
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“.
1547
30 0. – Общ и на Ве л и н г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на плана за регулация
за част от кв. 2, 3 и 4 по плана на с. Всемирци,
кв. Далова. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „КРЗП“ на Община
Велинград, ет. 1, стая № 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПР до кмета на
община Велинград.
1548
153. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен подробен устройствен
план – парцеларен план за проектиране на външно
ел. захранване с дължина около 185 м и водопровод
с дължина около 410 м за захранване на имот с
идентификатор 17395.112.9 в участъка, преминаващ
през земеделска територия – поземлен имот с идентификатор 17395.131.63 – общинска собственост,
за обект: „Животновъдна ферма“, в землището
на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в общинската администрация.
1394
62. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
захранващ електропровод от съществуващ ЖР
стълб в имот публична общинска собственост
№ 000186 (пасище, мера) до трафопост в поземлен
имот № 182425, преминаващ през имот публична
общинска собственост № 000059 (селскостопански,
ведомствен път) в землището на с. Секулово. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 2, стая
18. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1484
62а. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
захранващ електропровод от съществуващ ЖР
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стълб в поземлен имот № 056027 до трафопост
в поземлен имот № 056210, преминаващ през
поземлен имот публична държавна собственост
№ 000585 (път от републиканската пътна мрежа – III клас) и през имоти публична общинска
собственост № 056243 и № 056251 (селскостопански, ведомствен път) в землището на с. Межден.
Планът е изложен в сградата на общината, ет. 2,
стая 18. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1485
4. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за електрозахранване
чрез подземна К Л 20 kV на ПИ № 004028 в
землището на с. Григорево, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистрите на
засегнатите имоти трасето на кабелната линия
преминава през имоти № 000016 и 000175 по КВС
на землището на с. Мусачево и имоти № 000028
и 000026 по КВС на землището на с. Григорево,
община Елин Пелин, Софийска област. Проектът
и съпътстващата го документация се намират в
отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1,
стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на общината.
1546
4. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за подземен електропровод, захранващ поземлен
имот (ПИ) № 154016 в землището на с. Копринка,
с предназначение „Базова станция на Мобилтел“,
преминаващ през: ПИ № 000299, ПИ 000368 и ПИ
№ 000367 – пасища, мери; ПИ № 000080 и ПИ
№ 000078 – полски пътища, и ПИ № 000060 – път,
ІV клас, всички в землището на с. Копринка,
община Казанлък, ЕКАТТЕ 38563, с дължина
на трасето – 641,06 м, и сервитут – 2,556 дка. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
1433
4. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – план за улична
регулация за ПИ 012103 в местността Кабата,
землище с. Винарско, община Камено, област
Бургас. Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТСУОС“, Община Камено, всеки ден
от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до дирекция „УТСУОС“ при Община Камено в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1390
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424. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с минерална вода на Център
за рехабилитация „Преображение“, намиращ се
в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.358
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, от
водовземно съоръжение сондаж № 1хг, намиращ се
в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – за гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант,
обществено обслужване, озеленяване и техническа
инфраструктура, кв. 61 по регулационния план на
гр. Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.118
по КК на гр. Сапарева баня, в обхвата на поземлени
имоти с идентификатори 65365.32.186, 65365.32.187,
65365.32.215 и 65365.32.314 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, с възложител „Аква Трийтмънт“ – АД. Проектът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община
Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1,
ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
1492
16. – Областният управител на област Хасково на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3 във връзка с чл. 153, ал. 1 ЗУТ в полза на
„Мобилтел“ – ЕАД, София, район „Илинден“,
ул. Кукуш 1, е издадено Разрешение за строеж
№ ДС-16-2-(14) от 21.02.2014 г. за строеж VI категория: „Изтегляне на оптичен кабел с 48 влакна в
съществуваща подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност на „Мобилтел“ – ЕАД, Хасково – Свиленград – ГКПП „Капитан Андреево“ на два етапа:
I етап: „Изтегляне на оптичен кабел с 48 влакна в
съществуваща подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност на „Мобилтел“ – ЕАД, Хасково – Свиленград, кв. Ново село (сградата на митницата);
II етап: „Изтегляне на оптичен кабел с 48 влакна в
съществуваща подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност на „Мобилтел“ – ЕАД, Свиленград,
кв. Ново село (сградата на митницата) – ГКПП „Капитан Андреево“ (държавна граница с Р. Турция).
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1483
7. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени ЕСУТ и
допуска обявяване на проектите за ПУП – план
за регулация (ПР) за УПИ ІІ – Стопанска дейност,
в кв. 45, план за улична регулация (ПУР) от о.т.
352 до о.т. 353 и план за застрояване (ПЗ) за УПИ
ІІ-581 – Стопанска дейност, и УПИ VІІІ-3742 – За
стопанска дейност, кв. 45 по плана на гр. Чирпан.
Проектът за изменение на регулационния план
(ПР) предвижда отреждане на парцел (УПИ)
ІІ – Стопанска дейност за имот с пл.н. 581. Планът
за улична регулация (ПУР) променя регулацията на улица – тупик с о.т. 352 – 353, като новата
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улична регулация съвпадне със съществуващата
намясто имотна граница на имот с пл. н. 581.
Промяната на регулацията е показана с кафяви
и зелени черти и надписи в чертежите на плана
за регулация (ПР) и плана за улична регулация
(ПУР). В част застрояване (ПЗ) се конкретизира
възможността за сключено застрояване за УПИ
ІІ-581 – Стопанска дейност, и УПИ VІІІ-3742 – За
стопанска дейност (сключено между два съседни
имота), в кв. 45 по плана на гр. Чирпан, при спазване на устройствените показатели за зона „Пч“
(чисто производствена) в съответствие с изискванията на чл. 23, т. 1, чл. 24, ал. 3 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, показано със задължителни и ограничителни
линии на застрояване в проекта за ПЗ (план за
застрояване). Проектите могат да бъдат разгледани
в отдел „ТСУ и ИК“, стая № 1, ет. 1, в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до Община Чирпан в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1315

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „БГ МЕД“ – ООД,
София, и „Марвена“ – ООД, София, на Решение
№ РД-НС-04-143 от 25.11.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса
и приетата с него Методика за условията и реда
за договаряне на стойността на медицинските
изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО,
и на медицинските изделия, които се заплащат в
условията на болнична медицинска помощ (ДВ,
бр. 3 от 2014 г.), във връзка с което е образувано
адм. д. № 2004/2014 г. по описа на ВАС.
1525
Административният съд – Перник, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на § 12а от
преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните
информационни и монументално-декоративни
елементи и за рекламната дейност на територията на община Перник, приет с Решение № 662
по протокол № 1 от 20.01.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Перник, по което е образувано адм.д.
№ 106/2014 г. по описа на Административния
съд – Перник.
1527
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Агроспектър 2000“ – ООД, Д. Христова, М. Димитрова,
СД „Абак – 2000 – Христови СИЕ“, М. Христова,
С. Кавръков, Р. Монев – всички от Разград, против точки 2, 5, 6, 10, 16, 24, 30 от Решение № 501
по протокол № 35 от 27.12.2013 г. на Общинския
съвет – Разград, за определяне такса битови отпадъци и одобряване на план-сметка за разходите
по третиране на битовите отпадъци и поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване
в населените места на община Разград за 2014 г.,

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

по което е образувано адм.д. № 68/2013 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 4.04.2014 г. от 10,30 ч.
1526
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 26 състав, призовава Димитър Илиев
Стойков и Румен Евгениев Стойков като заинтересовани страни по адм. дело № 349/2014 г.,
образувано по жалба на Красимира Василева
Стойкова от София срещу заповед № ДК-10ЮЗР-186 от 18.11.2013 г. на началника на РДНСК –
Югозападен район, София. Делото е насрочено за
28.05.2014 г. от 13,30 ч. Заинтересованите страни да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
1551
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 89 състав, уведомява Люси Никол
Василева, родена на 30.03.1976 г. в Йоханесбург,
Република Южна Африка, гражданка на Република Южна Африка, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответница по
гр. д. № 482/2014 г., образувано по предявен от
Росен Дончев Белев иск по чл. 127а, ал. 2 СК, и
є указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, ІІІ ГО, София, ул. Съборна 9, за връчване
на книжата по делото, в противен случай ще є
бъде назначен особен представител.
1550
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че по т.д. № 3/2013 г. с
молител – НАП – София, и ответник – сдружение
„Екоприятели 2005“, ЕИК 101682494, представлявано от Светослав Радев Зашев, със седалище и
адрес на управление Благоевград, ул. Полк. Дрангов 31, ет. 2, има постановено решение № 285 от
23.01.2014 г., с което обявява: постановява прекратяване дейността на предприятието на сдружение
„Екоприятели 2005“, ЕИК 101682494, със седалище
и адрес на управление в Благоевград, ул. Полк.
Дрангов 31, ет. 2, ап. 2; обявява в несъстоятелност
сдружение „Екоприятели 2005“, ЕИК 101682494, със
седалище и адрес на управление в Благоевград,
ул. Полк. Дрангов 31, ет. 2, ап. 2; спира производството по т.д. № 3/2013 г. по описа на БОС.
Решението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ на основание чл. 633, ал. 1 ТЗ.
1528

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
31. – Изпълнителното бюро на Българския
олимпийски комитет (БОК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава на БОК
свиква редовно отчетно общо събрание на БОК
на 15.04.2014 г. в 11 ч. в София, Грандхотел „София“, ул. Гурко 1, зала „София“, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на БОК през периода април 2013 г. – март 2014 г.;
2. приемане на счетоводния отчет и доклада на
одитора за 2013 г.; 3. приемане доклада на контролния съвет за периода април 2013 г. – март
2014 г.; 4. приемане на програма за дейността на
БОК за 2014 г.; 5. приемане на бюджет на БОК
за 2014 г.; 6. приемане на нови членове на БОК;
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7. разни. Поканват се всички членове на БОК
да участват в общото събрание. Регистрацията
на членове на БОК започва на 15.04.2014 г. от
10 ч. и приключва в 11 ч. 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. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете
на БОК в деловодството на БОК по адреса на
управление в София, ул. Ангел Кънчев 4, от 10
до 16 ч. всеки работен ден.
1532
1. – Управителният съвет на СНЦ „Младежко
движение за развитие“, София, на основание чл. 23
от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ кани
своите членове на общо събрание на 20.04.2014 г. в
19 ч. в седалището на сдружението в София, район
„Студентски“, ул. Иван Странцки Г, вх. Б, ап. 3,
при следния дневен ред: 1. прием и изключване
на членове; 2. освобождаване и избор на членове
на управителния съвет; 3. изменение и допълване
на устава.
1559
1. – Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание чл. 12,
ал. 6 ЗНС свиква редовно общо събрание на Българския институт за стандартизация на 25.04.2014 г.
в 11 ч. в зала 4 „Асен Златаров“, ет. 3 на Националния дом на науката и техниката в София,
ул. Г. С. Раковски 108, при следния дневен ред:
1. приемане на членове на Българския институт
за стандартизация; 2. преустановяване правата на
членове на Българския институт за стандартизация; 3. избор на член на управителния съвет от
групата по чл. 8, т. 3 ЗНС за остатъка от мандата
до 2016 г.; 4. приемане на отчета за дейността на
Българския институт за стандартизация за 2013 г.;
5. приемане на отчета за изпълнение на бюджета
на Българския институт за стандартизация за
2013 г.; 6. приемане на бюджета на Българския
институт за стандартизация за 2014 г.; 7. разни.
Регистрацията на упълномощените представители
на членовете на Българския институт за стандартизация започва в 9,30 ч. и ще се извършва срещу
представено писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 13 ЗНС събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1530
1. – Управителният съвет на Християнско
сдружение „Студио 865“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 26.04.2014 г. в 10 ч. в София,
бул. Тотлебен 57, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. изменения и
допълнения на устава на сдружението; 3. освобождаване на членове на управителния съвет и избор
на нови; 4. прекратяване на членство и приемане
на нови членове; 5. разни. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
съдружниците в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе с един час покъсно същия ден, на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
1553
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на литераторите в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 9.05.2014 г. в 18 ч. в София, ул. Георги
Бенковски 11, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението за периода
3.04.2013 г. – 9.05.2014 г.; 2. отчетен доклад на проверителната комисия; 3. приемане на бюджет; 4.
приемане на нови членове; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1541
5. – Управителният съвет и председателят на
фондация „Априлци“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18, т. 2 от устава на фондацията
свикват редовно годишно събрание (заседание
на съвета на фондацията) на 12.05.2014 г. в 18 ч.
в гр. Априлци в заседателната зала на хотел
„Центъра“ при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на фондацията през 2013 г.; 2. годишен
счетоводен отчет за дейността на фондацията през
2013 г.; 3. приемане на програма за дейността на
фондацията през 2014 г.; 4. финансов план (бюджет)
на фондацията за 2014 г.; 5. други въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч.
1531
1. – Управителният съвет на УН при ОУ „Васил Левски“ – гр. Българово, община Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
УН на 24.04.2014 г. в 16,30 ч. в салона на читалище
„Съгласие“ – гр. Българово, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС на УН при ОУ
„Васил Левски“ за изтеклия период; 2. доклад на
ревизионната комисия; 3. избор на нов УС на УН
и членове на контролно-ревизионната комисия.
Поканват се да присъстват всички членове на УН
при ОУ „Васил Левски“ или упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се.
1534
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Танцова школа Възрожденци“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 4
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 12.05.2014 г. в 18 ч. във Варна,
ул. Арх. Петко Момилов 18, ет. 9, ап. 90, при
следния дневен ред: 1. определяне на сдружението
за извършване на общественополезна дейност; 2.
приемане на промени в устава на сдружението с
оглед определянето му за извършване на общественополезна дейност; 3. промяна в начина на
свикване на общо събрание; приемане на решение
за промяна в устава по чл. 18, ал. 4 във връзка с
начина на свикване на общо събрание; 4. отчет
за дейността на сдружението за 2013 г.; 5. приемане на план за дейността и бюджета за 2014 г.;
6. текущи организационни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1556
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1. – Управителният съвет на сдружение „Агенция за регионално развитие – Велинград/Център
за бизнес и информация“, Велинград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
9.05.2014 г. в 11,30 ч. в залата на ОП „Туристически
информационен център“ – Велинград, пл. Свобода,
при следния дневен ред: 1 отчет за дейността на
сдружението през 2013 г.; 2. промяна на устава
на сдружението; 3. избор на нов управителен
съвет и председател; 4. разни. Материалите по
дневния ред на ОС се намират в седалището на
сдружението, пл. Свобода, и са на разположение
на членовете на сдружението всеки ден от 9 до
18 ч. Регистрацията на членовете на сдружението
и на упълномощените лица ще се извърши в деня
на провеждане на ОС до 11 ч. на мястото за провеждане на ОС. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и се провежда колкото и членове да се явят.
1555
5. – Управителният съвет на Спортен клуб
по баскетбол „Златоград“, Златоград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.04.2014 г. в 16,30 ч. в сградата на Общинската
администрация – Златоград, заседателна зала,
ет. 2, Златоград, област Смолян, ул. Стефан Стамболов 1, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на СКБ „Златоград“; 2. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1536
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство Елин
Пелин ХХІ“, Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на училищното настоятелство на 30.04.2014 г. в 18 ч. на адрес: Перник,
кв. Изток, ул. Минск 1 (в сградата на училището),
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
досегашния УС на сдружението от длъжност и
отговорност; 2. избор на нов УС на сдружението;
3. избор на председател, заместник-председател
и касиер на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
1537
1. – Управителният съвет на „Здравно екологично дружество „България“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 15.04.2014 г.
в 10 ч. на адрес: Пловдив, район „Западен“,
ул. Солунска 1А, ет. 3, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за прехвърлянето на 100 %
от капитала на „ЗЕД България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление в Пловдив, район
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„Западен“, ул. Солунска 1А, ет. 3, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията
с ЕИК 115815517, представляващ 50 дружествени
дяла с номинална стойност 100 лв. всеки един,
на „Консултантски холдинг ЗЕД България“ – АД,
по тяхната пазарна стойност; 2. вземане на решение за промени в състава на управителния
съвет на сдружението; 3. приемане на годишния
финансов отчет за 2013 г.; 4. приемане на доклада
за дейността на управителния съвет за 2013 г. и
освобождаване на членовете му от отговорност
за 2013 г.; 5. приемане на доклада за дейността
на контролния съвет за 2013 г. и освобождаване
на членовете му от отговорност за 2013 г.; 6.
приемане на основни насоки за дейността на
сдружението през 2014 г.; 7. приемане на бюджет
на сдружението за 2014 г.; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
1558
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство на
основно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на
СН от 8.01.2014 г. свиква редовно общо събрание
на членовете си на 29.04.2014 г. в 17,30 ч. в Смолян
в сградата на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ при
следния дневен ред: 1. избор на нов съвет на настоятелите; 2. изслушване и приемане на доклада на СН
за дейността на сдружението за отчетния период и
представяне на финансов отчет и проектобюджет;
проект за решение – ОС приема отчета на СН,
както и одобрява проектобюджета; 3. изменение
и допълнение на устава; проект за решение – ОС
приема промени и допълнения в устава на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 26 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 18,30 ч.
1557
1. – Управителният съвет на „ЛАК Ямбол“,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 30.04.2014 г. в 17,30 ч.
в сградата на спортна зала „Диана“ – Ямбол, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на „ЛАК
Ямбол“, Ямбол, за периода 2012 – 2013 г.; 2. финансов отчет на клуба за периода; 3. приемане на
бюджет за 2014 г.; 4. избор на ръководни органи:
управителен съвет, председател, секретар. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Всички материали,
свързани със събранието, се намират в седалището на „ЛАК Ямбол“, Ямбол, ж.к. Диана, и са
на разположение на всички членове на клуба.
1535
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