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от 2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета
на Министерството на регионалното
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от 1998 г.
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Постановление № 301 от 19 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството
и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с Постановление № 96 на Министерския съвет
от 2004 г.
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 Постановление № 302 от 19 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 149 на
Министерския съвет от 2013 г.
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 Постановление № 303 от 26 септември 2014 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
22
 Постановление № 308 от 26 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2014 г.
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Министерство
на здравеопазването
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на здравеопазването на Република България
и Световната здравна организация,
чрез своя Регионален офис за Европа,
за изпълнението на Програма BG07
„Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Норвежкия финансов
механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014 г.
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
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от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие
на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 022 747 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
въ зп и та ние и под г о т овка и у ч и л ищ но т о
образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството
в предучилищното възпитание и подготовка
и в у чилищното образование“ – 6502 лв.,
бюджетна програма „Улесняване на достъпа
до образование. Приобщаващо образование“ – 753 365 лв., и бюд жетна прог рама
„Училищно образование“ – 3 262 880 лв., по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те о т
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 88 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 36 от 2014 г.; изм., бр. 61 от 2014 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
за финансово осигуряване на инициативи,
които ще бъдат изпълнявани през 2014 г. по
Национална програма „Информационни и
комуникационни технологии“, и за дейности
по Национална програма „Модернизация на
материалната база в училище“, Национална
п рог рама „Оп т и м иза ц и я на у ч и л и щ ната
мрежа“, Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното
образование“ и Национална програма „Училището – територия на учениците“.“
2. В чл. 2, ал. 1:
а) в т. 1 числото „15 000 000“ се заменя
с „15 125 000“;
б) в т. 3 числото „5 573 685“ се заменя с
„5 398 939“;
в) създава се т. 5:
„5. по бюджетна програма „Развитие на
способностите на децата и у чениците“ –
49 746 лв.“
3. В чл. 3 след думата „разходи“ се поставя
наклонена черта и се добавя „трансфери“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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Приложение
към чл. 1, ал. 1

Област

Община

1

2

НП „Оптимизация на
НП „На училище
училищната мрежа“
без отсъствия“
Модул „Оптими- М о д у л
зиране на вътреш- „ О п т и - Мярка
Мярка
н ат а с т ру к т у ра м и з и р а „Без
„Без
на училищата и не на учи- свобо- отсъстс а мо с т оя т е л н и- лищната ден час“
вие“
т е о бщеж и т и я“ м р е ж а “ (в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
3
4
5
6

Благоевград Банско

2065

Благоевград Благоевград

6599

Благоевград Гоце Делчев

4164

Благоевград Гърмен

НП „Училището – територия
на учениците“;
модул „Подкрепа на целодневното обучение
на учениците от
начален етап“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

7

8

1380

3445

6256

12 855

2296

6460

3044

3044

Благоевград Петрич

8729

8729

Благоевград Pазлог

6330

6330

Благоевград Cатовча

7217

7217

Благоевград Cимитли

7618

7618

Благоевград Cтрумяни

2790

Благоевград Xаджидимово

1072

2790

Благоевград Якоруда

8100

9708

17 808

Бургас

Aйтос

4752

7746

12 498

Бургас

Бургас

85 472

17 492

116 480

Бургас

Kамено

5016

Бургас

Kарнобат

6427

Бургас

Hесебър

2813

Бургас

Поморие

10 056

Бургас

Pуен

Бургас

Cозопол

7998

Бургас

Cунгурларе

7080

Bарна

Aврен

Bарна

Aксаково

Bарна

Белослав

Bарна

Бяла

Bарна

Bарна

Bарна

Bълчи дол

Bарна

Дългопол

Bарна

Провадия

Bарна
Bелико
Tърново
Bелико
Tърново
Bелико
Tърново
Bелико
Tърново
Bелико
Tърново
Bелико
Tърново

Cуворово
Bелико
Tърново
Горна
Oряховица

1153

2225

13 516

5016
14 168
235

3048
10 056

240

240

223

9337

17 558
7080

98
10 469

20 595

98

2332
2158

12 801
8232

10 390

6409

6409

105 099

32 625

820

1568

665

3053

3418

33 234

36 652

2037

17 947

23 105

1642

28 121

29 763

32 217

13 746

4448

9060

59 471

5428

3060

5062

8067

21 617

3121

41 768

Eлена

6095

Златарица

6420

330

Лясковец

13 087

272

2045

Павликени

15 586

1068

2096

179 492

6095
6750
6555

21 959
18 750
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1
Bелико
Tърново
Bелико
Tърново
Bелико
Tърново
Bидин

2
Полски
Tръмбеш

Bидин

Бойница

Bидин

Брегово

Bидин

Bидин

Bидин

Грамада

Bидин

Чупрене

691

Bраца

Борован

3938

Bраца

Бяла Cлатина

6287

1022

2147

Bраца

Bраца

7378

16 393

16 873

Bраца

Kозлодуй

2201

6289

Bраца

Kриводол

Bраца

Mездра

Bраца

Mизия

Bраца

Oряхово

Bраца

Pоман

Bраца

Xайредин

Габрово

Габрово

16 493

Габрово

Дряново

37 639

Габрово

Cевлиево

Добрич

Добрич

Балчик
Генерал
Тошево
Добрич

Добрич

Добричка

4578

Добрич

Kаварна

3912

Добрич

Tервел

Добрич

Шабла

Kърджали

Aрдино

4511

4511

Kърджали

Джебел

12 755

12 755

Kърджали

Kирково

8590

525

Kърджали

Kрумовград

6962

1428

Kърджали

Kърджали

42 108

8168

Kърджали

Mомчилград

6003

185

Kърджали

Черноочене

Kюстендил

Бобошево

Kюстендил

Дупница

Kюстендил

Kочериново

Kюстендил

Kюстендил

Kюстендил

Hевестино

Kюстендил

Cапарева баня

Kюстендил

Tрекляно

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Tетевен

Добрич

3

ВЕСТНИК
6

7

8

1008

1008

Cвищов

30 002

2750

32 752

Cтражица

13 333

2868

16 201

Белоградчик

4244
153

4244
7703

7856

6483

371

6854

25 132

854

25 986

1180

1180
691
286

10 123
6648
1597

6800

11 024
9259

18 715
40 644

6831

1687

15 321
11 810

3589

10 237

497

497

749

2346
1534

8776

567

10 310
567

1393

7174

25 060
37 639

9589

1645

21 127

74

4799

721

71 013

12 654

11 234
1687

22 888
5520

102

46 063

920

129 832
5498

927

4839

13 614

13 614
567

567

5713

14 828
8390

5778

56 054
6188

19 788

19 788

1187

1187

16 830

5245

2144

8299

9994
1176

32 069
1176
10 443

90

90

727

727

17 870

4759

22 629

3439

1666

5105

480

480

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

ВЕСТНИК
4

5

С Т Р. 5
6

7

8

Ловеч

Tроян

Mонтана

Берковица

4872

2783

5855

13 510

13 220

793

9989

24 002

Mонтана

Бойчиновци

6811

Mонтана

Bършец

7452

716

Mонтана

Лом

Mонтана

Mонтана

20 219

6962

Пазарджик

Батак

Пазарджик

Белово

Пазарджик

Брацигово

Пазарджик

Bелинград

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Панагюрище

Пазарджик

Пещера

1233

Пазарджик

Pакитово

9723

Пазарджик

Cептември

12 624

12 624

Пазарджик

Cтрелча

6931

6931

Перник

Брезник

6776

Перник

Земен

Перник

Перник

12 783

10 210

Перник

Pадомир

1426

1036

2462

Плевен

Белене

2493

Плевен

Гулянци

Плевен

Долна
Mитрополия

Плевен

Долни Дъбник

Плевен

Искър

720

Плевен

Левски

8811

1554

Плевен

Плевен

14 905

9642

Плевен

Пордим

Плевен

Червен бряг

8120

2128

Плевен

Kнежа

3763

70

3833

Пловдив

Aсеновград

8774

5002

13 776

Пловдив

Брезово

466

Пловдив

Kалояново

540

665

Пловдив

Kарлово

3914

4346

Пловдив

Кричим

Пловдив

„Mарица“

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Първомай

Пловдив

Pаковски

Пловдив

„Pодопи“

10 459

Пловдив

Cадово

16 019

525

Пловдив

Стамболийски

1722

77

Пловдив

Cъединение

5828

609

6437

Пловдив

Xисаря

3432

525

3957

Пловдив

Сопот

812

812

Pазград

Kубрат

1099

707

1806

Pазград

Лозница

902

902

6502

13 313
196

8168
9050

9246
27 181

7203

7203
1794

1794
13 856

13 856

442

2786

23 213

9957

36 398

84 781

7186

22 190

31 997

146 154

909

3630
9134

18 957

8590
137

4539

3426

13 286

742

7518

327

327
16 770

39 763

588

3081

909

909

3462

1788

5250

469

972

2505

720
17 640

334

9245

3946
7307

17 672

50 832

93 019

9392

9726

3886

154

14 134

7305

7771

9873

11 078

9905

10 059

17 505

6119

196

68 787

38 883

29 399

37 447

174 516

6315

9440

1780

2045

9230

22 495

1086

2738

2454

6278
10 459
16 544
7885

9684

С Т Р.
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4

1

2

Pазград

Pазград

Pусе

Bетово

Pусе

Pусе

Pусе

Cливо поле

Pусе

Ценово

Cилистра

Aлфатар

Cилистра

Главиница

1259

Cилистра

Дулово

2651

840

Cилистра

Cилистра

11 999

7057

Cилистра

Cитово

Cилистра

Tутракан

13 538

1576

Cливен

Kотел

5416

557

Cливен

Hова Загора

32 215

1556

Cливен

Cливен

43 360

Cливен

Tвърдица

4037

Cмолян

Баните

1715

Cмолян

Девин

7953

Cмолян

Доспат

4990

Cмолян

Златоград

1105

574

1679

Cмолян

Mадан

5461

2227

7688

Cмолян

Hеделино

912

912

Cмолян

Pудозем

26 312

1561

27 873

Cмолян

Cмолян

2196

5575

7771

Cмолян

Чепеларе

6345

София град
област
София
област
София
област
София
област
София
област
София
област
София
област
София
област
София
област
София
област
София
област
София
област
София
област
София

Столична

280 676

6

7

8

22 707

4664

27 371

100

777

877

43 469

18 615

17 934

Божурище
Ботевград

5

БРОЙ 81

25 870

146

119

18 053

380

380
1259
3491
3272

22 328
9291

9291

16 921

32 035

43 460

7575

84 806

8501

6442

17 478

1010

35 483

5973

Горна Mалина

1715
717

8512

6064

Eтрополе

6343

Златица

17 182
4990

6345
74 071

77 256

51 770

483 773
637

1695
619

Eлин Пелин

75 781
40 530

637
3166

87 954

146

9498
4448

14 359
5067
6064

4222

10 565

1782

1782

Ихтиман

4295

4295

Kопривщица

420

420

Kостенец

210

210

Kостинброд

651

Мирково

8298

2754

8949
2754

Пирдоп

245

Правец

3492

4448

4693
9921

13 413
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ДЪРЖАВЕН

1
област
София
област
София
област
София
област
София
Cтара Загора

2

3

ВЕСТНИК
4

С Т Р. 7

5

6

7

4039

8

Cамоков

24 305

1153

Cвоге

10 219

1566

11 785

7724

394

8118

Челопеч

198

198

Братя
Даскалови

385

Cливница

Cтара Загора Гурково

6289
1716

Cтара Загора Николаево
Cтара Загора Pаднево

8931
436

Cтара Загора Kазанлък

Cтара Загора Павел баня

8546

436

Cтара Загора Гълъбово
Cтара Загора Mъглиж

29 497

7102

920

112

3477

6289
10 000

5305

623
5036

1887

18 022
623

21 884

10 000

26 590

38 807
26 590

Cтара Загора Cтара Загора

96 504

13 918

Cтара Загора Чирпан

20 988

2740

57 724

168 146

9339

1630

4652

778

614

1392

15 602

1114

3323

20 039

3630

23 728

Tърговище

Oмуртаг

Tърговище

Oпака

Tърговище

Попово

Tърговище

Tърговище

15 191

11 119

Xасково

Димитровград

28 135

2930

31 065

Xасково

Mинерални
бани

770

495

1265

Xасково

Cвиленград

Xасково

Cимеоновград

Xасково

Cтамболово

Xасково

Tополовград

Xасково

Xарманли

Xасково

Xасково

Шумен

Велики
Преслав

Шумен

Bенец

Шумен

Bърбица

Шумен

Kаспичан

Шумен

Hикола
Kозлево

Шумен

Hови пазар

Шумен

Cмядово

Шумен

Шумен

Ямбол

Болярово

Ямбол

Eлхово

Ямбол

Cтралджа

Ямбол

„Tунджа“

10 734

371

Ямбол

Ямбол

18 202

6180

3170

519 211

616 052

19 964

4576

49 904

995

1685

3568

174

895

974
541

541

38 251

7954

46 205

5726

7256
9468
0

21

1869

1176

1197

5113
4269

5113

1031

5300

1193

1193

474

474

311
2856

311
3681

42 242

13 513

460

6537
25 638

210
5506

Общо:
6464

15 621

2 127 617

210

896
1976

6502

81 853

9367
4090

15 769
6066
11 105

26 789

54 341

753 365 4 022 747

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 103 на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на
допълнителна финансова помощ чрез бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за осигуряване участието
на собственици на самостоятелни жилищни
обекти в многофамилни жилищни сгради,
одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма ,,Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 43 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието думите „и благоустройството“ се заличават.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се

ВЕСТНИК
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заменят с „Министерството на регионалното
развитие“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Средствата за безвъзмездна финансова
помощ по ал. 2 се осигуряват от бюджета на
Министерството на регионалното развитие
за съответната година в рамките на утвърдените разходи.“
§ 3. В чл. 2 ал. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на региона лното развитие и благоуст ройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
2. В ал. 3 и 4 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 5. Приложението към чл. 3, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 3, ал. 1

Вх. № ........../...........

ДО
МИНИСТЪРА
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от

Име, презиме, фамилия:
Постоянен адрес (град, област, община, улица №/квартал/блок/вход/етаж/ап.):
Настоящ адрес (град, област, община, улица №/квартал/блок/вход/етаж/ап.):
Телефон за връзка:
Електронна поща:
Моля да ми бъде отпусната допълнителна финансова помощ в размер на …......….. лв. съгласно
изготвен и одобрен от собствениците на сградата индикативен бюджет във връзка с одобрено Заявление за интерес и подкрепа № ……….. по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на
българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. в качеството ми
на собственик/съсобственик на апартамент със следния административен адрес:
Гр. ......................., кв./ж.к. ...................., ул. ...................., бл. .........., вх. ……………, ет. ……………, ап. …………….
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Данни за декларатора:
Лични данни на декларатора:
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Лична карта № .....................................,
издадена на ............................................
от ...............................................................
Личен паспорт, серия, № ...................,
издаден на ..............................................
от ................................................................
Адресна регистрация

Социална група






работещ
осигурен
пенсионер
други (да се посочи)
…………………….............





безработен
неосигурен
учащ се
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Здравословно състояние
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С Т Р. 9



здрав





с ТЕЛК/НЕЛК





над 90 % с ЧП



над 90 %



от 70 % до 89,99 %



от 50 % до 69,99 %

с ЛКК

II. Данни за пълнолетните членове на семейството и/или съжителстващото лице/лица:
Връзка с декларатора
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Лична карта № .....................................,
издадена на ............................................
от ...............................................................
Личен паспорт, серия, № ...................,
издаден на ..............................................
от ................................................................
Адресна регистрация

Социална група

Здравословно състояние



работещ



безработен



осигурен



неосигурен



пенсионер



учащ се



други (да се посочи)
…………………….............



здрав



с ЛКК



с ТЕЛК/НЕЛК





над 90 % с ЧП



над 90 %

от 70 % до 89,99 %
от 50 % до 69,99 %
Забележка. За всеки пълнолетен член на семейството/съжителстващо лице се добавя таблица.


III. В състава на семейството и/или на съжителстващото лице/лица има/няма деца до
18-годишна възраст (учащи, до придобиване на средно или професионално образование, но не
повече от 20-годишна възраст) и те са:
№
Име, презиме,
по
ЕГН
фамилия
ред
1.

2.

3.

4.

Посещава
училище

В дър- На пължавно/ на дъробщин- жавна
ско жи- издръжлище
ка

Здравословно състояние



ДА 

ДА



ДА 

здрав



НЕ 

НЕ



НЕ  с ТЕЛК/
НЕЛК



ДА 

ДА



ДА 



НЕ 

НЕ



НЕ  с ТЕЛК/
НЕЛК



ДА 

ДА



ДА 



НЕ 

НЕ



НЕ  с ТЕЛК/
НЕЛК



ДА 

ДА



ДА 

НЕ 

НЕ



здрав

здрав

здрав

НЕ  с ТЕЛК/
НЕЛК
Забележка. Добавят се редове в случай на необходимост.


 с ЛКК  над 90 %  над 90 %
с ЧП
 от 70 % до  от 50 % до
89,99 %
69,99 %
 с ЛКК  над 90 %  над 90 %
с ЧП
 от 70 % до  от 50 % до
89,99 %
69,99 %
 с ЛКК  над 90 %  над 90 %
с ЧП
 от 70 % до  от 50 % до
89,99 %
69,99 %
 с ЛКК  над 90 %  над 90 %
с ЧП
 от 70 % до  от 50 % до
89,99 %
69,99 %

С Т Р.
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IV. Роднини по права линия, задължени да осигуряват издръжка (на декларатора):
№

Име, презиме,
фамилия

ЕГН

Постоянен Лична карта (личен паспорт) № ......., Родствена връзка
адрес
издадена на ...................…, от ….............
с декларатора

1.
2.
3.
Забележка. Добавят се редове в случай на необходимост.

V. Брутните доходи на семейството ми и/или на съжителстващото лице/лица през предходните
12 месеца са:
(в лв.)
Общо
В това число от:
1. трудова дейност
2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство
3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество
4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на
собственост
5. наем, рента и аренда
6. авторски и лицензионни възнаграждения
7. дивиденти и доходи от дялово участие
8. премии и награди от спортни състезания
9. обезщетения и помощи
10. пенсии (без добавката за чужда помощ на хората с увреждания с определена чужда
помощ; на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война; еднократните
компенсации към пенсиите или извънредните пенсии)
11. стипендии
12. присъдени издръжки
13. други доходи (моля да се посочат)
VI. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа:
(в лв.)
Общо:
VII. Обитавано жилище:
То е единствено за моето семейство/съжителстващите
лица:





ДА

НЕ

VIII. Аз и членовете на семейството ми и/или съжителстващото лице/лица притежавам/е следната
друга недвижима и движима собственост:
Жилищен имот

Вилен имот

Земеделска земя

Движима собственост
Други имоти (моля да се посочи):



ДА
(Моля да се посочи брой)
……………...............……………….



НЕ



ДА
(Моля да се посочи брой)
……………...............……………….



НЕ



ДА
(Моля да се посочат декари)
……………...............……………….



НЕ



ДА
(Моля да се посочи брой)
……………...............……………….



НЕ
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IX. Прехвърляне на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от
тях срещу заплащане през предходните 12 месеца от член на семейството и/или от съжителстващото
лице/лица:


ДА



ДА



НЕ

Моля да се опише и посочи заплатеното по прехвърлянето:
С цел смяна на жилище, когато:
в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена
с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда
за лицето/лицата с увреждания.

Х. Прехвърляне чрез договор за дарение на собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански
или горски имот и/или идеални части от тях през предходните 12 месеца от член на семейството и/
или от съжителстващото лице/лица:
ДА
НЕ




Моля да се посочи:

ХI. Регистрация като ЕТ, собственост на капитала на търговско дружество от член на семейството
и/или съжителстващото лице/лица:
ДА
НЕ




Моля да се посочи:

ХII. Договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане от член от
семейството и/или съжителстващото лице/лица:



ДА
НЕ

Моля да се посочи:

ХIII. Налагани санкции през последните 3 години по Закона за данъците върху доходите на физическите лица на член от семейството и/или на съжителстващото лице/лица:
ДА, НАЛАГАНИ СА Моля да се посочи:

НЕ СА НАЛАГАНИ

Забележка. Следващата част (от т. I до ХIII) от заявлението-декларация се попълва в случай на съсобственост – за всеки един съсобственик, когато не живее на административния адрес на жилището.
Декларирам, че жилището, за обновяването на което желая да получа допълнителна финансова
помощ, се притежава в съсобственост със: ………………............……………….................................................................
(посочват се всички съсобственици)
I. Данни за съсобственика:
Лични данни на съсобственика:
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Лична карта № .....................................,
издадена на ............................................
от ...............................................................
Личен паспорт, серия, № ...................,
издаден на ..............................................
от ................................................................
Адресна регистрация

Социална група

Здравословно състояние



работещ



безработен



осигурен



неосигурен



пенсионер



учащ се



други (да се посочи)
………………….............….



здрав



с ЛКК



с ТЕЛК/НЕЛК



над 90 % с ЧП



над 90 %



от 70 % до 89,99 %



от 50 % до 69,99 %

С Т Р.
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II. Данни за пълнолетните членове на семейството и/или съжителстващото лице/лица:
Връзка със съсобственика
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Лична карта № .....................................,
издадена на ............................................
от ...............................................................
Личен паспорт, серия, № ...................,
издаден на ..............................................
от ................................................................
Адресна регистрация
работещ
осигурен
Социална група
пенсионер
други (да се посочи)
………………….............….
здрав

с ТЕЛК/НЕЛК

Здравословно състояние
над 90 % с ЧП

от 70 % до 89,99 %

Забележка. За всеки пълнолетен член на семейството/съжителстващо лице









безработен
неосигурен
учащ се



с ЛКК

над 90 %

от 50 % до 69,99 %

се добавя таблица.

III. В състава на семейството и/или на съжителстващото лице/лица има/няма деца до 18-годишна
възраст (учащи, до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст) и те са:
№
Име, презиме,
по
ЕГН
фамилия
ред
1.

2.

3.

4.



В дър- На пължавно/ на дъробщин- жавна
ско жи- издръжлище
ка
ДА  ДА  ДА 



НЕ 

НЕ





ДА 

ДА





НЕ 

НЕ





ДА 

ДА





НЕ 

НЕ





ДА 

ДА



НЕ 

НЕ



Посещава
училище

Здравословно състояние

здрав

НЕ  с ТЕЛК/
НЕЛК
ДА 
здрав
НЕ  с ТЕЛК/
НЕЛК
ДА 
здрав
НЕ  с ТЕЛК/
НЕЛК
ДА 
здрав

НЕ  с ТЕЛК/
НЕЛК
Забележка. Добавят се редове в случай на необходимост.


 с ЛКК  над 90 %
с ЧП
 от 70 % до
89,99 %
 с ЛКК  над 90 %
с ЧП
 от 70 % до
89,99 %
 с ЛКК  над 90 %
с ЧП
 от 70 % до
89,99 %
 с ЛКК  над 90 %
с ЧП
 от 70 % до
89,99 %

 над 90 %
 от 50 % до
69,99 %
 над 90 %
 от 50 % до
69,99 %
над
90 %

 от 50 % до
69,99 %
 над 90 %
 от 50 % до
69,99 %

IV. Роднини по права линия, задължени да осигуряват издръжка (на съсобственика):
№
Име,
Родствена
Лична карта (личен паспорт) № ..........,
по презиме,
ЕГН
Постоянен адрес
връзка с
издадена на .................… от …..............
ред фамилия
декларатора
1.
2.
3.
Забележка. Добавят се редове в случай на необходимост.
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V. Брутните доходи на семейството на съсобственика и/или на съжителстващото лице/лица през
предходните 12 месеца са:
(в лв.)
Общо
В това число от:
1. трудова дейност
2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство
3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество
4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на
собственост
5. наем, рента и аренда
6. авторски и лицензионни възнаграждения
7. дивиденти и доходи от дялово участие
8. премии и награди от спортни състезания
9. обезщетения и помощи
10. пенсии (без добавката за чужда помощ на хората с увреждания с определена чужда
помощ; на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война; еднократните
компенсации към пенсиите или извънредните пенсии)
11. стипендии
12. присъдени издръжки
13. други доходи (моля да се посочат)
VI. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа:
(в лв.)
Общо:
VII. Обитавано жилище:
То е единствено за съсобственика и неговото семейство/
съжителстващите лица:



ДА

НЕ



VIII. Съсобственикът и членовете на семейството му и/или съжителстващото лице/лица притежава/т
следната друга недвижима и движима собственост:
Жилищен имот

Вилен имот

Земеделска земя

Движима собственост



ДА
(Моля да се посочи брой)
……………………………….



НЕ



ДА
(Моля да се посочи брой)
……………………………….



НЕ



ДА
(Моля да се посочат декари)
……………………………….



НЕ



ДА
(Моля да се посочи брой)
……………………………….



НЕ

Други имоти (моля да се посочи):
IX. Прехвърляне на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от
тях срещу заплащане през предходните 12 месеца от член на семейството и/или съжителстващото
лице/лица:
ДА

Моля да се опише и посочи заплатеното по прехвърлянето:



ДА

С цел смяна на жилище, когато:
в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена
с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда
за лицето/лицата с увреждания.



НЕ
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Х. Прехвърляне чрез договор за дарение на собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански
или горски имот и/или идеални части от тях през предходните 12 месеца от член на семейството
и/или от съжителстващото лице/лица:


ДА



НЕ

Моля да се посочи:

ХI. Регистрация като ЕТ, собственост на капитала на търговско дружество от член на семейството и/или съжителстващото лице/лица:


ДА



НЕ

Моля да се посочи:

ХII. Договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане от член
от семейството и/или съжителстващото лице/лица:


ДА



НЕ

Моля да се посочи:

ХIII. Налагани санкции през последните 3 години по Закона за данъците върху доходите на
физическите лица на член от семейството и/или на съжителстващото лице/лица:


ДА, НАЛАГАНИ СА Моля да се посочи:



НЕ СА НАЛАГАНИ

ХIV. При промяна на условията, при които е отпусната допълнителна финансова помощ, се
задължавам в 30-дневен срок да уведомя дирекция ,,Обновяване на жилищни сгради“.
ХV. Известно ми е, че за вписването на неверни данни в това заявление-декларация нося наказателна и гражданска отговорност и че недобросъвестно получената допълнителна финансова
помощ подлежи на връщане с лихвата, определена за държавните вземания.
ХVI. С настоящата декларация давам изричното си съгласие декларираните от мен обстоятелства да бъдат проверявани от Министерството на регионалното развитие.
ХVII. При необходимост всяко едно от декларираните обстоятелства може да бъде удостоверено
във всеки един момент при поискване от длъжностните лица.
Прилагам следните документи 1:
1. Документи за брутните доходи на член на семейството и/или на съжителстващото лице/лица
през последните 12 месеца от:
а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения – копие/я на трудов
договор/копие на заверена от съответната данъчна служба данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
или др., включително удостоверение за доход от работодателя по образец 2 , приложен по-долу (ако
е приложимо);
б) извършване на услуги с личен труд (ако е приложимо);
в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство (ако е приложимо);
г) стипендии (ако е приложимо);
д) пенсии (ако е приложимо) – удостоверение за пенсия, издадено от НОИ 3;
е) наем (ако е приложимо) – копие на договор от наем;
ж) други.
2. Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК (ако е приложимо), други документи, доказващи
влошено здравословно състояние на декларатора, съпруг/а, деца или/и съжителстващи лица.
3. Копие на лична карта.
4. Копие на документ за собственост на жилището/апартамента, за което се кандидатства да
бъде обновено.
Забележка.
Всички копия на документи следва да бъдат подписани и заверени „Вярно с оригинала“.

При необходимост дирекция ,,Обновяване на жилищни сгради“ може да изисква и други документи.
Дата:

Декларатор:

(име и фамилия, подпис)

Приложимите документи се представят за всеки собственик/съсобственик, за всеки член на семейството/за
всяко съжителстващо лице.
2
Когато е приложимо, за всеки член на семейството/за всяко съжителстващо лице следва да се представи удостоверение за доход от работодателя по образец.
1

За всеки член на семейството/за всяко съжителстващо лице – пенсионер, следва да се представи удостоверение за пенсия от НОИ.
3
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Образец

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОХОД4
от
.......................................................................................................................... БУЛСТАТ/ЕИК
(наименование на работодателя)
Адрес:
Телефон за връзка:
Електронна поща:
Представляван от:
С настоящото удостоверяваме, че
............................................................................................................................... ЕГН
(трите имена на служителя)

е назначен на ..................................... на трудов договор № ............... от ............... г. и не е в период на
предизвестие за прекратяване на трудовото му правоотношение.
През последните дванадесет месеца лицето е получавало брутно месечно трудово в размер на:
Месец и година

Сума в лв.

Лицето е осигурено за всички осигурителни случаи и е получавало редовно трудовото си възнаграждение през последната година.
Известно ни е, че за деклариране на неверни данни, както и за действия или бездействия, вследствие на които Министерството на регионалното развитие е понесло вреди, отговаряме съгласно
действащото законодателство.
ИЗГОТВИЛ:

РАБОТОДАТЕЛ:

Име и фамилия, подпис

Име и фамилия, подпис и печат

Дата: .............................
Удостоверението за доход се издава, за да послужи за кандидатстване за допълнителна финансова помощ по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна
програма ,,Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“
4

§ 6. Член 4 се отменя.
§ 7. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба след думата „връзка“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6488

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 116 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 123 от 1998 г.,
бр. 28 от 2002 г., бр. 20 и 75 от 2003 г., бр. 84
от 2005 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 72 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и
колективната сигурност и отбрана“.

§ 2. В чл. 13, ал. 2 думите „от председателя
или от заместник-председателя на съвета“ се
заменят с „от председателя, заместник-председателя на съвета или от определено от тях
длъжностно лице“.
§ 3. Създава се чл. 23:
„Чл. 23. (1) Министър-председателят определя Национален координатор по киберсигурността, който ръководи изработването на
Национална стратегия за киберсигурност, план
за действие по киберсигурността и изпълнява
други задачи, свързани с киберсигурността.
(2) Съветът по сигурността определя функциите и задачите на Националния координатор
по киберсигурността.

С Т Р.
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(3) Националният координатор по киберсигурността може да участва в заседанията
на Съвета по сигурността по решение на
председателя на съвета.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6489

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
устройството и дейността на Националния
доверителен екофонд, приета с Постановление
№ 96 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, а л. 8 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако той не възрази писмено
срещу това преди или след прекратяване на
правомощията му“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и в случай на възражение
по т. 1“.
§ 2. В чл. 9, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. заместник-министър на икономиката
и енергетиката;“.
§ 3. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Управителният съвет:
1. определя стратегията и политиката на
НДЕФ;
2. приема правилника за работа на НДЕФ
след съгласуване с КС;
3. одобрява договорите за предоставяне
на финансиране в полза на НДЕФ преди
подписването им от председателя на УС;
4. определ я приоритетните области за
финансиране, както и условията и процедурите за кандидатстване и отпускане на
финансиране;
5. одобрява образците на договорите за
отпускане на финансиране на трети лица,
както и образците на документи за кандидатстване за финансиране;
6. взема окончателни решения по внесените от директора на ИБ предложения за
финансиране от НДЕФ;
7. одобрява внесените от директора на ИБ
годишен план за работа и годишен доклад
за дейността на НДЕФ;
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8. одобрява проекта на годишен бюджет
на НДЕФ и отчета за изпълнението му;
9. взема решение за възлагане на външни одити и други проверки на дейността на
НДЕФ;
10. избира заместник-председателя на УС
по чл. 8, ал. 2;
11. избира директора на ИБ на НДЕФ;
12. решава и други въпроси, свързани с
дейността на НДЕФ, които не са възложени
на други органи на НДЕФ по силата на закон, тази наредба, правилника за работата на
НДЕФ или условията и процедурите по т. 4.“
§ 4. В чл. 11, ал. 8 думите „чл. 10, т. 2, 4,
7, 8 и 13“ се заменят с „чл. 10, т. 2, 4 и 10“.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 8:
„(8) Управителният съвет има право да
прекрати членството на дарител в КС, ако
предоставените от него средства са изцяло
разходени.“
2. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 9 и 10.
§ 6. В чл. 15, ал. 2 думите „да преглежда,
оценява и“ се заличават.
§ 7. В чл. 17 т. 2 се изменя така:
„2. изготвя проекта за бюджет и отчета
за изпълнението му по чл. 10, т. 8;“.
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Директорът на ИБ се избира от УС
след провеждане на конкурс по реда на глава
пета, раздел IV от Кодекса на труда.“
2. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. досегашния директор на ИБ – в случаите по ал. 3, т. 1 и 2, освен ако той възрази
писмено срещу това преди или след прекратяване на пълномощията му;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. от лице на срочен трудов договор по
реда на чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда – в останалите случаи, както и в случай
на възражение по т. 1.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лицето по ал. 4, т. 2 се избира от УС,
а договорът с него се сключва от председателя на УС.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. представя на УС за одобрение проекта
на годишен бюджет на НДЕФ;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. представя на УС за одобрение отчета
за изпълнението на годишния бюджет на
НДЕФ.“
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§ 10. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба д у м и т е „За кона за опазва не на
околната среда“ се заменят със „Закона за
ограничаване изменението на климата“.
Заключителна разпоредба
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6490

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

з а изменен ие и доп ъ л нен ие н а Ус т р ойствения правилник на Министерството на
здравеопазването, приет с Постановление
№ 149 на Министерския съвет от 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 64 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 24 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се създава т. 12а:
„12а. координира и контролира дейността
по стопанисване и управление на държавната собственост, предоставена на министерството;“.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „14“ се заменя с „13“.
2. В ал. 2 числото „253“ се заменя с „254“.
§ 3. В чл. 19, ал. 2 т. 7 и 8 се отменят.
§ 4. Създава се раздел IIIа „Финансов
контрольор“ с чл. 20а:
„Раздел IIIа
Финансов контрольор
Чл. 20а. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на министъра.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор и утвърдената
от министъра на финансите методология.
(3) Финансовият контрольор извършва
проверки съгласно вътрешни правила, утвърдени от министъра, преди вземане на
решение, свързано с финансовата дейност на
министерството, с цел изразяване на мнение
дали предлаганото решение съответства на
всички приложими изисквания на законодателството.
(4) Финансовият контрольор извършва
предварителен контрол:
1. при процедури за възлагане на обществени поръчки;
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2. като проверява законосъобразното събиране, съхраняване, разходване и отчитане
на средствата.“
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „планиране“ се заменя
със „счетоводство“.
2. Точка 2 се отменя.
§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думата „планиране“
се заменя със „счетоводство“.
2. Създават се точки 15 – 20:
„15. изготвя и контролира банковите плащания за лечебни заведения, централните доставки и заемни споразумения в системата за
електронни бюджетни разплащания СЕБРА;
16. изготвя разчети и организира изпълнението на договорите за субсидиране на
преобразувани лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие;
17. осъществява оперативен контрол и
организира текущото финансово отчитане на
средствата по външни заемни споразумения
и дарения и осъществява плащанията на
министерството в системата на „Единната
сметка“ и организира разходването на средствата по валутните сметки;
18. изготвя ежемесечни и т римесечни
отчети за касовото изпълнение на бюджета
и на извънбюджетните сметки и фондове
на м и н ис т ерс т во т о, с ъс та вя, изп ъ л н я ва,
приключва и отчита бюджетните сметки на
министерството и изготвя годишния баланс;
19. съхранява счетоводните документи
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
20. съгласува договорите за централизирани доставки и услуги и за строителство.“
§ 7. Член 25 се отменя.
§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Медицински дейности и
управление при кризи;“.
3. В т. 5 думите „и специализирани донорски програми“ се заличават.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. дирекция „Управление на държавното
участие в търговските дружества и собствеността;“.
5. Създава се т. 7а:
„7а. дирекция „Обществени поръчки“;“.
§ 9. Член 29 се отменя.
§ 10. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Дирекция „Медицински дейности
и управление при кризи“:
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1. разработва и съгласу ва проек ти на
нормативни актове в областта на медицинските дейности, медицинското образование
и квалификация и координира и контролира
изпълнението им;
2. разработва проек т и на национа лни
програми в областта на здравната политика,
участва в тях и координира изпълнението им;
3. участва в разработването на Националната здравна стратегия и доклада за нейното
изпълнение и отговаря за обобщаването на
стратегията и доклада;
4. участва в разработването на годишния
доклад за състоянието на здравето на гражданите и отговаря за неговото обобщаване;
5. осъществява взаимодействие с Изпълнителна агенция „Медицински одит“ във
връзка с контрола на медицинските дейности;
6. организира дейността по издаване и
отнемане на разрешения за лечебна дейност
и за асистирана репродукция, както и на
разрешения по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;
7. поддържа регистрите и списъците по
Закона за лечебните заведения, Закона за
здравето, Закона за кръвта, кръводаряването
и кръвопреливането и др.;
8. извършва оценка на въздействието при
прилагане на нормативни актове в областите
на дейност на дирекцията;
9. координира дейността на регионалните
здравни инспекции с изключение на дейностите по чл. 14, ал. 2;
10. организира и осъществява процедурите, свързани с възстановяване на разходите
за трансгранично здравно обслужване, по
отношение на здравното обслу ж ване, заплащано от бюджета на Министерството на
здравеопазването;
11. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по ръководство
и контрол на медицинската експертиза на
работоспособност та и осъществява взаимодейст вието с Национа лната експерт на
лекарска комисия;
12. организира, координира и отговаря
за изпълнението на дейностите, свързани
с координация на системите за социална
сигурност в частта здравни грижи;
13. участва в изготвянето на становища
и позиции за участие в работните органи
към Съвета на Европа и на Европейската
комисия по въпросите в областите на дейност
на дирекцията;
14. осъществява взаимодействие със със ловн и т е орга н иза ц и и на мед и ц и нск и т е
специалисти и с Националната здравноосигурителна каса;
15. осъществява взаимодействие с организациите за защита на правата на пациентите
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и подпомага дейността на Обществения съвет
по правата на пациентите;
16. организира дейността, свързана с подпомагане лечението на български граждани
в чужбина извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване;
17. планира, организира, координира и
контролира дейността по осигуряване, подобряване и развитие на медицинската помощ
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване;
18. п ла н и ра , орга н изи ра , ко орд и н и ра
и контролира дейността на центровете за
спешна медицинска помощ и на центровете
за трансфузионна хематология;
19. осъществява координация на медицинската помощ при спешни състояния;
20. планира, организира, координира и
контролира осигуряването на медицински
транспорт извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване;
21. п лани ра, ана лизи ра и координи ра
дейностите в областта на репродуктивното
здраве, детското здраве и редките болести;
22. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му в областта на
трансплантацията на органи, тъкани и клетки, включително с предложения за промени
в нормативната уредба и разработване на
проекти на нормативни актове;
23. изготвя становища и предложения за
медицински информационни стандарти за
обмен на здравна информация;
24. организира, планира и ръководи дейностите по привеждане на министерството,
второстепенните разпоредители с бюджет и
държавните лечебни заведения в готовност
за работа при бедствия;
25. оказва методическа помощ при разработването и провеждането на мероприятията
по поддържане на плановете за работа в
системата на здравеопазването при бедствия,
изготвя експертна оценка за състоянието
и възможностите на медицинските сили и
средства на страната;
26. организира и осъществява медицинското осигуряване на пострадалите при кризи;
27. разработва план за привеж дане на
министерството от мирно на военно положение, военновременен план и план за
разсредоточаване и евакуация и провежда
мероприятия за тяхното изпълнение;
28. организира денонощно дежурство за
поддържане готовността на администрацията
на министерството и оповестяването му при
привеждане на страната от мирно на военно
положение и при стихийни бедствия и аварии;
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29. организира подготовката на ръководния
състав, тренировките и ученията по военновременния план и подпомага ръководството
при въвеждането му в действие;
30. участва в организирането и поддържането на съвместимостта на структурите от
здравната мрежа на страната със структурите
на НАТО и Европейския съюз, разработва
модели за реакция по видове кризи за защитата на живота и здравето на населението;
31. и зг ра ж да , под д ърж а и у п ра в л я в а
информационна система с база данни за
лечебните заведения;
32. планира, организира, координира и
контролира дейността на държавните психиатрични болници и подпомага и координира медицинските дейности, свързани с
психичното здраве;
33. планира, организира, координира и
контролира дейността на държавните домове
за медико-социални грижи за деца, в които
се осъществяват медицинско наблюдение и
специфични грижи за деца;
34. координира, подпомага и осигурява
технически дейността на Акредитационния
съвет, Комиси ята за лечение в чу жбина,
Комисията за разглеждане на документи за
признаване на организации за защита на
правата на пациентите за представителни,
Комисията за признаване на професионална
квалификация по регулирана медицинска
професия и/или специалност в областта на
здравеопазването, Съвета по медицински
стандарти, на съвети по чл. 21 и 45 от Закона
за администрацията и на други комисии и
съвети в областите на дейност на дирекцията;
35. подпомага министъра при упражняване на правомощията му по методическо
ръководство, координация и контрол върху
дейността на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, Изпълнителната агенция
по трансплантация, Центъра за асистирана
репродукция и Център „Фонд за лечение
на деца“;
36. осъществява взаимодействие с Националния център по обществено здраве и
анализи и анализира здравните потребности
на населението, състоянието и тенденциите
за развитие на здравната система, потребностите от човешки ресурси в областта на
здравеопазването в Република България и
разработва критерии и системи за оценка
на резултатите от медицинската дейност на
лечебните заведения;
37. участва в проверки и в разглеждането
на предложения и сигнали в областите на
дейност на дирекцията;
38. планира и координира дейностите по
провеж дане на следдипломно обу чение в
системата на здравеопазването;
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39. подпомага министъра при разработването на политики и концепции, свързани с
медицинското образование и квалификация;
40. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му във връзка с дейността по провеждане на медицински научни
изследвания върху хора по реда на Закона
за здравето;
41. дава указания на лечебните заведения
по прилагане на утвърдените медицински
стандарти;
42. координира дейността на националните
и републиканските консултанти;
43. организира и осъществява процедурите
за признаване на професионална квалификация и за признаване на специализация в
областта на здравеопазването;
44. организира и осъществява процедурите
по издаване на удостоверения за професионална квалификация и специализация, придобити в Република България, включително
за наличие или липса на административни
наказания, свързани с правото да се упражнява медицинска професия;
45. организира и осъществява процедурите във връзка с временно упражняване на
медицински дейности в Република България
от граждани на страни – членки на Европейския съюз, и на държави от Европейското
икономическо пространство;
46. осъществява връзки и координира взаимодействието с институциите на Европейския
съюз в областта на взаимното признаване
на професионални квалификации и специализации в областта на здравеопазването;
47. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по упражняване на
контрол върху дейностите по провеждане на
обучението за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването;
48. анализира ефективността от прилагането на единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование по
специалности от регулираните медицински
професии и аргументира необходимостта от
актуализацията им.“
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 27 след думата „заболявания“ се
поставя запетая и се добавя „Националния
координационен комитет за борба срещу
СПИН и туберкулоза, Националния съвет по
превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ“.
2. Създават се т. 28 – 43:
„28. проучва и реализира възможности за
участие в специализирани донорски програми
в областта на Синдрома на придобита имунна
недостатъчност (СПИН), туберкулоза, сексуално предавани инфекции (СПИ) и други
социалнозначими заболявания;
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29. поддържа база данни за проекти и
програми на международни донори и предоставя информация на звената в системата
на м инис т ерс т во т о о т носно въ змож н и т е
източници на финансиране;
30. разработва политики, стратегии, програми и стандарти в областта на СПИН,
туберкулоза и СПИ въз основа на целите и
приоритетите на министерството, свързани с
разработването и управлението на донорски
програми;
31. организира и координира дейностите
на министерството по изготвянето, кандидатстването и управлението на специализирани
донорски програми в областта на СПИН,
туберкулоза, СПИ и други социалнозначими
заболявания;
32. осъществява координация при планирането, изготвянето и изпълнението на
националните програми в областта на СПИН,
туберкулоза и СПИ и свързаните с тях специализирани донорски програми;
33. разработва и координира национална
система за мониторинг и оценка на резултатите от изпълнението на стратегии, проекти
и програми в областта на СПИН, туберкулоза и СПИ;
34. осъществява координация, мониторинг
и контрол на програми в областта на СПИН,
туберкулоза, СПИ и други социалнозначими
заболявания, изпълнявани от националните
центрове по проблемите на общественото
здраве, регионалните здравни инспекции и
лечебните заведения;
35. изготвя периодични доклади за изпълнението на донорски програми в областта
на СПИН, туберкулоза, СПИ и други социалнозначими заболявания;
36. разработва прогнози и анализи и участва в дейността по определяне на потребностите от финансови ресурси за промоция на
здраве, превенция, диагностика и лечение
на СПИН, туберкулоза и СПИ;
37. участва в изготвянето на становища и
позиции в областта на СПИН, туберкулоза
и СПИ, предназначени за работните групи
към европейските структури, организации
на ООН и международни донори;
38. осъществява връзки с правителствени,
неправителствени и международни организации по въпросите на СПИН, туберкулоза,
СПИ и други социалнозначими заболявания,
свързани с разработването и изпълнението
на специализирани донорски програми;
39. осигурява публичност за дейностите и
резултатите по изпълнението на национални
и специализирани донорски програми в областта на СПИН, туберкулоза, СПИ и други
социалнозначими заболявания;
4 0. с ъ зда ва и под д ърж а з а с л у жебно
ползване специализирана електронна информационна система за регистриране на
пациенти със СПИН;
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41. създава и поддържа за служебно ползване специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с
туберкулоза, суспектни и контактни;
42 . ме т од и че ск и р ъковод и лече бн и т е
и здравните заведени я, които извършват
регистрация на случаите с ХИВ/СПИН и
туберкулоза, при експлоатацията на специа лизираните елект ронни информационни
системи по т. 40 и 41;
43. методически ръководи лечебните заведения за спазване на нормативната уредба
по отношение на лечението и мониторинга
на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза и
СПИ.“
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „и специализирани донорски програми“ се заличават.
2. Точки 8 и 9 се изменят така:
„8. координира действията на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
и на държавните лечебни заведения по отношение на изпълняваните от тях дейности
по международни програми и проекти;
9. координира действията по изграждане
на единна информационна здравна система
и други информационни системи в здравеопазването в сферите на компетентност на
дирекцията.“
3. Точки 10 – 24 се отменят.
§ 13. В чл. 34 се създава т. 10а:
„10а. отговаря за администрирането на
дейността в областта на държавните помощи
от компетентността на министерството;“.
§ 14. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Инвестиции
и обществени поръчки“ се заменят с „Управление на държавното участие в търговските
дружества и собствеността“.
2. Точки 16 – 19 се изменят така:
„16. изготвя цялостната документация по
преструктуриране на държавното участие в
капитала на търговски дружества с държавно
участие в капитала чрез преобразувания,
увеличаване/намаляване на капитала и др.;
17. организира и подготвя дейността по
прекратяване чрез ликвидация на дружества,
в които министърът упражнява правата на
държавата в капитала, при вземането на
решения за прекратяване на процедура по
ликвидация и продължаване дейността на
т ърговск ите дру жества или тяхното преобразуване;
18. осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества
с над 50 на сто държавно участие, в които
министърът упражнява правата на държавата в капитала, от прекратяването им до
заличаването им от търговския регистър;
19. дава становища по предложенията на
едноличните търговски дружества за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
за отдаване под наем на недвижими имоти;
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за придобиване или разпореждане с дялове
и акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на
менителнични задъл жени я; предоставяне
на разрешения за учредяване на залог и/
или ипотека върху дълготрайни материални
активи, както и становища и предложения
относно одобряване избора на застраховател
преди сключването на договор за задължително застраховане на имущество;“.
3. Създава се т. 19а:
„19а. наблюдава търговските дружества с
миноритарно държавно участие в капитала;“.
4. В т. 22 накрая се добавя „и подготвя
цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети“.
5. Точка 23 се изменя така:
„23. подпомага министъра при упражняване на функциите му в областта на концесиите и публично-частното партньорство в
областта на здравеопазването;“.
6. Точки 24 – 29 се отменят.
§ 15. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира, планира, координира и
отговаря за дейностите по провеждане на
обществени поръчки в министерството и
изготвя график за тяхното провеждане през
съответната година;
2. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, провежда обществените поръчки и
организи ра подгот вянето и изп ращането
на информацията, предвидена за вписване
в Регистъра на обществените поръчки към
Агенцията по обществени поръчки;
3. осъществява дейностите по сключване
на договорите за възлагане на обществени
поръчки, включително на договорите, чиято
стойност е под посочените в чл. 14, ал. 5 от
Закона за обществените поръчки стойности;
4. води и съхранява досиета на проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки;
5. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила
за провеж дане на обществени поръчки в
министерството;
6. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет и на
държавните търговски дружества по провежданите от тях процедури за възлагане
на обществени поръчки;
7. координира действията на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
при провеждане на процедури по Закона за
обществените поръчки;
8. координира действията по изграждане
на единна информационна здравна система
и други информационни системи в здравеопазването в сферите на компетентност на
дирекцията;
9. изготвя проекти на административни
актове и договори в областите на дейност
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на дирекцията и ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност;
10. организира и координира дейностите
по осъществяване функциите на министъра
по Постановление № 75 на Министерския
съвет от 2007 г. за прилагане на чл. 43 – 52,
53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО)
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.
за установяване на система на Общността за
митнически освобождавания (кодифицирана
версия) (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27 от 2010 г. и
бр. 62 от 2013 г.);
11. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и
на министерството по делата пред Комисията
за защита на конкуренцията, Комисията за
защита от дискриминация и пред всички
съдебни инстанции в страната в областите
на дейност на дирек ци ята след писмено
упълномощаване от министъра и предоставя информация на дирекция „Нормативно
регулиране на системата на здравеопазването“ за хода на делата, която се вписва в
информационната база данни за водените от
министерството дела.“
§ 16. В чл. 36, т. 15 думите „Инвестиции
и обществени поръчки“ се заменят с „Управление на държавното участие в търговските
дружества и собствеността“ и от дирекция
„Обществени поръчки“.
§ 17. В чл. 37, ал. 1, т. 2 след думата „предложения“ се поставя запетая и думите „и
дава становища от технологична гледна точка
във връзка“ се заменят с „дава становища и
съгласува конкретни решения, документации,
технически задания и мерки, свързани“.
§ 18. Приложението към чл. 17, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 17, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в
Министерството на здравеопазването –
254 щатни бройки
Политически кабинет

6

Главен секретар

1

дирекция „Вътрешен одит“
Финансов контрольор

10
1

Главен държавен здравен инспектор на
Република България

1

Инспекторат

9

Звено „Сигурност на информацията“

2

Обща администрация

63

в т.ч.:
дирекция „Бюджет и счетоводство“

24

дирекция „Административни дейности“

32
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дирекция „Връзки с обществеността“
Специализирана администрация

7
161

в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности и управление при кризи“

34

дирекция „Обществено здраве“

26

дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества“

21

дирекция „Международни проекти“

16

дирекция „Европейска координация, международни дейности и протокол“

12

дирекция „Управление на държавното
участие в търговските дружества и собствеността“

15

дирекция „Обществени поръчки“

11

дирек ци я „Нормативно рег улиране на
системата на здравеопазването“

15

дирекция „Електронно здравеопазване“
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б) в пореден № 7, колона „Наименование“
думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „Център за асистирана
репродукция“.
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 22. В срок до един месец от влизането
в сила на постановлението министърът на
здравеопазването и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ утвърждават длъжностното разписание на служителите в ръководените от тях
структури.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6491

11“

Заключителни разпоредби
§ 19. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенци я „Медицинск и одит“,
приет с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 24 от 2014 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва
законоустановен отпуск, се осъществяват от:
1. заместник-директора;
2. друг служител, определен със заповед
на изпълнителния директор за всеки конкретен случай.“
2. В чл. 6, ал. 1 числото „65“ се заменя
с „64“.
3. В приложението към чл. 6, ал. 4:
а) в наименованието числото „65“ се заменя с „64“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„17“ се заменя с „16“;
в) на ред „дирекция „А дминистративно,
правно, финансово и информационно осигуряване“ числото „17“ се заменя с „16“.
§ 20. В Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г.,
бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101 и
103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г. и бр. 24
от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2, т. 7 думите „Център „Фонд
за асистирана репродукция“ се заменят с
„Центъра за асистирана репродукция“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3:
а) в пореден № 3, колона „Численост на
персонала“ числото „65“ се заменя с „64“;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на инвестиционното проектиране,
приет с Постановление № 161 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 70 от 2013 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 2 думите „директора на дирекция „Връзки с обществеността, протокол
и информационно обслужване“ се заменят
с „ръководителя на звеното за връзки с обществеността“.
2. В чл. 8, ал. 2 числото „125“ се заменя
със „112“.
3. В чл. 15:
а) точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Връзки с обществеността,
административно-правно и информационно
обслужване“;
б) точка 3 се отменя.
4. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Връзки с обществеността, административно-правно и информационно обслужване“ осъществява следните
функции:
1. по отношение на човешките ресурси:
а) разработва и съдейства за осъществяване на съвременна политика и стратегия
по управление на човешките ресурси в министерството;
б) изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на
длъжностите в министерството;
в) организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
на служителите в администрацията;
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г) организира дейността по набирането и
подбора на персонала, изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношени я на слу ж ителите в съответствие с действащото законодателство,
и съставя, води и съхранява служебните и
трудовите досиета;
д) организира и администрира всички
дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в министерството;
е) въвежда и прилага системи за оценяване
на изпълнението, заплащане и израстване в
кариерата на служителите в министерството;
ж) организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага
и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите
в министерството;
з) извършва проучвания сред служителите
в министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
2. по отношение на правното обслужване:
а) осигурява процесуалното представителство на министъра и на министерството;
анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министерството дела;
б) а на л изи ра с ъ дебнат а п ра к т и к а по
прилагането на административните актове,
свързани с дейността на министерството, и
прави предложения за усъвършенстването
им или за правилното им прилагане;
в) п р ед п рием а не о бход и м и т е п р а вн и
действия за събиране вземанията на министерството;
г) осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството
с оглед законосъобразното осъществяване
на техните функции;
д) изготвя становища за съответствието
на проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право;
е) подготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересувана
страна;
ж) дава становища по законосъобразността на проекти на договори, сключвани от
министерството;
з) изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
и) дава становища по законосъобразността
на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
к) дава становища по законосъобразността
на процедури, провеждани в министерството;
л) участва със свои представители в работни групи за изработване на проекти на
закони и на подзаконови нормативни актове;
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м) дава становища по проекти, отнасящи
се до международни договори за сътрудничество, двуст ранни спогодби, протоколи,
сравнителни анализи и отчети и други със
страни, които не са членки на Европейския
съюз, и свързани с подготовката и изпълнението на международни програми, договори
и спогодби със страни – членки на Европейския съюз;
н) изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз
основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
о) подготвя становища по правни въпроси, поставени от граждани и юридически
лица, във връзка с дейността и функциите
на министерството;
п) оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му
във връзка с дейността на второстепенните
разпоредители с бюджет към него;
3. по отношение на административното
обслужване:
а) коорд и н и ра под г о т овк ата на мат ериалите за заседанията на Министерския
съвет и на съветите към него, организира и
оформя предложенията на министерството
за включване в законодателната програма
на Министерския съвет, извършва вписвания
в А дминистративния регистър;
б) орга н изи ра ц я лос т ната дей нос т на
приемната на министерството по административното обслужване на физическите и
юридическите лица на принципа „едно гише“,
приемането на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
предложения и сигнали съгласно А дминистративнопроцесуалния кодекс;
в) осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна
дейност, архивиране и съхраняване на документацията на министерството, изготвя
заверени копия на документи, съхранявани в
архива, организира експертиза за ценността
на документите, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
4. по отношение на обществените поръчки:
а) п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
б) разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
в) провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
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общност и националното законодателство,
като носи отговорност за законосъобразното
им провеждане;
г) изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им съвместно с отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
д) води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през
съответната година;
е) подготвя становища по проекти на
актове във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове;
ж) подготвя и изпраща за публикуване
в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на
обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки, до електронната страница
на „Държавен вестник“ и до Европейската
комисия;
з) съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
и) разработва вът решните правила на
министерството по Закона за обществените
поръчки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
к) изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени
жалби във връзка с проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки;
5. по отношение на връзките с обществеността и протокола:
а) планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
б) информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
в) поддържа контактите с неправителствените организации;
г) подготвя, координира и осъществява
публичните изяви на министъра, на служители в министерството и на представители
на административните структури към него,
организира пресконференции и интервюта
на министъра, на членовете на политическия
кабинет и на водещите експерти в министерството;
д) изготвя ежедневно резюме на публикациите в пресата и в електронните медии,
обобщава данните за изпратените обяви до
средствата за масово осведомяване от министерството и неговите административни
звена, организира събирането и разпространяването на информация за международни
прояви в чужбина, свързани с дейността на
министерството;
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е) поддържа и осъвремен ява интернет
страницата на министерството, като публикува текуща и актуална информация на
български и на английски език;
ж) отговаря и осигурява своевременното
получаване на отговори на запитвания на
граждани до министъра, получени на електронния адрес на министерството;
з) работи в непрекъсната връзка и координация със звеното за връзки с обществеността на Министерския съвет, както и
със звената за връзки с обществеността на
другите министерства;
и) осигурява преводите при срещите с
чужденци и извършва превод и обработка
на международната кореспонденция;
к) координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари,
дискусии и кръгли маси в министерството;
л) орг а н изи ра , ко орд и н и ра , под г о т вя
участието в международни прояви и отчита
международната дейност на министъра, на
членовете на политическия кабинет и на
служителите в министерството, подготвя и
съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството и осъществява
цялостната организация на посещенията;
м) координира и изготвя програмата на
министъра и на представители на министерството при официални и работни посещения
в чужбина;
н) осигурява връзките на министерството
с Министерството на външните работи и с
дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина
с цел осъществяване на меж ду народната
дейност и със сродни министерства от други
страни с цел сътрудничество, включително
съгласувано с Министерството на външните
работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации
от компетентността на министъра;
о) осигурява връзките с международни
организации, координира организирането и
осигурява логистична подкрепа за срещите на
министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови институции;
п) подпомага участието на министъра и
на представители на министерството в международни прояви, инициативи, в работни
групи и комисии, свързани с международното
сътрудничество;
р) проу чва и ана лизира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на министерството;
с) ежедневно получава информация от
На ц иона л н и я с тат ис т и ческ и и нс т и т у т и
аналитичните звена на министерствата за
секторите, чи ято политика определ я министерството;
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т) подпомага министъра и политическия
кабинет с ак т уа лна информац и я за състоянието на секторите, за които отговаря
министерството;
6. във връзка с информационната сигурност
и административното обслужване:
а) осъществява дейностите, свързани с
постигането на мрежова и информационна
сигурност на министерството;
б) разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност и реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата
и информационната сигурност;
в) разработва и предлага за утвърждаване
инструкции, указания и процедури, свързани
с информационната сигурност, и следи за
тяхното изпълнение;
г) ра зрабо т ва и п ред ла га и новат и вн и
решения и архитектури за подобряване на
информационната сигурност на министерството;
д) ръководи периодичните оценки на рисковете за информационната сигурност и спазването на приетите политики и процедури;
е) следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за информационна
сигурност и управление на риска в министерството;
ж) осъществява стратегическото планиране на дейностите по предоставяне на услуги
в областта на информационните технологии
в министерството и при необходимост координира стратегическото планиране на тези
дейности във второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
з) организира планирането, изграждането,
поддържането и развитието на приложните
информационни системи на министерството
и при необходимост координира процесите по тези дейности във второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра и
осигурява съответствието им с изискванията
на електронното управление и нормативните
актове;
и) координира дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра по реализиране
на електронното управление и осигу рява
в з а и модейс т вие т о н а и нф о рм а ц ион н и т е
системи на министерството с аналогичните
системи, функциониращи в други държавни
и общински органи и институции;
к) организира дейностите по привеждане
на услугите в областта на информационните
технологии на министерството в съответствие
със световните стандарти и с изискванията
на Европейския съюз;
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л) участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на министерството с
оглед на функционалната си компетентност;
м) планира и осигурява администрирането,
поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в
министерството и на локалните машини и
в изнесените звена на министерството;
н) планира, организира и осъществява
мат ериа л но - т ех н и ческо т о снабд я ва не на
министерството с ИКТ оборудване, софтуер,
неговата поддръжка и доставката на интернет;
о) организира, ръководи и контролира
дейностите, свързани с придобиването, използването, подновяването и прекратяването
на удостоверенията за универсален и квалифициран електронен подпис на служителите
в министерството;
п) администрира информационната система за документооборота в министерството;
р) планира и организира развитието, поддръжката и ремонта на комуникационната
и телефонната инсталация в сградата на
министерството.“
5. Член 18 се отменя.
6. В чл. 19:
а) точка 4 се изменя така:
„4. Дирекция „Благоустройство и жилищна
политика“;“
б) точки 5 и 6 се отменят.
7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирек ци я „Благоуст ройство и
жилищна политика“:
1. предлага п лан за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейност та
на дирекцията;
2. съдейства на общините за благоустрояване на населените места чрез подготовка
на инвестиционни проекти, финансирани със
средства от държавния бюджет и от други
финансови източници;
3. съдейства на общините, като участва
в подготовката и реализацията на инвестиционни проекти в областта на инженерната
инфраструктура, финансирани със средства
от държавния бюджет;
4. участва в подготовката и реализацията
на програми за благоустрояване на територията и на социални проекти, финансирани
със средства от международни финансови
институции;
5. участва при разработването на нормативни и други административни актове,
свързани с дейността на дирекцията;
6. подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната жилищна
политика;
7. подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове за
действие за развитието на жилищния сектор;
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8. разработва п роек т и на нормат ивни
актове, свързани с жилищната политика,
и участва в комисии и работни групи по
въпроси на жилищната политика;
9. разработва образци на документи, предвидени в нормативните актове, свързани с
жилищната политика;
10. предлага мерки за подобряване на
състоянието на съществуващия жилищен
фонд и за усъвършенстване на управлението
и поддържането му;
11. организира провеждането на научни и
приложни изследвания, свързани с жилищната политика и жилищния сектор;
12. проучва, анализира и изготвя отговори
на запитвания и предложения, свързани с
жилищната политика;
13. организира провеждането на информа ц ион но - образоват ел н и к а м па н и и с ред
г ра ж да н и т е и о бщ и нск и т е и ра йон н и т е
администрации за реализиране основните
цели на националната жилищна политика;
14. подпомага министъра при изпълнението на правата и задълженията му като
представител на държавата – собственик в
търговските дружества;
15. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на държавното участие в търговските дружества, като
осъществява методическо ръководство по
въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната отчетност и
данъчното облагане; организира предварителната подготовка и приемането на годишните
финансови отчети за съответната календарна
година на търговските дружества;
16. подготвя актовете за образуване, преобразуване, преструктуриране и прекратяване
на търговските дружества, участието им в
други дружества, за въвеждане на чуждестранни инвестиции и публично-частни партньорства; оказва съдействие на търговските
дружества и на държавните предприятия за
повишаване на конкурентоспособността им;
17. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на придобиването
и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни материални и финансови активи
на търговските дружества;
18. изготвя договорите за управление на
органите на управление и контрол на търговските дружества и извършва мониторинг за
изпълнението на правата и задълженията им;
19. извършва мониторинг върху финансово-икономическото състояние и пазарните
перспективи на търговските дружества и на
всеки три месеца предоставя информация в
Министерството на финансите.“
8. Член 24 се отменя.
9. Член 25 се отменя.
10. В приложението към чл. 8, ал. 3:
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а) в наименованието числото „125“ се
заменя със „112“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„33“ се заменя с „28“;
в) ред „дирекция „Човешки ресурси, правно-административно обслужване и обществени поръчки“ 12“ се заменя с „дирекция
„Връзки с обществеността, административноправно и информационно обслужване“ 16“;
г) ред „дирекция „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“
9“ се заличава;
д) на ред „Специализирана администрация“ числото „75“ се заменя с „67“;
е) на ред „д и рек ц и я „И н вес т и ц ион но
проектиране“ числото „13“ се заменя с „12“;
ж) ред „дирекция „Благоустройство“ 11“
се заменя с „дирекция „Благоустройство и
жилищна политика“ 29“;
з) ред „дирекция „Жилищна политика
и среда за обитаване“ 12“ и ред „дирекция
„Привличане на финансови ресурси, свързани
с инвестиционните проекти“ 13“ се заличават.
11. Навсякъде в текста думите „с бюджетни
кредити“ се заменят със „с бюджет“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката,
приет с Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 56, 74 и 102 от 2010 г., бр. 33,
48 и 77 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 62 и
74 от 2013 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 27, ал. 2 числото „451“ се заменя
с „456“.
2. В приложението към чл. 27, ал. 3:
а) в наименованието числото „451“ се
заменя с „456“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „330“ се заменя с „335“;
в) на ред „Главна дирекция „Структурни
фон дове и меж д у народни образоват елни
програми“ числото „89“ се заменя с „94“.
3. Навсякъде в текста думите „с бюджетни
кредити“ се заменят със „с бюджет“.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие, приет
с Постановление № 161 на Министерския
съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 70 от 2013 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 2 числото „596“ се заменя
с „602“.
2. В приложението към чл. 13, ал. 2:
а) в наименованието числото „596“ се
заменя с „602“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „452“ се заменя с „458“;
в) на ред „Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие“ числото „157“ се
заменя със „159“;
г) на ред „дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“
числото „13“ се заменя с „11“;
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д) на ред „дирекция „Обновяване на жилищни сгради“ числото „11“ се заменя с „15“;
е) на ред „дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“ числото „17“
се заменя с „19“.
3. Навсякъде в текста думите „с бюджетни
кредити“ се заменят със „с бюджет“.
§ 4. В Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 103 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 77
и 104 от 2007 г., бр. 93 от 2008 г., бр. 43 от
2010 г., бр. 97 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г.
и бр. 78 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3 думите „с бюджетни кредити“ се заменят със „с бюджет“.
2. В чл. 4:
а) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.
(3) Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва,
измен я и п рек рат я ва о т изп ъ л н и т ел н и я
директор съгласувано с министъра на инвестиционното проектиране.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва
законоустановен отпуск се изпълняват от
замест ник изп ъ лни т елни я ди рек т ор, а в
случай на необходимост – от друг, определен
с писмена заповед, служител на ръководна
длъжност в агенцията.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 5.
3. В приложението към чл. 6, ал. 2 се
правят следните изменения:
а) след ред „Изпълнителен директор 1“
се създава ред „Заместник изпълнителен
директор 1“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „309“ се заменя с „308“;
в) на ред „Главна дирекция „Регионални
служби“ числото „281“ се заменя с „280“;
г) на ред „служби по геодезия, картография
и кадастър в административните центрове на
областите“ числото „278“ се заменя с „277“.
§ 5. В Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 3, 83 и 97 от 2011 г., бр. 22,
58 и 103 от 2012 г. и бр. 78 от 2013 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 3 думите „с бюджетни кредити“
се заменят със „с бюджет“.
2. В чл. 7, ал. 2 числото „419“ се заменя
с „421“.
3. В приложението към чл. 7, ал. 3:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

а) в наименованието числото „419“ се
заменя с „421“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „379“ се заменя с „381“;
в) на ред „Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК)“ числото
„318“ се заменя с „320“.
§ 6. В Постановление № 161 на Министерск и я съвет от 2013 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на регионалното развитие и Устройствен
правилник на Министерството на инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 70 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В т. 2 от приложението към чл. 4, ал. 3
числото „419“ се заменя с „421“.
2. Навсякъде в текста думите „с бюджетни
кредити“ се заменят със „с бюджет“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Заместник министър-председателят
по икономическа политика, министър на
регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране и министърът
на образованието и науката да предприемат
необходимите съвместни действи я за извършването на налагащите се компенсирани
промени по съответните бюджети за 2014 г.
§ 8. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30,
31, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60,
61, 63, 66, 67 и 72 от 2014 г.), в колона 3 се
правят следните изменения:
1. В пореден № 13 числото „27 664 300“
се заменя с „27 684 276“.
2. В пореден № 17 числото „30 598 700“
се заменя с „30 625 531“.
3. В пореден № 21 числото „14 344 400“
се заменя с „14 297 593“.
§ 9. С л у же бн и т е п ра во о т ношен и я н а
държавните служители от реорганизираните
административни звена на Министерството
на инвестиционното проектиране се уреждат
в съответствие с чл. 87а от Закона за държавния служител, а в случаите на съкращаване
на длъжности – в съответствие с чл. 106,
ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
§ 10. Изпълнението на постановлението
се възлага на заместник министър-председателя по икономическа политика, министър
на регионалното развитие и министър на
инвестиционното проектиране и на министъра на образованието и науката.
§ 11. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2014 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6559
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 11 000 000 лв. по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2014 г. за:
1. държавни психиатрични болници – за
изпълнение на проект за подобряване на психиатричната помощ в Република България;
2. регионални здравни инспекции, центрове за спешна медицинска помощ и центрове за
трансфузионна хематология – за изпълнение
на проект за подобряване на организацията
и координацията при оказване на спешна
медицинска помощ;
3. държавни лечебни заведения за болн и ч на помощ – т ърг овск и д ру же с т ва з а
медицинска апаратура и консумативи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетни
програми по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2014 г., както следва:
1. Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности и здравна информация“ – 3 628 800 лв.;
2. Бюджетна програма „Осигуряване на
медицинска помощ на специфични групи от
населението“ – 2 000 000 лв.;
3. Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ – 3 628 800 лв.;
4. Бюд жетна прог рама „Пси хиат рична
помощ“ – 1 094 400 лв.;
5. Бюджетна програма „Осигуряване на
кръв и кръвни продукти“ – 648 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. и да уведоми министъра на
финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6558

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на здравеопазването
на Република България и Световната здравна
организация, чрез своя Регионален офис за
Европа, за изпълнението на Програма BG07
„Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и
от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014 г.
(Одобрен с Решение № 595 от 14 август 2014 г.
на Министерския съвет. В сила от 12 септември 2014 г.)
Член 1
Обхват и цел
Министерството на здравеопазването на
Република България (наричано по-нататък
„Програмен оператор“) и Световната здравна
организация чрез нейния Регионален офис за
Европа (наричана по-нататък „СЗО“) се споразумяха за следното: Програмният оператор
изисква и СЗО се съгласява да предостави
оценка на потребностите.
Член 2
Дейности по сътрудничеството
СЗО предоставя на Министерството на
здравеопазването на Република България в
качеството му на Програмен оператор оценка
на потребностите за изпълнение на Мярка 3:
Подобряване качеството на пренаталната диагностика, и Мярка 4: Подобряване качеството
на неонаталните грижи чрез модернизация
на отделения за неонатални грижи (наричана
по-долу „оценка на потребностите“).
Член 3
Резултати
1. Програмният оператор в рамките на
една седмица след датата на последния подпис
под този Меморанд у м за разбирателство
осигурява на СЗО съответната информация,
необходима за подпомагане на извършването
на тази оценка.
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2. СЗО в рамките на десет календарни дни
след получаване на информацията, предоставена от Програмния оператор, предоставя проект
на оценка на потребностите на Програмния
оператор.
3. Програмният оператор предоставя на СЗО
коментари в срок от три дни след получаване
на проекта на оценка на потребностите.
4. СЗО предоставя на Програмния оператор окончателната оценка на потребностите в
рамките на пет работни дни след получаване
на коментарите на Програмния оператор.
5. След получаване на окончателната оценка
на потребностите Програмният оператор има
право да направи коментари, които трябва
да изпрати на СЗО и Офиса на Финансовия
механизъм, за да получи одобрение от Комитета на Финансовия механизъм/Норвежкото
министерство на външните работи.
6. Дейностите по този Меморандум за
разбирателство започват от деня след акта на
двустранното подписване на Меморандума и
завършват в рамките на два месеца след него.
Член 4
Заплащане
4.1. Бюджетът за дейността, която трябва
да се извърши съгласно Член 2, е 29 914 евро.
4.2. Заплащането се извършва изцяло в аванс.
4.3. 13 % от средствата, определени в ал. 4.1,
ще бъдат разпределени като разходи за подпомагане на проекта. Фактурираните суми
се прехвърлят в евро по банковата сметка на
СЗО, посочена по-долу:
Име на сметка: World Health Organization
Geneva
Име и адрес на банката: UBS AG, 1211
Geneva 2, Switzerland
SWIFT / BIC код: UBSWCHZH80A
Валутен IBAN No. CH8500240240C01699201
Референция: EU/225/BUL-NOR
Всички горепосочени суми са с включен
ДДС. Възстановим ДДС не е допустим разход
по Програмата в съответствие с член 7.6, параграф 1 (д) от Правилника за прилагане на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия
финансов механизъм за периода 2009 – 2014 г.
Член 5
Отговорности
Всяка страна е самостоятелно отговорна за
начина, по който тя изпълнява своята част от
съвместните дейности по този Меморандум за
разбирателство. Следователно никоя от страните не носи отговорност за каквато и да е
загуба, инцидент, щета или вреда, понесена или
предизвикана от другата страна или нейния
екип или подизпълнители във връзка със или
в резултат на дейностите по този Меморандум
за разбирателство.
Нито една от страните не може да се позовава на взаимоотношенията на страните по
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силата на този Меморандум за разбирателство
или да използва името, акроним или емблема
на другата страна без предварителното писмено съгласие на тази друга страна в каквото
и да било изказване или материал с промоционална цел.
Член 6
Срок на действие на Меморандума за разбирателство
Този Меморандум за разбирателство влиза
в сила от датата на последния подпис под него
и остава в сила до предоставянето на Програмния оператор на окончателната оценка на
потребностите и подписване на Приемателнопредавателния протокол между двете страни.
Член 7
Привилегии и имунитети
Нищо, съдържащо се в документа, не се
счита да представлява отказ от каквито и да
е привилегии и имунитети, с които разполага
СЗО, включително и/или предаване на СЗО в
юрисдикцията на който и да е национален съд.
Член 8
Уреждане на спорове
Страните полагат всички усилия за уреждане по взаимно съгласие на всички спорове,
които могат да възникнат във връзка с тълкуването или изпълнението на този Меморандум
за разбирателство. В случай че уреждане по
взаимно съгласие не може да се постигне,
страните се съгласяват да водят добросъвестно
преговори с цел намиране на други средства
за крайно уреждане на спора (при условие, че
винаги нищо, съдържащо се в документа, не се
счита да представлява отказ от каквито и да
е привилегии и имунитети, с които разполага
СЗО, включително и/или предаване на СЗО в
юрисдикцията на който и да е национален съд).
Член 9
Език
Цялата комуникация между страните ще
бъде на английски език.
Член 10
Изменения
Разпоредбите на този Меморандум за разбирателство могат да бъдат изменяни само
в писмена форма по взаимно съгласие на
страните.
Този Меморандум за разбирателство е
подписан в два оригинални екземпляра на
английски език, като двата екземпляра имат
еднаква сила.
За Министерството на
здравеопазването
на Република България:
Мирослав Ненков,
министър

За Регионалния офис
на СЗО за Европа:
Жужана Якаб,
регионален директор
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Приложение 1
Общи условия

За позиция „Външни експерти за оценка на потребностите“
Обосновка:
Програмните споразумения (ПС) по Норвежкия
финансов механизъм и Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
2009 – 2014 г. предвиждат, че Програмният оператор (ПО) си сътрудничи със Световната здравна организация като Програмен партньор при
разработването и изпълнението на Програмата.
ПС дефинират партньорството между ПО и СЗО,
както следва:
СЗО се съгласява да възложи на външни експерти да извършат оценка на потребностите по
Мярка 3: Подобряване качеството на пренаталната
диагностика, и Мярка 4: Подобряване качеството
на неонаталните грижи чрез модернизация на
отделения за неонатални грижи.
Имайки предвид гореизложеното, партньорството на равнище програма изисква номиниране
на външни експерти, които да извършат оценка на
потребностите по Мярка 3: Подобряване качеството
на пренаталната диагностика, и Мярка 4: Подобряване качеството на неонаталните грижи чрез
модернизация на отделения за неонатални грижи.
Функциите, изискванията и отговорността са
описани по-долу:
Функции:
Експертите изготвят оценка на потребностите
по Мярка 3: Подобряване качеството на пренаталната диагностика, и Мярка 4: Подобряване
качеството на неонаталните грижи чрез модернизация на отделения за неонатални грижи, въз
основа на Програмното предложение, Програмните споразумения и съществуващата статистическа информация. ПО осигурява експерти,
които предоставят на експертите на СЗО цялата
необходима информация.
Изисквания:
1. Познаване на системата на българското
здравеопазване е особено желателно: функция,
структура, потребности и т.н.
2. Задълбочени познания в приоритетните
области на програмата.
3. Най-малко 5 години професионален опит.
4. Отлично владеене на английски език.
Отговорност:
СЗО е отговорна за предоставянето на анализ
на оценката на потребностите, напълно основаващ се на данните, предоставени от ПО, в пълно
съответствие с предоставените данни, както и с
идентифицираните и регистрираните потребности.
Резултати:
• Анализ на състоянието на пренаталната
диагностика и неонаталните грижи в България.
• Информация относно съществуващото оборудване за тези дейности въз основа на данните,
предоставени от ПО.
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• Експертно мнение въз основа на информацията, предоставена от ПО, относно достъпа до
пренатална диагностика и неонатални грижи в
градските и селските райони (в сравнение).
• Информация въз основа на данни, предоставени от ПО на съществуващото оборудване за
тези дейности.
• Експертно мнение за равнището и тенденциите на докладваните аномалии и генетични
малформации (включително причини за това) в
България въз основа на данните, предоставени
от ПО.
Заплащане:
100 % авансово заплащане.
Срок:
В рамките на два месеца след датата на последния подпис под Меморандума.
6439

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2003 г.
за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56, 87 и 112 от
2004 г., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 28
и 47 от 2008 г., бр. 14 и 15 от 2009 г., бр. 86 от
2010 г., бр. 29 от 2012 г. и бр. 7 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 333 ал. 5 се изменя така:
„(5) Свидетелството за правоспособност на
ръководител на полети – ATCL, може да съдържа и разрешение за инструктор за обучение
на работно място (OJTI).“
§ 2. Член 334 се отменя.
§ 3. Член 355 се отменя.
§ 4. Член 356 се отменя.
§ 5. В чл. 408 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „или ръководител
на полети с вписано разрешение AFIS в свидетелството за правоспособност по чл. 334 в
границите на летищната зона“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл. 411, ал. 1, т. 3 думите „или ръководител на полети с вписано разрешение
FIS в свидетелството за правоспособност“ се
заличават.
§ 7. В чл. 414, ал. 1, т. 3 думите „или ръководител на полети със съответното вписано
разрешение в свидетелството за правоспособност“ се заличават.
Министър:
Николина Ангелкова
6427
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 777-ИП
от 10 септември 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 16, ал. 1,
т. 2 ЗПФИ Комисията за финансов надзор реши:
Отказва издаването на лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник на
„Байнекс“ – ЕООД, със седалище в гр. София и
адрес на управление: София, район „Оборище“,
ул. Московска 21Б, ет. 3.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
6503

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 393
от 26 юни 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-427 от 19.11.2013 г. от „Прогресс
капитал“ – ООД, с искане за продължаване на
устройствената процедура за притежавания от
дружеството УПИ II и поземлен имот 348 – одобряване на план за регулация в обхват на поземлен имот с идентификатор 68134.4356.706 (стар
идентификатор: 68134.4356.336, 339, 340, 341, 346,
347, 350) по КККР на район „Люлин“, попадащ в
УПИ II, кв. 33б по проекта на м. Люлин – 2 м.р.,
одобрен с Решение № 413 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на Столичния общински съвет.
Към заявлението са приложени следните документи за собственост на името на „Прогресс
капитал“ – ООД: нотариален акт № 99, том III,
рег. № 6064, дело № 389 от 26.09.2008 г. за поземлен имот № 941, попадащ в УПИ VII-941,
№ 925, № 1056, № 1049, № 1481, № 1619, попадащи
в УПИ VIII-1049, 1056, 1101, 1481, 925, № 1617,
№ 1621, № 1162 и № 1167, попадащи в улица;
нотариален акт № 96, том III, рег. № 6030, дело
№ 386 от 25.09.2008 г. за имот № 1100, попадащ в
УПИ VI-866; нотариален акт № 134, том III, рег.
№ 6455, дело № 419 от 14.10.2008 г. за поземлен
имот № 1088, попадащ в УПИ II-1088; скици от
СГКК за имоти с идентификатори 68134.4356.706
(стар идентификатор: 68134.4356.336, 339, 340, 341,
346, 347, 350; номер по предходен план: 866, 941,
1049, 1056, 1100, 1481, 925, кв. 33б, парцел: VI,
VII, VIII) и 68134.4356.348 (номер по предходен

план: 1621); скица от район „Люлин“; Решение
№ 413 от 19.07.2012 г. на СОС и проект за кв. 33б;
пълномощно.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р -7 0 - 0 0 - 4 2 7 о т
10.12.2013 г. е пояснено, че дружеството е единствен собственик на УПИ II по ПУП, одобрен
със Заповед № РД-09-50-1285 от 6.10.2008 г. на
главния архитект на СО и на имот с пл. № 348,
поради което не разполагат с юридическа възможност за представяне на договор по чл. 15
или чл. 17 ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-70-00-427 от 5.03.2014 г.
е внесен проект за одобряване на план за регулация на УПИ II от кв. 33б, като продължаване
на процедурата по цялостния план на м. Люлин – 2 м.р. с обяснителна записка. Представена е комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР
между имоти с идентификатори 68134.4356.335,
68134.4356.348, 68134.4356.706, 68134.4356.707 и
68134.4356.708, УПИ II-925, 941, 1049, 1056, 1088,
1100, 1481, 1619 по плана от 2008 г. и уличната
регулация, одобрена с Решение № 413 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
С Решен ие № 413 по п ро т окол № 21 о т
19.07.2012 г. на Столичния общински съвет е одобрен план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на жилищен комплекс за
ж.к. Люлин – 2 м.р.
С т. 2 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация е изключен УПИ II, кв. 33б,
поради непредставяне на предварителен договор
по чл. 15, ал. 3 ЗУТ между собствениците на
имоти с идентификатори 68134.4356.336, 339, 340,
341, 346, 347, 350, 446, което прави производството
в тази си част недовършено.
Проек т ът на ц ялостни я П У П на м. Люлин – 2 м.р. е п риет с решение на ОЕС У Т
№ ЕСГ-47 от 19.06.2012 г., т. 12, който е приложен
служебно по преписката заедно с Решение № 413
по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичния
общински съвет.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация
за УПИ II-706 – „за ЖС, магазини, обществено
обслужване и тп“, кв. 33б, м. Люлин – 2 м.р., е
направено от заинтересованото лице по чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на имоти
с идентификатори 68134.4356.336, 339, 340, 341,
346, 347, 350, 446 (номера по предходен план:
941, 1100, 1049, 1056, 1088, 925, 1619, 1481), от
които е образуван нов имот с идентификатор
68134.4356.706 – предмет на плана, което се
установява от представените документи за собственост и скици.
Заявителят се легитимира и като собственик на имоти с идентификатори 68134.4356.335,
68134.4356.348, 68134.4356.707, 68134.4356.708, попадащи под улици.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици от СГКК, както и
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
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Проектът за ПР на ж.к. Люлин – 2 м.р. е
израбо т ен върх у ка даст ра лната кар та, одо брена със Заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г.
на изпълнителния директор на А ГК К, а не
върху изменението є, одобрено със Заповед
№ КД-14-22-382 от 8.05.2012 г. на началника на
СГКК – София. С изменението са заличени ПИ
с идентификатори 347, 336, 340, 341, 346, 339,
446, 350 и е образуван ПИ с идентификатор
68134.4356.706, 68134.4356.707, 68134.4356.708.
Поземлен имот с идентификатор 68134.4356.706
отразява приложения ПР на УПИ II-925, 941, 1049,
1056, 1088, 1100, 1481, 1619 по плана от 2008 г.
от представената комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР се установява, че проектен УПИ
II-336, 339, 340, 341, 346, 347, 350, 446 – „за жилищно строителство, обществено обслужване и
тп“, не се покрива изцяло с границите на имот
с идентификатор 68134.4356.706, а част от него
попада под одобрената и влязла в сила улична
регулация между о.т. 314 и о.т. 315.
УПИ II-336, 339, 340, 341, 346, 347, 350, 446 – „за
жилищно строителство, обществено обслужване и тп“, е изключен от обхвата на одобряване
с т. 2 на Решение № 413 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на Столи чни я общ инск и съвет
предвид попадащите в него повече от един имот
по кадастралната карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, и липсата на доказателства
по административната преписка, че същите са
собственост на едно и също лице.
От представените по настоящата преписка
документи се установява, че всички имоти,
попадащи в проектен УПИ II-336, 339, 340, 341,
346, 347, 350, 446 – „за жилищно строителство,
обществено обслужване и тп“, са собственост
на „Прогресс капитал“ – ООД, поради което
не е било налице основание за изключване на
същия от обхвата на одобряване на ПР.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
А дминистративното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 33б, УПИ II е
проведено като част от производството по одобряване на цялостния ПУП на м. Люлин – 2 м.р.,
одобрен с Решение № 413 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на Столичния общински съвет. УПИ
II от кв. 33б попада в териториалния обхват на
допускането за изработване на проекта, за него
са проведени процедурите по съобщаване на
заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и
е проведено обществено обсъждане по чл. 121,
ал. 1 ЗУТ, проведени са съгласувания и проектът
е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 413 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на Столичния общински
съвет са неразделна част от доказателствата и
мотивите за одобряване на настоящия проект
за план за регулация.
С т. 2 от Решение № 413 от 19.07.2012 г. на СОС
УПИ II-336, 339, 340, 341, 346, 347, 350, 446, кв. 33б,
е изключен от обхвата на одобряване поради
липсата към този момент на доказателства, че
собствеността върху имотите се притежава от
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едно и също лице и че не е налице необходимост от представяне на предварителен договор
по чл. 15, ал. 3 ЗУТ, което прави фактическия
състав недовършен в тази му част.
С представянето на горните доказателства
и документи е налице и последният елемент
от фак т и ческ и я състав за одобряването на
УПИ II, кв. 33б, м. Люлин – 2 м.р.
С настоящия проект УПИ II се отрежда за
имота по действащата кадастрална карта – УПИ
II-706 – „за ЖС, магазини, обществено обслужване и тп“. Промяната само в номерацията
на имотите не прави регулацията на УПИ II
различна от процедираната в производството
по одобряване на цялостния план. Запазва се
предназначението по ПУП, одобрен със Заповед № РД-09-50-1285 от 6.10.2008 г. на главния
арх итек т на СО, което не се различава от
предвиденото в проектен УПИ II-336, 339, 340,
341, 346, 347, 350, 446 – „за ЖС, обществено
обслужване и тп“, тъй като магазините са също
вид обществено обслужване.
Отреждането на УПИ II за имота по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ II-706 – „за
ЖС, магазини, обществено обслужване и тп“,
се осигурява по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Смесена многофункционална зона“ (Смф) съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, предвид което конкретното
предназначение – „за ЖС, магазини, обществено
обслужване и тп“, е допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 2 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2, ал. 2 и 3 ЗУТ,
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г.,
т. 11, и Решение № 413 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на Столи чни я общинск и съвет
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за план за регулация на
УПИ II-706 – „за ЖС, магазини, оо и тп“, кв. 33б,
м. Люлин – 2 м.р., по сините и червените линии,
букви и цифри съгласно приложения проект,
представляващ неразделна част от плана за
регулация на м. Люлин – 2 м.р., одобрен с Решение № 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г.
на Столичния общински съвет.
С одобряване на настоящия проект планът
за застрояване за УПИ II, кв. 33б, м. Люлин – 2
м.р., одобрен с Решение № 413 по протокол № 21
от 9.07.2012 г. на СОС, може да се прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.
Председател:
Е. Герджиков
6487
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ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 923
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за подземен свързващ
електропровод 20 kV за фотоволтаична централа
в ПИ № 53597.9.18, животновъдна ферма, през ПИ
№ 015006, пасище, мера, в землището на с. Опанец.
Председател:
П. Петров
6467

ОБЩИНА САДОВО
ЗАПОВЕД № 471
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
и 4 ППЗНП и Решение № 484 на Общинския съвет – гр. Садово, област Пловдив, взето с протокол
№ 43 от 1.08.2014 г., преобразувам Целодневна
детска градина „Свобода“, с. Катуница, в Обединено детско заведение „Свобода“, с. Катуница,
считано от 1.09.2014 г.
Кмет:
Д. Здравков
6384

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 19
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – водопровод за питейно-битово водоснабдяване,
противопожарни нужди и външно електрозахранване – средно напрежение, за захранване
на обект: „Една малкоетажна жилищна сграда“,
предвидена с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ в обхват
поземлен имот с идентификатор № 65365.24.67,
местност Физолница, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори № 65365.24.67 и № 65365.24.624,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня
съгласно графичната част на приложения към
това решение проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП).
Председател:
П. Чучуганов
6358

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС04-0019
от 17 септември 2014 г.
Със заявления с вх. № 0827/0096 от 21.03.2012 г.
и № 0827/0122 от 20.04.2012 г. от Община Ямбол,
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ЕИК 000970496, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. Г. С. Раковски 67, представлявано от Георги Славов – кмет на община Ямбол,
са направени искания за допускане на изработването
на подробни устройствени планове – парцеларни планове и план за регулация и застрояване
за обекти с регионално значение: ПУП – парцеларни планове за елементите на техническата
инфраструктура – 4 бр. ПУП – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) на ретензионен басейн за
обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“, Сливен
и Стралджа“ – първи етап (клетка 1), а именно:
1. ПУП – парцеларен план за трасе на повърхностен охранителен (отводнителен) канал за
обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“, Сливен
и Стралджа“ – първи етап (клетка 1), преминаващ
през поземлени имоти № 000195, 000210, 000222,
000075, 036004 по КВС, землище с. Хаджимитрово,
и имот № 000314, землище с. Дражево, община
„Тунджа“.
2. ПУП – парцеларен план за трасе на канализация от стопански двор за обект „Регионално
депо на неопасни отпадъци на общините Ямбол,
Нова Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа“ – първи етап (клетка 1), преминаващ през поземлени
имоти № 000222 и 000075 по КВС на землището
на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“.
3. ПУП – парцеларен план за трасе на система
за движение на инфилтрата – гравитачна тръба и
напорен тръбопровод за обект „Регионално депо
за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова
Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа“ – първи
етап (клетка 1), преминаващ през поземлени
имоти № 000222, 000075 по КВС на землището на
с. Хаджимитрово, община „Тунджа“.
4. ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
ел. кабел за „Регионално депо за неопасни отпадъци
на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“, Сливен
и Стралджа“ – първи етап (клетка 1), преминаващ
през поземлени имоти № 000222, 000075 по КВС на
землището на с. Хаджимитрово, община „Тунджа“.
5. ПУП – план за регулация и застрояване на
ретензионен басейн за обект „Регионално депо
за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова
Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа“ – първи
етап (клетка 1), засягащ имоти 034002 и 000129
по КВС на землището на с. Хаджидимитрово,
община „Тунджа“.
С Решение № 104, прието с протокол № 8 от
29.03.2012 г. и Решение № 796 от протокол № 53
от 28.07.2011 г. Общинският съвет „Тунджа“ дава
съгласие на Община Ямбол за определяне на
трасета и площадки за елементи на техническата
инфраструктура.
Със Заповед № ДС04/0009 от 22.03.2012 г. и
Заповед № ДС04/0016 от 11.05.2012 г. областният
управител на област Ямбол одобрява техническите задания и разрешава на Община Ямбол
да възложи изработването на ПУП – парцеларни
планове и ПУП – план за регулация и застрояване за елементи на техническата инфраструктура
и ретензионен басейн за обект „Регионално депо
за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова
Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа“ – първи
етап (клетка 1).
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По искане на възложителя с вх. № 0827/0137
от 20.05.2014 г. в областна администрация – Ямбол, проектите на ПУП – ПП и ПУП – ПРЗ,
ведно с всички изискуеми документи към тях,
са внесени за одобряване по реда на ЗУТ.
Из раб о т ен и т е п р о ек т и на П У П – П П и
ПУП – ПРЗ за трасета на линейните инфраструктурни елементи и площадка на ретензионен басейн са обявени от Община „Тунджа“
в „Държавен вестник“, бр. 52 от 2014 г., във
в. „Неделник“ от 26.06.2014 г., вестник „Време“, бр. 19 от 19 – 25.06.2014 г., на интернет
страницата на Община „Тунджа“, на таблата в
Община „Тунджа“, кметствата на с. Дражево и
с. Хаджидимитрово.
Представени те проек т и на П У П – ПП и
ПУП – ПРЗ са внесени за разглеждане от Областния експертен съвет на основание чл. 128,
ал. 12 ЗУТ. Същите са приети с протокол № 1 на
заседание, проведено на 7.08.2014 и 11.08.2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ (изм., ДВ,
бр. 103 от 2005 г. и действала до 26.11.2012 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 и 2 ЗИДЗУТ (обн., ДВ,
бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) проектите
на ПУП – ПП – 4 бр., и ПУП – ПРЗ – 1 бр., са
внесени за разглеждане в Общинския съвет на
Община „Тунджа“ и съгласувани съответно с
Решение № 652 от протокол № 48 от 26.08.2014 г.
на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол.
Предвид изложеното и на основание чл. 129,
ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам подробни устройствени
планове за обекти от техническата инфраструктура с регионално значение, а именно:
1. ПУП – парцеларен план за трасе на повърхностен охранителен (отводнителен) канал за
обект „Регионално депо за неопасни отпадъци
на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“,
Сливен и Стралджа“ – първи етап (клетка 1),
преминаващ през поземлени имоти № 000195,
000210, 000222, 000075, 036004 по КВС, землище
с. Хаджимитрово, и имот № 000314, землище
с. Дражево, община „Тунджа“.
2. ПУП – парцеларен план за трасе на канализация от стопански двор за обект „Регионално
депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа“ – първи етап (клетка 1), преминаващ през
поземлени имоти № 000222 и 000075 по КВС
на землището на с. Хаджидимитрово, община
„Тунджа“.
3. ПУП – парцеларен план за трасе на система
за движение на инфилтрата – гравитачна тръба
и напорен тръбопровод за „Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова
Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа“ – първи
етап (клетка 1), преминаващ през поземлени
имоти № 000222, 000075 по КВС на землището
на с. Хаджимитрово, община „Тунджа“.
4. ПУП – парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел за обект „Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова
Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа“ – първи
етап (клетка 1), преминаващ през поземлени
имоти № 000222, 000075 по КВС на землището
на с. Хаджимитрово, община „Тунджа“, само в
частта за трасе на ел. кабел.
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5. ПУП – план за регулация и застрояване на
ретензионен басейн за обект „Регионално депо
за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова
Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа“ – първи
етап (клетка 1), засягащ имоти № 034002 и 000129
по КВС на землището на с. Хаджидимитрово,
община „Тунджа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване по реда на АПК пред
А дминистративния съд – Ямбол, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Н. Пенев
6466

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 905
от 8 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 16, ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № 3 от
31.03.2014 г., т. 8, Общинският съвет – с. Аврен,
реши:
Одобря ва п роек т за под робен ус т ройствен план – план за регулация и застрояване
(П У П – ПРЗ) за У ПИ № V II-89024, к в. 089
(имот с идентификатор по КК на с. Приселци
№ 58445.89.24), намиращ се в землището на
с. Приселци, община Аврен, област Варна, във
връзка с промяна на предназначението на земята с отреждане „За жилищно строителство“
съгласно приложения проект.
Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване на изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ жалби и протести
се подават в 30-дневен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“ чрез Обшинския съвет – с. Аврен, до Административния
съд – Варна.
Председател:
М. Черкезов
6380
РЕШЕНИЕ № 921
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 62, ал. 1 АПК Общинският
съвет – с. Аврен, реши:
Отстранява допуснати непълноти в Решение № 905 от протокол № 34 от 8.08.2014 г.,
като текстът „На основание чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА, § 124 ПЗРЗИДЗУТ във връзка с“ да се
чете „На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г., в
сила от 26.11.2012 г.) във връзка с чл. 129, ал. 1
ЗУТ (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),“.
Нанесените промени да се съобщят на заинтересованите лица. Решението за допълване
подлежи на обжалване по реда на АПК.
За председател:
Т. Йорданов
6381
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10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до
км 8+460, подобекти: събиратели – изпарители
за дъждовни води и аварийни резервоари за
депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и
км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след
река Лесновска); препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+6965; реконструкция
на ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция
на деривация при км 5+378 и пътна връзка,
осиг у ряваща обсл у ж ване и дост ъп до газоразпределителна станция Кремиковци“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Галина Красимирова
Георгиева, наследник на Стоян Иванчов Орсов,
с постоянен адрес: София, ж.к. Кремиковци,
бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, настоящ адрес: София, кв. Сеславци, ул. Мургаш 22, непозната
на посочени я адрес, за постановяването на
Решен ие на М и н ис т ерск и я с ъве т № 771 о т
12.10.2013 г., с което са отчуждени части от имот
с № 16488.7737.1, намиращ се в землището на
с. Горни Богров. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“.
6494
10а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до
км 8+460, подобекти: събиратели – изпарители
за дъждовни води и аварийни резервоари за
депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и
км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след
река Лесновска); препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+6965; реконструкция
на ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция
на деривация при км 5+378 и пътна връзка,
осиг у ряваща обсл у ж ване и дост ъп до газоразпределителна станция Кремиковци“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветомир Димитров
Димитров, наследник на Йордан Стоянов Пепелигов, с постоянен адрес: София, ж.к. Толстой,
бл. 12, вх. Б, ет. 2, ап. 19, настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 771 от 12.10.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 16488.7737.3,
намиращ се в землището на с. Горни Богров.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
6495
10б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до
км 8+460, подобекти: събиратели – изпарители
за дъждовни води и аварийни резервоари за
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депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и
км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след
река Лесновска); препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+6965; реконструкция на
ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция на деривация при км 5+378 и пътна връзка, осигуряваща
обслужване и достъп до газоразпределителна
станция Кремиковци“, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лиляна Иванова Бонева, наследник
на Андрей Стоилов Кьосев, с постоянен адрес:
София, ж.к. Надеж да 4, бл. 402, вх. Г, ет. 1,
ап. 26, настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 771 от 12.10.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 16488.7737.8, намиращ се в
землището на с. Горни Богров. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
6496
10в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до
км 8+460, подобекти: събиратели – изпарители
за дъждовни води и аварийни резервоари за
депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и
км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след
река Лесновска); препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+6965; реконструкция
на ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция
на деривация при км 5+378 и пътна връзка,
осиг у ряваща обсл у ж ване и дост ъп до газоразпределителна станция Кремиковци“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефан Любомиров
Бонев, наследник на Андрей Стоилов Кьосев, с
постоянен адрес: София, ж.к. Надежда 4, бл. 402,
вх. Г, ет. 1, ап. 26, настоящ адрес: неизвестен, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 771 от 12.10.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 16488.7737.8, намиращ се в
землището на с. Горни Богров. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
6497
10г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до
км 8+460, подобекти: събиратели – изпарители
за дъждовни води и аварийни резервоари за
депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и
км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след
река Лесновска); препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+6965; реконструкция
на ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция
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на деривация при км 5+378 и пътна връзка,
осиг у ряваща обсл у ж ване и дост ъп до газора зп редел и т ел на с та н ц и я К рем и ковц и“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Руслан Георгиев
Русев, наследник на Андрей Стоилов Кьосев,
с постоянен и настоящ адрес: София, ул. Иван
Вазов 40A, ет. 1, ап. 4, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 771 от 12.10.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 16488.7737.8, намиращ се в
землището на с. Горни Богров. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
6505
10д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до
км 8+460, подобекти: събиратели – изпарители
за дъждовни води и аварийни резервоари за
депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и
км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след
река Лесновска); препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+6965; реконструкция
на ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция
на деривация при км 5+378 и пътна връзка,
осиг у ряваща обсл у ж ване и дост ъп до газоразпределителна станция Кремиковци“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентин Цветанов
Йорданов, наследник на Андрей Стоилов Кьосев,
с постоянен и настоящ адрес: София, ул. Иван
Вазов 40A, ет. 1, ап. 4, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 771 от 12.10.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 16488.7737.8, намиращ се в
землището на с. Горни Богров. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
6498
10е. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до
км 8+460, подобекти: събиратели – изпарители
за дъждовни води и аварийни резервоари за
депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и
км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след
река Лесновска); препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+6965; реконструкция
на ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция
на деривация при км 5+378 и пътна връзка,
осиг у ряваща обсл у ж ване и дост ъп до газоразпределителна станция Кремиковци“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Захари Светославов
Славов, наследник на Коста Ангелков Янчев,
с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 435,
вх. В, ет. 4, ап. 59, настоящ адрес: неизвестен,
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за постановяването на Решение на Министерския съвет № 771 от 12.10.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 68134.8366.58,
намиращ се в София. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
6499
10ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до
км 8+460, подобекти: събиратели – изпарители
за дъждовни води и аварийни резервоари за
депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и
км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след
река Лесновска); препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+6965; реконструкция на
ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция на деривация при км 5+378 и пътна връзка, осигуряваща
обслужване и достъп до газоразпределителна
станция Кремиковци“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Анна Цветкова Коляс, наследник
на Коста Ангелков Янчев, с постоянен адрес:
София, ж.к. Люлин, бл. 435, вх. В, ет. 4, ап. 59,
настоящ адрес: неизвестен, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 771 от
12.10.2013 г., с което са отчуждени части от
имот с № 68134.8366.58, намиращ се в София.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
6500
10з. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до
км 8+460, подобекти: събиратели – изпарители
за дъждовни води и аварийни резервоари за
депониране на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км 2+180 и
км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след
река Лесновска); препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+6965; реконструкция
на ЕЛ 110 kV при км 1+649 и реконструкция
на деривация при км 5+378 и пътна връзка,
осиг у ряваща обсл у ж ване и дост ъп до газора зп редел и т ел на с та н ц и я Крем и ковц и“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Интернационал груп – ТС“ – ЕООД, ЕИК 124625253, със
седалище и адрес на управление: с. Ябланица,
п. код 2298, ул. Широко лешке 1 – овчарник,
непознато на посочения адрес, за постановяването на Решение на Министерск и я съвет
№ 771 от 12.10.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 68134.8366.53, намиращ се
в землището на София. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
6501
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10. – 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 – Пазарджик – изтичащ
мандат на 20.10.2014 г.;
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище – изтичащ
мандат на 20.10.2014 г.;
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – изтичащ
мандат на 20.10.2014 г.;
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ловеч – изтичащ мандат
на 23.10.2014 г.;
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас – изтичащ мандат
на 23.10.2014 г.;
1.6. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Омуртаг – изтичащ мандат 26.10.2014 г.;
1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Добрич – изтичащ мандат
на 30.10.2014 г.;
1.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Балчик – изтичащ мандат
на 30.10.2014 г.
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 – председател на Окръжен съд – Монтана – свободна
длъжност;
2.2. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян – свободна
длъжност;
2.3. Административен ръководител – председател на Административен съд – Смолян – свободна длъжност;
2.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Карнобат – свободна
длъжност;
2.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Враца – свободна длъжност;
2.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера – свободна
длъжност;
2.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Попово – свободна
длъжност;
2.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ямбол – свободна длъжност;
2.9. Административен ръководител – военноокръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив – свободна длъжност;
2.10. Административен ръководител – окръжен
проку рор на Окръжна проку рату ра – Габрово – свободна длъжност;
2.11. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Костинброд – свободна длъжност.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
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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, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
6440
98. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти по държавна поръчка за 2014/2015 г.
в съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г.
на Министерския съвет съгласно приложението.
Срокът за подаване на документите е 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите за докторанти подават до ректора заявление, като прилагат следните документи: 1.
автобиография; 2. копие от диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението към нея; ако дипломата е
в процес на издаване, вместо нея се представя
академична справка; 3. документ, удостоверяващ
платена такса за участие в кандидатдокторантски
конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност
и 25 лв. за изпит по чужд език) – плащането се
извършва в касата на ТУ – София (ректорат,
блок 1, стая 1337); 4. два плика, надписани с точен адрес за получаване на съобщения; 5. други
документи, които кандидатът смята, че удостоверяват интересите и постиженията му в съответната научна област (препоръки от хабилитирани
лица – до 2 броя, списък на публикации и др.).
Справки и документи – в университета, София,
бул. Климент Охридски 8, блок 2, кабинет 2312,
тел. 02 9652592; за филиала в Пловдив – ул. Цанко Дюстабанов 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426,
тел. 032 659567; за база Сливен – бул. Бургаско
шосе 59, тел. 044 667410.
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Комуникационни мрежи и системи
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Елементи и устройства на автоматиката и
изчислителната техника
Кабелни и оптични комуникационни системи
Електродинамика и антенно-фидерни устройства
Радиопредавателна и радиоприемна техника
Телевизионна и видеотехника
Електроакустика, звукотехника и кинотехника
Теоретични основи на комуникационната
техника
5.4. Енергетика

Ядрени енергетични инсталации и уредби
Термични и ядрени електрически централи
Енергопреобразуващи технологии и системи
Промишлена топлотехника
Промишлена топлоенергетика
Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна
техника

5.5. Транспорт, корабоплаДвигатели с вътрешно горене
ване и авиация
Автомобили, трактори и кари

5.10. Химични технологии
5.13. Общо инженерство
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Управление и организация на автомобилния
транспорт
Подвижен железопътен състав и теглителна
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Управление и експлоатация на железопътния транспорт
Локомотиви, вагони и трамваи
Навигация, управление и експлоатация на
въздушния транспорт
Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати
Технология и преработка на пластмаси и
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Ергономия и промишлен дизайн
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Филиал – Пловдив
Области на висше
Шиобразование и профефър
сионални направления

Докторска програма

5.
5.1.

Технически науки
Машинно инженерство Материалознание и технология на машиностроителните материали
Металознание и термична обработка на
металите
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
Технология на машиностроенето
Металорежещи машини и системи
Рязане на металите и режещи инструменти
Машинознание и машинни елементи
Автоматизация на производството
Приложна механика
Механика на флуидите
5.2. Електротехника, елек- Електрозадвижване
троника и автоматика Елементи и устройства на автоматиката и
изчислителната техника
Електронизация
Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление
Системи с изкуствен интелект
Роботи и манипулатори
Електрически апарати
Квантова и оптоелектроника
5.3. К о м у н и к а ц и о н н а и Компютърни системи, комплекси и мрежи
компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление
Системи с изкуствен интелект
5.4. Енергетика
Енергопреобразуващи технологии и системи
5.5. Транспорт, корабопла- Динамика, балистика и управление на поване и авиация
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Форма на
обучение
ред. зад.

Факултет

Катедра

1

0

ФМУ

МТТ

1

0

ФМУ

МТТ

1

0

ФМУ

МУ

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
1
1
0
0

ФМУ
ФМУ
ФМУ
ФМУ
ФМУ
ФМУ
ФМУ
ФЕА

МТТ
МТТ
МТТ
МУ
МУ
Механика
Механика
СУ

1

0

ФЕА

СУ

1

1

ФЕА

Електроника

1

0

ФЕА

ОЕЛТ

1
1

0
0

ФЕА
ФЕА

1

0

ФЕА

1
1

0
1

ФЕА
ФЕА

СУ
СУ
Електроника
ОЕЛТ
КСТ

1

1

ФЕА

КСТ

0
1

1
0

ФЕА
ФМУ

КСТ
Механика

1

1

ФМУ

ТАТТ

1
1

0
0

ФМУ
ФМУ

ТАТТ
ТАТТ

1

0

ФМУ

ТАТТ

Факултет

Катедра

Филиал – Сливен
Области на висше
Шиобразование и профефър
сионални направления
1.
Педагогически науки
1.2. Педагогика
5.
Технически науки

Докторска програма

Теория на възпитанието и дидактика

Приложна механика
Машинознание и машинни елементи
5.1. Машинно инженерство Материалознание и технология на машиностроителните материали
Технология на машиностронето
Електротехника, елек5.2.
Електрически мрежи и системи
троника и автоматика
5.4. Енергетика
Теоретична топлотехника
6478

Форма на
обучение
ред. зад.
1

2

ИПФ

ПМ

1
1

2
1

ИПФ
ИПФ

ММТ
ММТ

1

1

ИПФ

ММТ

1

1

ИПФ

ММТ

1

1

ИПФ

ЕЕА

1

0

ИПФ

ММТ

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

2. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че са изработени проект за план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната
инфраструктура на местност Ж.к. Връбница 2 в
граници: от север и североизток – проектно трасе
на продължението на ул. Ген. Никола Жеков
от о.т. 200 до о.т. 209; от югоизток – ул. Бели
Дунав; от югозапад – бул. Ломско шосе; от северозапад – проектно трасе на улица от о.т. 19а до
о.т. 200, които са изложени в район „Връбница“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Връбница“.
6493
3. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че са изработени проект за план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната
инфраструктура на местност Ж.к. Връбница 1
в граници: от североизток – бул. Ломско шосе;
от югоизток – ул. Бели Ду нав; от югозапад
ул. Хан Кубрат; о т северозапа д – ул. Свет и
Мина, и проектно трасе на улица от о.т. 149 до
о.т. 19а, които са изложени в район „Връбница“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Връбница“.
6492

С ЪД И Л И Щ А
14. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през ноември 2014 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
НА 3.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 646/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
390/2013 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, София,
бул. Тодор Александров 81 – 83, срещу Веселина
Димитрова Кацарова чрез адвокат Венета Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7, ет. 8; Илия Иванов
Кацаров чрез адвокат Венета Русева, Смолян,
ул. Бузлуджа 7, ет. 8.
Второ гражданско отделение, 1650/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
571/2013 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Атанас Янков Георгиев, Пирдоп,
ул. Панагюрско шосе 24, ет. 1, ап. 2, срещу
Александър Чавдаров Иванов чрез неговия баща
и законен представител Чавдар Георгиев Иванов
чрез адвокат Диана Христова, София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 242.
Второ гражданско отделение, 1770/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
381/2013 по описа на Апелативен съд Варна, пода-
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дена от Гроздьо Георгиев Георгиев чрез адвокат Георги Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, стая 101;
Тодорка Атанасова Георгиева чрез адвокат Георги
Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, стая 101;
Георги Христов Георгиев чрез адвокат Георги
Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, стая 101;
Сълзина Тодорова Балева-Гнан чрез адвокат Георги Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, стая 101,
срещу Банка „ДСК“ – ЕАД, София, съдебен адрес Добрич, пл. Свобода 8; Бончо Александров
Димитров чрез особен представител Йорданка
Стойкова Мишева, Добрич, ул. Еделвайс 1, вх. Б,
ет. 3, ап. 8; Нели Наумова Димитрова чрез особен представител Йорданка Стойкова Мишева,
Добрич, ул. Еделвайс 1, ет. 3, ап. 8.
Второ гражданско отделение, 3121/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10227/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йова Иванова Андреева чрез адвокат
Анна Гоцева, София, ул. Позитано 9, бл. 2, вх. А,
ет. 5, офис 18; Константин Илиев Илиев чрез адвокат Анна Гоцева, София, ул. Позитано 9, бл. 2,
вх. А, ет. 5, офис 18; Борислава Илиева Илиева
чрез адвокат Анна Гоцева, София, ул. Позитано 9,
бл. 2, вх. А, ет. 5, офис 18; Илия Борисов Илиев
чрез адвокат Анна Гоцева, София, ул. Позитано 9,
бл. 2, вх. А, ет. 5, офис 18; Александър Христов
Калчев чрез адвокат Николай Илиев, София,
ул. Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5; Иван Христов
Калчев чрез адвокат Николай Илиев, София,
ул. Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5; Габриела Иванова
Дакова (Калчева) чрез адвокат Николай Илиев,
София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5; Елисавета
Атанасова Воденичарова (Калчева) чрез адвокат
Николай Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2,
ап. 5; Барбара Райна Уелс (Ангелова) чрез адвокат Владислав Кантутис, София, ул. Николай
Павлович 2, ет. 1; Мария Христова Кохова чрез
адвокат Никола Топалов, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, кантора 149, срещу Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, София,
бул. Цар Освободител 15; държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие,
чрез областния управител на област София, София, ул. Алабин 22; Столична община, София,
ул. Московска 33; Мариан Ангелова чрез адвокат
Владислав Кантутис, София, ул. Николай Павлович 2, ет. 1; Стефан Иванов (Джон) Ангелов чрез
адвокат Владислав Кантутис, София, ул. Николай
Павлович 2, ет. 1; Катерин Мери Ангелова чрез
адвокат Владислав Кантутис, София, ул. Николай Павлович 2, ет. 1; Джудит Ан Ангелова чрез
адвокат Владислав Кантутис, София, ул. Николай Павлович 2, ет. 1; Филис Елизабет Шиър
(Ангелова) чрез адвокат Владислав Кантутис,
София, ул. Николай Павлович 2, ет. 1; Хелма
Рут Ангелова чрез адвокат Владислав Кантутис,
София, ул. Николай Павлович 2, ет. 1.
НА 5.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 3383/2014,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 32/2013 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД,
София, чрез адвокат Лилян Сираков, Смолян,
бул. България 3, ет. 1, ап. 10, срещу Любомир
Тотков Колев, София, ул. Попова шапка 72;
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Йорданка Георгиева Колева, София, ул. Попова
шапка 72; Георги Иванов Панайотов, едноличен
търговец с фирма ЕТ „Георги Панайотов“, София,
ул. Старата върба 4.
НА 10.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 600/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2564/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Славчев Калинков чрез
адвокат Бойко Дойчинов, София, ул. Любен
Каравелов 22, партер, срещу Кирил Кръстев Балабанов чрез адвокат Георги Кирилов Бакалов,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 11, ет. 6.
Първо търговско отделение, 737/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4422/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от НАП, София, бул. Княз Ал.�����
����
Дондуков 52, срещу Силвия Красимиров Бонева
чрез адвокат Георги Стоянов Хорозов, София,
бул. Ал. Стамболийски 130 – 132, ет. 3, офис 3;
Лъчезар Иванов Бонев чрез адвокат Георги Хорозов, София, бул. Ал. Стамболийски 130 – 132,
ет. 3, офис 3; „Строителство България“ – ЕООД,
в несъстоятелност, представлявано от синдика
Иван Дончев Чернев, София, ж.к. Люлин, бл. 132,
вх. 1, ет. 6, ап. 21.
Първо търговско отделение, 1095/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3245/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Националната агенция за приходите,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 52, срещу Силвия
Димчева Първанова чрез адвокат Златимир Орсов,
София, ул. Перник 97 – 99, ап. 1; „Строителство
България“ – ЕООД, в несъстоятелност, представлявано от синдика Елин Господинов Топалов,
София, ул. Никола Славков 41, партер.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н и е , 1114/2 01 2,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 663/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Националната агенция за
приходите, София, бул. Княз Ал. Дондуков 52,
срещу Емилиян Минков Джунев чрез адвокат
Румен Гарчев, София, ул. Любен Каравелов 22;
„Строителство България“ – ЕООД, в несъстоятелност, представлявано от синдика Елин Господинов
Топалов, София, ул. Никола Славков 41.
Първо т ърговско отделение, 82/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4339/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от НАП, София, бул. Княз Ал.�������
������
Дондуков 52, срещу „Строителство България“ – ЕООД,
чрез адвокат Славка Петрова Аракчиева, София,
ул. Лавеле 16, ет. 7, стая 709; Дерек Картър чрез
адвокат Гергана Стаматова, София, бул. Патриарх
Евтимий 14, ет. 5, ап. 9.
Първо търговско отделение, 1069/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
448/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Националната агенция за приходите, София, бул. Княз Ал. Дондуков 52, срещу
Василка Делчева Кръстева чрез адвокат Мина
Дедова, София, ул. Ивайло 13, ет. 2, ап. 2; Йоран
Георгиев Кръстев чрез адвокат Мина Дедова,
София, ул. Ивайло 13, ет. 2, ап. 2; „Строителство
България“ – ЕООД, Алдомировци, ул. Козяк 16.
Първо търговско отделение, 1265/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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282/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Добрил Иванов Добрев чрез адвокат Симеон Савчев Славков, Варна, ул. Девня 14, срещу
„Марина Блек Сий Ривиера“ – ООД, в открито
производство по несъстоятелност, представлявано
от Методи Ангелов Николов чрез адвокат Албена Боянова, София, ул. Три уши 6а, бл. 5, м. 6;
„Марина Блек Сий Ривиера“ – ООД, в открито
производство по несъстоятелност, представлявано
от синдика Лъчезар Митков Бажлеков, Варна,
ул. Заменхоф 12, ет. 2, офис 2.
Първо търговско отделение, 2339/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
104/2010 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Мария Стоянова Томова, Варна,
ул. Христо Смирненски, бл.81, ет. 7, ап. 34, срещу
„Мартекс фрут“ – ЕООД, в несъстоятелност, със
синдик Александър Георгиев Костадинов чрез
адвокат Христо Градинарски, София, ул. Христо Белчев 10, вх. А, ет. 2 (надпартерен), ап. 5;
„Мартекс фрут“ – ЕООД, в несъстоятелност, с
управител Тодор Георгиев Петков, гр. Гулянци,
ул. Индустриална 18.
Първо търговско отделение, 4500/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4513/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от ДФ „Земеделие“, София, бул. Цар Борис
Трети 136, срещу „Алда Интернешънъл“ – ЕООД,
чрез адвокат Стефан Павлов, София, ул. Христо
Смирненски 32.
Първо търговско отделение, 4529/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4669/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД,
София, бул. Драган Цанков 37, срещу „Ексалко
акционерно дружество Алуминиева промишленост“ чрез адвокат Ру мен Котов, Софи я,
ул. Московска 21, и страна „Ер Ен Джей – Инженеринг“ – ЕООД, представлявано от управителя
Радослав Пенев чрез адвокат Явор Саздов, София,
бул. Прага 16, ет. 1, ап. 1.
Първо търговско отделение, 659/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
984/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Хигия“ – ЕАД, Варна, ж.к. Младост, бул. Република 15, сграда на Медицински център „Младост“, Варна, срещу „Фарма
МФ – НР“ – ЕООД, представлявано от управителя Илия Михов чрез адвокат Константин
Брусев, Пловдив, ул. Брегалница 2; „Фарма
МФ – НР“ – ЕООД, представлявано от синдика
Красимир Петров Иванов Враца, ул. Иван Андрейчин 3.
НА 10.11.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6626/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4683/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Даниел Петков Манев, Софи я,
ж.к. Красно село, бл. 201А, вх. Б, ет. 1, ап. 25;
Таня Александрова Манева, София, ж.к. Красно
село, бл. 201А, вх. Б, ет. 1, ап. 25, срещу Антонио
Здравков Борисов, действащ чрез законния си
представител – майка Весела Връбчева Тодорова, Павлина Алексиева, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, кантора 264.
Четвърто гражданско отделение, 7568/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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2580/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Айтос, ул. Цар Освободител 3, срещу Държавен фонд „Земеделие“, София,
ул. Цар Борис Трети 136.
Четвърто гражданско отделение, 3519/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
125/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Георги Йорданов Георгиев чрез адвокат Кирил
Дончев, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 3, срещу
Тодор Маринов Маринов чрез адвокат Ралица
Брашкова-Николова, Русе, ул. Борисова 8, ет. 5;
Петър Йорданов Шиков чрез адвокат Ралица
Брашкова-Николова, Русе, ул. Борисова 8, ет. 5;
Веселина Михайлова Курдоманова-Шикова чрез
адвокат Ралица Барашка-Николова, Русе, ул. Борисова 8, ет. 5.
НА 12.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1756/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2083/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Петкови“ – ЕООД, чрез адвокат
Георги Карастоянов, Пловдив, ул. Хъшовска 5,
ет. 3, срещу Красимир Георгиев Йонов чрез
адвокат Христо Дерузов, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 28.
Четвърто гражданско отделение, 1921/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2402/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Атанас Георгиев Гайдов чрез адвокат
Кремена Маринова, Варна, ул. Драгоман 43,
срещу Еленка Иванова Петрова чрез особен
представител Невенка Кирилова Стефанова, Варна, бул. Владислав Варненчик 16А, ет. 1, ап. 8,
офис 1; Христо Симеонов Петров чрез адвокат
Христина Димитрова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1939/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
396/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Александра Христова Евстатиева чрез
адвокат Петър Обретенов, Варна, ул. Баба Рада 37,
срещу Община Варна чрез адвокат Стоян Тодоров
Ненчев, Варна, ул. Осми Приморски полк 43.
Четвърто гражданско отделение, 3709/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3675/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Георги Добрев Василев чрез адвокат
Атанас Друмев Атанасов, Варна, ул. Панайот
Волов 18, ет. 1, офис 1; Иринка Георгиева Василева чрез адвокат Атанас Друмев Атанасов,
Варна, ул. Панайот Волов 18, ет. 1, офис 1, срещу
Христо Георгиев Габровски чрез адвокат Христина
Димитрова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3, офис 301.
Четвърто гражданско отделение, 3902/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
308/2013 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от „Аврамофф“ – ЕООД, Берковица,
ул. Червена стена 4, срещу Димитър Иванов
Дамянов чрез адвокат Иван Велинов, Берковица,
ул. Христо Ботев 4; „Спорт стил 1111“ – ООД, чрез
адвокат Иван Велинов, Берковица, ул. Христо
Ботев 4.
НА 13.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1364/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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12105/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Дамян Иванов Атанасов, София,
ж.к. Дружба 1, бл. 14, вх. В, ет. 4, ап. 58, срещу
Академията на Министерството на вътрешните
работи, София, бул.Александър Малинов 1.
Четвърто гражданско отделение, 2301/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1831/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Паскал Стаматов Дойчев чрез адвокат
Василена Петрова Димитрова, София, ул. Иван
Денкоглу 2, ет. 1, офис 1, срещу Биляна Христова
Методиева чрез адвокат Боян Стефанов Кръстев,
София, ул. Доспат 37, ет. 1; Десислава Христова
Методиева чрез адвокат Боян Стефанов Кръстев,
София, ул. Доспат 37, ет. 1.
НА 13.11.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1810/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15936/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Живко Георгиев Господинов чрез
особен представител Илияна Борисова, София,
ул. Антим Първи 53, ет. 2, срещу Министерството
на правосъдието – Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“, чрез процесуален представител
Милена Василева, София, бул. Ген. Столетов 21.
НА 17.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3568/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Бауер България“ – ЕООД, с управител Митко Атанасов Стойков чрез адвокат
Емил Каменов, София, ул. Г. С. Раковски 170,
ет. 2, партер, срещу „Строителнопредприемачески
холдинг“ – ЕООД, с управител Георги Иванов
Георгиев чрез адвокат Десислава Лавиева, София,
ж.к. Яворов, бл. 41, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Първо търговско отделение, 4043/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
652/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Застрахователна компания Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д, срещу
Стойко Георгиев Стойков чрез адвокат Кирил
Николов, София, бул. Македония 12, ет. 3.
Първо търговско отделение, 4090/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8887/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
чрез адвокат Мартин Колев, София, бул. Васил
Левски 30, ет.������������������������������
 �����������������������������
2, срещу Георги Климентов Георгиев, София, ж.к. Люлин, бл. 538, вх. Б, ет. 7,
ап. 40; Петър Димитров Георгиев, София, ж.к.
Сердика, бл.��������������������������������������
 �������������������������������������
16-А, вх.����������������������������
 ���������������������������
Е, ет.���������������������
 ��������������������
5, ап.��������������
 �������������
117; Десислава Кирилова Гюрова чрез особен представител
Милена Манджукова, София, бул. Витоша 1А,
вх. Е, ет. 2, ап. 202.
Първо търговско отделение, 4131/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1672/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Диян Чернев Дишев чрез адвокат
Господин Гогов, София, ул. Веслец 2, ет. 2, ап. 2,
срещу ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“,
София, пл. Позитано 5.
Първо търговско отделение, 4171/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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3833/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
София, ул. Дякон Игнатий 9, срещу „Банка Хай
Сис“ – ООД, чрез адвокат Орлин Денков, София,
ул. Алабин 56, ет. 4.
Първо търговско отделение, 4401/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
840/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Булкон Х“ – ООД, с управител Дамян
Христов Христов чрез адвокат Мариана Якимова,
София, ул. Любен Каравелов 26, срещу „Феста
Холдинг“ – АД, с изпълнителни директори Петя
Иванова Баракова-Славова и Миглена Янакиева
Тачева, София, бул. България 83А.
Първо търговско отделение, 4534/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
409/2013 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар
Борис Трети 136, срещу Румен Борисов Ангелов
чрез адвокат Милен Сибинов, Козлодуй, сграда
на АПК, ет. 2.
Първо търговско отделение, 62/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3812/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Солсбор К.Г.Д.“ – ООД, с управители
Красимир Тошев Кръстев и Георги Иванов Денков
чрез адвокат Ваня Дончева, София, бул. Христо
Смирненски 46, вх. А, ап. 1, срещу Петър Атанасов
Манджуков чрез адвокат Гено Андреев, София,
ул. Христо Белчев 29, вх. А, ет. 4.
Първо търговско отделение, 199/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2027/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Апис Христович“ с управител Васил
Христович чрез адвокат Емил Марков, София,
ул. Солунска 6, ет. 2, срещу „Локарда“ – АД,
чрез адвокат Момчил Младенов, София, ул. Едисон 47 – 47Б, ет. 5, ап. 33.
НА 17.11.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 122/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6653/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ирина Христова Топалова – Георгиева, София, бул. Ситняково 63, ет. 3, ап. 9, срещу
Техническия университет – София, бул. Климент
Охридски 8.
НА 18.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 546/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
322/2011 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „МКБ Юнионбанк“ – АД,
представлявано от Ана Иванова Аспарухова,
София, ж.к. Красно село, бул. Тотлебен 30 – 32,
срещу „Мира 2000“ – ЕООД, в несъстоятелност,
представлявано от синдика Антоанета Божидарова
Стойкова, Плевен, ул. Иван Вазов 10А, ап. 14.
Второ търговско отделение, 657/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1220/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Софарма“ – АД, София, ул. Илиянско шосе 16, срещу „Мегатрейд“ – ЕООД, в
несъстоятелност, Карлово, ул. 20 юли 1.
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Второ търговско отделение, 2696/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2982/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Нели Георгиева Тодорова чрез
адвокат Яким Стоянов, ул. Позитано 9, вх. Б,
ет. 6, офис 19, срещу Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, и трета страна Стоян Борисов Кацаров, София, ж.к. Лев Толстой, бл. 35,
вх. В, ет. 2, ап. 42.
НА 19.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2042/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7062/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ирена Маринчева Гълъбова чрез адвокат
Радиян Гичев, София, бул. Македония 29, срещу
„Национална електрическа компания“ – ЕАД,
представлявано от Михаил Андонов – изпълнителен директор, София, ул. Веслец 5; „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, представлявано
от Шишман Чаушев – изпълнителен директор,
София, бул. Гоце Делчев 105.
Четвърто гражданско отделение, 2198/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3136/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димитра Тодорова Димитрова-Рахнева
чрез адвокат Доника Рахнева, Варна, ул. Атанас
Георгиев 6, ет. 1, ап. 3; Камен Петров Рахнев
чрез адвокат Фанка Димитрова, Варна, бул. Съборни 23.
НА 20.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3079/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2371/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Валерий Валентинов Липчев чрез
адвокат Тодор Манолов Димов, Пловдив, пл.
Съединение 3, ет. 4, офис 408, срещу „УниКредит
Булбанк“ – АД, чрез адвокат Стоян Георгиев
Атанасов, София, ул. Сердика 23, п.к. 1202, АК
Атанасов и Иванов.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3030/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
62/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Хидромонтаж – Л“ – ООД, с управител
Любомир Стоянов Петров чрез адвокат Петър
Шидеров, Сливен, ул. Хаджи Димитър 14, ет. 2,
срещу „Виймер унд Трахте ГмбХ“ чрез адвокат
Мария Христова, София, ул. Цар Освободител 8А,
ет. 4.
Първо търговско отделение, 3170/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
26/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Одисей 96“ – ЕООД, с управител Етя Николова Николова чрез адвокат Апостол Апостолов,
Варна, ул. Козлодуй 27 – 29, ет. 1, магазин с
офис 6, срещу Красимир Димитров Николов чрез
адвокат Наталия Христова, София, бул. Васил
Левски 72, ет. 3, ап. 16.
Първо търговско отделение, 3466/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3777/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Албена Симеонова Стоянова чрез ад-
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вокат Олег Василев, София, бул. Васил Левски 31,
ет. 4; Албена Симеонова Стоянова като майка и
законен представите на Рабие Стефанова Огнянова
чрез адвокат Олег Василев, София, бул. Васил
Левски 31, ет. 4, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Първо търговско отделение, 3907/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
145/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Районна потребителна кооперация“
с председател Маргарита Петрунова Костадинова
чрез адвокат Снежана Евтимова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 5, срещу
„М енд И Стил“ – ООД, с управител Милена
Живкова Янева, Благоевград, ул. Струма 7.
Първо търговско отделение, 3951/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
418/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стефка Михайлова Павлова чрез адвокат
Светлана Янушева, Бургас, ул. Цар Самуил 26,
срещу ЗАД „Алианц България“ – АД, чрез процесуален представител Мартин Петров, София,
бул. Цариградско шосе 115К, офис 7.2.
Първо търговско отделение, 4028/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1277/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от ЗАД „Алианц България“ чрез адвокат Елена Методиева, София, бул. Цариградско
шосе 115К, сграда Б, офис 7.2, срещу Ангел Бисеров Соколов чрез адвокат Тихомир Божинов,
Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 33,
ет. 1, ап. 9.
Първо търговско отделение, 4554/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2877/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ чрез адвокат Александър Бъчваров, София,
ул. Юнак 24, офис 4, срещу „Бм Лизинг“ – АД,
чрез адвокат Галина Чомпалова, София, ул. Три
уши 6Б, ет. 4.
НА 20.11.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2129/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
470/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Полина Златкова Златева-Хемпел
чрез процесуален представител Маргарита Стоянова Златева, Варна, ж.к. Младост, бл. 106,
вх. 2, ап. 41, ет. 7; Главна дирекция „Гранична
полиция“ – МВР, чрез гл. юрисконсулт Красимира Стоянова Иванова, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 46.
НА 24.11.2014 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1384/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10093/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христо Цветанов Янакиев чрез
„Адвокатско дружество Добрева и партньори“,
представлявано от управителя адвокат Олга
Добрева, София, бул. Прага 1, ет. 2, ап. 4, срещу
Боян Петров Денчев чрез адвокат Антон Андонов,
София, ул. Тунджа 12а, ет. 4, офиси 401 – 406.
Първо търговско отделение, 2482/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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339/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Пристанище Бургас“ – ЕАД, с изпълнителен директор Диян Димов, Бургас, ул. Княз
А лександър Батенберг 1, срещу „Сдружение
Институт за национални стратегии“ – СНЦ, с
управител Павел Маринов Маринов чрез адвокат
Константин Костов, Бургас, ул. Трайко Китанчев 22, ет. 1, ап. А1.
Първо търговско отделение, 3008/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4392/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иванка Димитрова Николова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗАД „Виктория“ с изпълнителен директор Данчо Христов Данчев чрез
процесуален представител Христо Христов, София,
ул. Екзарх Йосиф 65.
Първо търговско отделение, 3597/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
72/2013 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „Ласкинлес“ – ЕООД, чрез адвокат
Екатерина Вададжийска, Самоков, ул. Македония 34А, ет. 2, офис 201, срещу ЕТ „Бисер Стоименов“, Кюстендил, ул. Боровец 2.
Първо търговско отделение, 3641/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3835/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Валмар ойл“ – ЕООД, с управител
Валентин Дамянов Каравълчев чрез адвокат
Станислав Костов, София, ул. Аксаков 7а, ет. 4;
„ГМК 1“ – АД, с изпълнителен директор Валентин Дамянов Каравълчев чрез адвокат Станислав
Костов, София, ул. Аксаков 7а, ет. 4, срещу ДП
„Пристанищна инфраструктура“, с генерален директор Мирослав Петров, София, бул. Шипченски
проход 69, ет. 4.
Първо търговско отделение, 4690/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
272/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Елитстрой“ – АД, с изпълнителен
директор Изабела Георгиева чрез адвокат Гергана
Юрукова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
ет. 2; „Стройко център“ – ООД, с управители Петър Николов Терзиев и Никола Петров Терзиев
чрез адвокат Димитър Тенев, София, ул. Владайска 99, вх. А, ап. А-22.
Първо търговско отделение, 228/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
727/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Илияна Стоянова Костова чрез
адвокат А нна Йорданова, Пловдив, ул. Цар
Калоян 19, ет. 7, срещу Бисер Филипов Асенов
чрез адвокат Иван Паунов, Пловдив, бул. Шести
септември 158, ет. 1.
НА 25.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 622/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2104/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Ваня Василева Петкова, Перник, ул. Р.
Димитров 80, вх. Г, ет. 2, ап. 81; Юлиян Боянов
Василев, Перник, ул. Протожерица 107; Бисер
Георгиев Евгениев, Перник, ул. Протожерица 107,
срещу „Комексмаш – Васил Пиронков“ – ЕООД,
чрез адвокат Даниел Миланов, София, ул. Братя
Миладинови 5, ет. 1, ап. 3; „Автобусен транс-
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порт – Кракра“ – ООД, чрез адвокат Катя Иванова, Перник, ул. Найчо Цанов, бл. 4, офис 2.
Второ търговско отделение, 1026/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
635/2011 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Петрол“ – АД, чрез адвокат Георги
Виденов, София, бул. Черни връх 43, ет. 9, офис 9;
„Иван Александър“ – ООД, чрез адвокат Гергана
Великова, Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13,
офис 18; Стойчо Петков Стоев чрез адвокат
Гергана Великова, Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, офис 18; Иван Цочев Карадочев чрез
адвокат Гергана Великова, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, офис 18.
Второ търговско отделение, 2854/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
644/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Алфа Вектор“ – АД (в несъстоятелност), чрез адвокат Христо Градинарски,
София, бул. Ал. Стамболийски 37, ет. 1, ап. 1,
срещу „Обединена българска банка“ – АД, чрез
адвокат Светлана Костадинова Димова, Варна,
ул. Бдин 21А, ет 1, офис 4.
Второ търговско отделение, 2945/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
44/2013 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Николай Георгиев Мойсеев чрез адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90,
ет. 1 – 2, срещу ЕТ Койна Георгиева Георгиева с
фирма „Струя – 54“, гр. Черноморец, ул. Хаджи
Димитър 7.
Второ търговско отделение, 3518/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
803/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кристиян Каменов Иванов чрез
адвокат Иван Йовчев, София, ул. Бистрица 9,
ет. 2, офис 4, срещу Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2.
Второ търговско отделение, 3664/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
134/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от ЕТ Симеон Веселинов Симеонов с фирма
„Симеон Симеонов 43“ чрез адвокат Любомир
Илиев, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис 7, срещу
„Лайфмедика“ – ЕООД, чрез адвокат Валентина Калугерова, Плевен, ул. Бъкстон 5, и трета
страна Станислав Владинов, Плевен, ж.к. Виден
(Л. Мишев), бл. Крали Марко, ет. 2, ап. 6.
Второ търговско отделение, 3747/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Дайрекс“ – ЕООД, чрез адвокат Велислав
Николаев Драмов, София, бул. Витоша 146, вх. Б,
ет. 3, п.к. 146, срещу „Италинвест“ – ЕООД,
чрез адвокат Елица Стянова Стоянова, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 17; Златко Георгиев Сивков
чрез адвокат Елица Стоянова Стоянова, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 17.
Второ търговско отделение, 4157/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
381/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Горан Димитров Герджиков чрез
адвокат Румен Петков, Пазарджик, ул. Петко
Машев 9, офис център 1, ет. 2, офис 11, срещу
„Лакрима“ – АД (в несъстоятелност), чрез адвокат
Веселин Христов Бояджиев, Пловдив, ул. Виктор
Юго 14А, ет. 3.
Второ търговско отделение, 4343/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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236/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мария Петрова Георгиева чрез адвокат Христо Руменов, Пловдив, пл. Съединение 3,
офис 407; Атанас Маринов Георгиев чрез адвокат
Христо Руменов, Пловдив, пл. Съединение 3,
офис 407; Петър Маринов Атанасов чрез адвокат
Христо Руменов, Пловдив, пл. Съединение 3,
офис 407, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ – АД, София, ул. Позитано 5; Димитър Тодоров Тодоров, с. Братя Даскалови, ул. Кокиче 2.
Второ търговско отделение, 4358/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
994/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, срещу „Евротранс – 02“ – ООД, чрез адвокат Нина Папазова,
Пловдив, ул. Р. Даскалов 53.
Второ търговско отделение, 4386/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3579/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Гергана Антонова Николова чрез
адвокат Красимира Иванова, София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, срещу „София Франс
Ауто“ – АД, София, бул. Ботевградско шосе 459.
НА 26.11.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1030/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4144/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Националната агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52, срещу „Строителство България“ – ЕООД (в несъстоятелност),
с. А лдомировци; Галя Бойкова Блатева чрез
адвокат Десислава Добрева, София, ул. Братя
Миладинови 12, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1087/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4576/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Националната агенция за приходите, София, бул. К няз Дондуков 52, срещу
„Строителство Българи я“ – ЕООД (в несъстоятелност), с. А лдомировци; „Строителство
България“ – ЕООД (в несъстоятелност), представлявано от синдик Елин Гсподинов Топалов,
София, ул. Никола Славков 41, партер; Тодорка
Петрова Пандиева чрез адвокат Пена Тотева,
София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 1.
Второ търговско отделение, 1573/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2274/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Николай Желев Грозев чрез адвокат
Йовчо Горанов, Варна, бул. Вл. Варненчик 55, ет. 2,
стая 203, срещу Владислав Антонов Александров
чрез адвокат Кремена Джамбазова, Варна, ул. Н.
Вапцаров 5, ет. 6, офис 603.
Второ търговско отделение, 3046/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
653/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Мирослав Панайотов Диамандиев
чрез адвокат Курти Илиев, Варна, ул. Ангел
Кънчев 6А, срещу Виолетка Нейкова Иванова,
Варна, ул. Драган Цанков 20, ет. 1, ап. 2.
6202
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Сдружение за
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оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, представлявано от Юлиян Чолаков,
с която се оспорва § 39, т. 2 от Постановление
№ 230 от 25.07.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с
Постановление № 1486 на Министерския съвет
от 1951 г. (Изв., бр. 101 от 1951 г.), по което е
образувано адм.д. № 10546/2014 г. по описа на
Върховния администартивен съд.
6480
Административният съд – София-град, второ отделение, 37 състав, съобщава, че е образувано адм. дело № 6135/2013 г. по жалба на
Иванка Стоилова Данчева от София с искане за
прогласяване на нищожност на Решение № 696
от 19.07.2007 г. на Столичния общински съвет,
с което е одобрен ПУП – план за регулация
и план за застрояване за м. Ж.к. Малинова
долина – 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част
съобразно приложения проект в частта, с която
е одобрен план за регулация и застрояване за
имоти, както следва: ПИ № 4087 (стар имот
пл. № 2510), ПИ № 4089 (стар имот пл. № 2227),
ПИ № 4091, кв. 7, ПИ № 4100, кв. 7, м. Малинова долина, София, както и имоти с идентификатори № 68134.1609.2227, № 68134.1609.5101,
№ 68134.1609.5330. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУ Т. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадени жалби.
6481
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 7131 по описа на съда от 2014 г.
на ІІ а.о., 35 състав, насрочено за 23.10.2014 г.
в 15,30 ч. по жалба на ЕТ „Таня – Стоянка
Ватева“, гр. Батак, срещу Заповед № 03-РД/929
от 31.05.2014 г. на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“ за определяне на
референтни цени като пределни, допустими за
финансиране разходи за закупуване на нови
леки автомобили при извършване на административни проверки на разходите, предложени за
финансиране със заявленията за подпомагане по
мерките от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 г. – 2013 г. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
или да встъпи като страна в производството
при условията на чл. 182 АПК.
6434
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данска
колегия, IV граждански състав, съобщава на
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Естефани Танаел Десуацидо, гражданка на Филипини, родена на 9.08.1983 г., с нерегистриран
в Република България постоянен и настоящ
адрес към 29.08.2014 г., че срещу нея в Пловдивския окръжен съд, IV граждански състав,
е заведено гр.д. № 2391/2014 г., образувано по
иск на Венета Петкова Коракова с постоянен
адрес Пловдив, бул. Свобода 37, ет. 6, ап. 69,
за допускане на пълното осиновяване на малолетното дете Михаела Десуацидо Кораков,
родена на 6.10.2012 г. от майка Естефани Танаел Десуацидо, родена на 9.08.1983 г., и баща
Камен Живков Кораков, от законната съпруга
на бащата – Венета Петкова Коракова. В тази
връ зка у ведом ява лицето Естефани Танаел
Десуацидо – ответница по гр.д. № 2391/2014 г.
на Пловдивския окръжен съд, IV граждански
състав, че следва да се яви в канцеларията на
Пловдивск и я окръжен съд, бул. Шести септември 167, исково отделение, IV граждански
състав, в 14-дневен срок от обнародването на
това съобщение в „Държавен вестник“ или да
изпрати упълномощен от нея представител, за
да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, както и че ако не направи
това, съдът ще є назначи на разноски на ищеца
особен представител, който да я представлява
в производството.
6472

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на „Българска
федерация по сумо“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква изборно общо събрание на членовете на федерацията на 31.10.2014 г. в 11 ч. в
София, Студентски град, Национална Спортна
академия „Васил Левски“, зала „Сумо“, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав;
2. освобождаване на председателя, генералния
секретар и управителния съвет; 3. избор на
председател, генерален секретар и управителен
съвет; 4. разни.
6483
1. – Управителят на „Спортен клуб по акробатика и бридж Бургас“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на клуба на 8.11.2014 г. в 13 ч. в седалището на клуба в Бургас, ул. Ген. Гурко 28,
ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителя за дейността на сдружението
през 2013 г.; 2. избиране на нов управител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
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