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Министерски съвет
Постановление № 321 от 10 октом
ври 2014 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Постановление № 322 от 10 октом
ври 2014 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за
организиране на дейностите по дър
жавните резерви и военновременните
запаси, приета с Постановление № 234
на Министерския съвет от  2003 г.
Постановление № 323 от 10 октом
ври 2014 г. за изменение и допъл
нение на Устройствения правил
ник на Държавна агенция „Държа
вен резерв и военновременни запа
си“, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2004 г.
Постановление № 324 от 10 октом
ври 2014 г. за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и
дейността на Националното бюро за
правна помощ, приет с Постановление
№ 4 на Министерския съвет от 2006 г.
Постановление № 325 от 10 октом
ври 2014 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
Министерство
на земеделието и храните

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 20 от 2012 г. за мини

2

малните изисквания за защита и ху
манно отношение към опитните жи
вотни и изискванията към обектите
за използването, отглеждането и/или
доставката им

8

Министерство
на образованието и науката

2

 Наредба за допълнение на Наредба
№ 7 от 2000 г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на уче
ниците и на децата в паралелките и
в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена
18
Министерство
на отбраната

3

7

7

 Наредба за допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, разме
рите и реда за изплащане на допълни
телни възнаграждения за специфични
условия при изпълнение на военната
служба на военнослужещите и за спе
цифични условия на труд на цивилни
те служители от Министерството
на отбраната, структурите на пря
ко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
19
Върховен
административен съд
 Решение № 2305 от 18 февруари
2014 г. по административно дело № 3367
от 2013 г.
19
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2014 г. в размер 2 900 000 лв.,
както следва:
1. за подпомагане организирането и провеждането на значими международни спортни състезания на територията на Република
България – 1 926 500 лв.;
2. за обезпечаване на награди по Инструкцията за награждаване на спортисти
с парични средства от Министерството на
младежта и спорта за постигнати класирания
през 2014 г., утвърдена съгласно чл. 8, ал. 3,
т. 19 от Закона за физическото възпитание и
спорта – 350 000 лв.;
3. за подпомагане по Програмата за олимпийска подготовка, развитие на елитни я
спорт и развитие на олимпийския резерв –
623 500 лв.
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2 и 3 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. по
„Политика в областта на спорта за високи
постижения“, както следва:
1. по бюджетна програма „Спорт за високи
постижения“ – 2 276 500 лв.;
2. по бюджетна програма „Олимпийска
подготовка“ – 623 500 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. 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 младежта и спорта.
§ 3. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за организиране на дейности
те по държавните резерви и военновремен
ните запаси, приета с Постановление № 234
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 95 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2010 г.;
попр., бр. 10 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10, ал. 5 думите „и Наредбата
за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и
сигурността на страната, приета с Постановление № 303 на Министерския съвет от
2002 г. (ДВ, бр. 119 от 2002 г.)“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 2. В чл. 16, ал. 5, изречение второ думите
„чл. 85 от Закона за лекарствата и аптеките в
хуманната медицина“ се заменят с „чл. 261а
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“.
§ 3. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Охраната и опазването на държавните резерви и военновременните запаси
се осъществява от звена за самоохрана в
структурите на външните съхранители или
въз основа на писмени договори между тях
и други лица, притежаващи лиценз за частна
охранителна дейност. Охраната и опазването
на държавните резерви и военновременните запаси, съхранявани в складови бази на
агенцията, се осъществява въз основа на
писмени договори, сключени между нея и
търговци, притежаващи лиценз за частна
охранителна дейност, или по реда на чл. 92,
ал. 2, т. 1 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.“
§ 4. В чл. 24 се създава ал. 6:
„(6) При обявено бедствено положение
по реда на глава пета от Закона за защита
при бедствия и постъпило във връзка с него
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мотивирано искане от централен или териториален орган на изпълнителната власт до
председателя на агенцията той може със
заповед безвъзмездно да предостави освободени без възстановяване държавни резерви
и военновременни запаси за преодоляване
на последиците от к ризисната сит уаци я.
Видовете и количествата на суровините, материалите и продуктите, както и условията
и редът за предоставянето им се съгласуват
между подателя на искането и председателя на агенцията и се включват в текста на
заповедта. Председателят на агенцията незабавно уведомява Министерския съвет или
упълномощен от него орган за безвъзмездното
предоставяне.“
§ 5. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) В слу чай, че Министерският съвет или упълномощен от него орган
е приел решение по реда на чл. 19, ал. 1,
т. 4 от Закона за д ържавни те резерви и
военновременни те запаси, п редседател я т
на агенци ята с последващата заповед за
о с в о б ож д а в а н е п р ед о с т а в я д ъ рж а в н и т е
резерви на органа, отправил искането за
преодоляване на последиците от кризисната
сит уация. А генцията възстановява освободените и предоставените държавни резерви
при условията и по реда, определени в решението по изречение първо.
(2) Органът на изпълнителната власт, отправил искането по чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона
за държавните резерви и военновременните
запаси, организира и отговаря за разпределението и използването по предназначение на
предоставените държавни резерви.
(3) В слу чай, че с решението по ал. 1 са
предоставени държавни резерви, представ
л яващи дългот райни материа лни ак тиви
за многократна употреба, и нуж дата от тях
за преодоляване на последиците от кризисната ситуация е отпаднала в срок до една
година от предоставянето им, органът на
изпълнителната власт, отправил искането
по чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси,
ги възстановява на агенцията в състояние,
позволяващо последващото им използване
по предназначение. Условията и редът за
възстановяването се у реж дат със заповед
след предварително съгласуване с председателя на агенцията.“
Заключителни разпоредби
§ 6. Процедурите във връзка с постъпили
искания по реда на чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона
за държавните резерви и военновременните
запаси и по чл. 24, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите
по държавните резерви и военновременните
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запаси, започнали преди влизане в сила на
това постановление, се довършват по досегашния ред.
§ 7. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, приет с
Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 55, 78 и 89 от 2005 г., бр. 40 и 48 от
2006 г., бр. 23 от 2007 г., бр. 43 и 53 от 2008 г.,
бр. 89 от 2009 г., бр. 3 и 58 от 2010 г., бр. 49
от 2012 г. и бр. 16 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Агенцията осъществява държавния
надзор върху създаването, съхраняването,
обновяването, ползването и възстановяването на запасите за извънредни ситуации
от нефт и нефтопродукти и целевите запаси
от нефтопродукти, както и по изпълнението
на процедурите, свързани с прилагането на
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.“
2. В ал. 4 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „опресняването“ се заменя
с „обновяването“.
2. Точки 7 – 11 се изменят така:
„7. издава разпореждания и заповеди за
ползване и възстановяване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
8. утвърждава методики за изчисляване
нивата на запасите за извънредни ситуации от
нефт и нефтопродукти и на целевите запаси
от нефтопродукти;
9. регистрира и заличава регистрацията на
складове за съхраняване на запаси от нефт и
нефтопродукти;
10. определя общото и индивидуалните
нива на запасите от нефт и нефтопродукти;
11. организира и осъществява контрол
върху цялостната дейност по създаването,
ползването, съхраняването и възстановяването на запасите от нефт и нефтопродукти,
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както и върху свързаната с това дейност на
задължените лица и съхранителите по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;“.
3. Точка 14 се изменя така:
„14. утвърждава общи изисквания, на които
трябва да отговарят складовете за съхраняване
на запасите по Закона за запасите от нефт и
нефтопродукти;“.
4. Създава се нова т. 15:
„15. издава разрешения на задължени лица
по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
за създаване и съхраняване на част от определените им запаси за извънредни ситуации
на територията на други държави – членки
на Европейския съюз;“.
5. Досегашните т. 15 – 30 стават съответно
т. 16 – 31.
§ 3. В чл. 6, ал. 3 числото „593“ се заменя
с „581“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. контролира провеждането на процедури
за възлагане на обществени поръчки и за продажба на държавни резерви, военновременни
запаси и запаси по Закона за запасите от нефт
и нефтопродукти;“.
§ 5. В чл. 8а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В ал. 4:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 10 думите „извънредните ситуации“
се заменят с „финансите“.
§ 6. В чл. 9, ал. 2 след думите „военновременните запаси“ се поставя запетая, а
думите „и задължителните запаси от нефт и
нефтопродукти“ се заменят със „запасите за
извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти
и целевите запаси от нефтопродукти“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. извършва възложени му от председателя проверки по спазването на указания,
предписания и препоръки, дадени от компетентните органи при извършени проверки
и ревизии;“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. извършва проверки по създаването,
съх ран яването, обновяването, ползването
и възстановяването на запаси по Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти;“.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Инспекторатът изготвя и представя
на Главния инспекторат към Министерския
съвет ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки през предходната година,
съдържащ информация за резултатите от проверките, констатираните нарушения, анализ
на причините за тях и предложените мерки
за отстраняването им.“
§ 9. В чл. 14а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 15 се изменя така:
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„15. изготвя ежемесечни справки, становища и предложения по изпълнението на
сключените договори, с изключение на тези,
свързани със създаване, съхраняване, обновяване и реализация на държавни резерви,
военновременни запаси, запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и
целеви запаси от нефтопродукти, както и по
приходите и разходите по всички договори
на агенцията;“.
2. Създава се нова т. 23:
„23. координира дейностите, свързани с
изграждането, развитието и функционирането
на елементите на финансово управление и
контрол в агенцията, и прави предложения
за оптимизирането им;“.
3. Досегашната т. 23 става т. 24.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. анализира потребностите от държавни
резерви в страната и разработва номенклатурните списъци и нормативите за тях, както и изготвя становища по предложения на
министъра на отбраната за номенклатурните
списъци и нормативите на военновременните
запаси;“
б) в т. 7 след думата „проверките“ се добавя
„и инвентаризациите“;
в) създава се нова т. 10:
„10. изгот вя становища по извършени
проверки и съставени от териториалните
дирекции актове за установяване на административни нарушения и прави предложения по
тях за размерите на имуществените санкции
и глобите;“
г) точка 12 се изменя така:
„12. дава становища по предложения за
възлагане на военновременни задачи;“
д) точка 16 се изменя така:
„16. обобщава информацията и изготвя
справки и становища по управлението на
държавните резерви и военновременните
запаси, включително относно разходите за
съхранението им;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главна дирекция „Държавни резерви,
военновременни и задължителни запаси“
във връзка със Закона за запасите от нефт и
нефтопродукти:
1. организира и контролира създаването,
съхраняването, обновяването, ползването и
възстановяването на запаси за извънредни
ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви
запаси от нефтопродукти;
2. води регистри на: задължените лица,
регистрираните складове за съхраняване на
нефт и нефтопродукти, запасите за извънредни
ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите
запаси от нефтопродукти;
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3. изготвя и представя справки, становища
и предложения по изпълнението на сключените договори за създаване, обновяване и
реализация на запаси за извънредни ситуации
от нефт и нефтопродукти и целеви запаси
от нефтопродукти; справките включват и
информация за предприетите действия по
договори, по които има неизпълнение на
задължения;
4. организира отпечатването на складови
записи за влог на нефт и крайни нефтопродук
ти съгласно Наредбата за условията и реда за
отпечатване и контрол върху ценните книжа,
приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от
1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73
от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и
бр. 22 от 2011 г.), и ги предоставя срещу заплащане на лицата-съхранители или на техни
представители;
5. организира отпечатването на удостоверения за регистрация на складове за съхраняване
на запаси от нефт и нефтопродукти;
6. изчислява нивата на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и
целевите запаси от нефтопродукти;
7. определя формата и реда за предоставяне на информацията от задължените лица
и съхранителите;
8. дава становища по постъпили искания
за делегиране създаването и съхраняването
на запаси;
9. участва в подготовката и провеждането
на конкурси за съхранители на запаси на
агенцията в складове, регистрирани по чл. 38
от закона;
10. извършва проверки по документи и
намясто на задължените лица и съхранителите и при констатирани нарушения предлага
налагането на административни наказания;
11. проверява, анализира и обобщава информацията за задължените лица и съхранителите, получена от териториалните дирекции,
и изготвя методически указания до тях по
прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове към него;
12. организира и отговаря за изпълнението
на изискванията на директивите на Европейския съюз по отношение на съхраняването и
отчетността на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и на целевите
запаси от нефтопродукти;
13. извършва вписвания в административния регистър на данните относно специализираните административни услуги, разрешителни и регистрационни режими, свързани
със запасите от нефт и нефтопродукти;
14. участва в подготовката на проекти на
наредби, инструкции, вътрешни правила и
други актове по прилагането на закона.“
3. Създава се нова ал. 3:
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„(3) Главна дирекция „Държавни резерви,
военновременни и задължителни запаси“ във
връзка със Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети,
причинени от замърсяване с нефт:
1. анализира и обобщава информацията,
предоставена от получателите на облагаем
неф т, лицата, извърш ващ и п рис та нищ на
дейност и пристанищни услуги, и държавните органи и представя на председателя
на агенцията информацията по чл. 8, ал. 2
от закона;
2. извършва проверки на получателите
на облагаем нефт и на лицата, извършващи
пристанищна дейност и пристанищни услуги, и при констатирани нарушения предлага
налагането на административни наказания;
3. уведомява получателите на облагаем
нефт, задължени да правят вноски в Международния фонд за обезщетение при щети,
причинени от замърсяване с нефт, за определения от съответните органи годишен размер
на дължимите вноски.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Териториалната дирекция:
1. осъществява организацията и контролира
създаването, съхраняването, обновяването,
ползването, отчитането и опазването на държавните резерви, военновременните запаси,
запасите за извънредни ситуации от нефт и
нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти в съответните административни
области (региони);
2. анализира състоянието и прави предложения за обновяване на държавните резерви,
военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и
целевите запаси от нефтопродукти, съхранявани в бази, предоставени за управление на
агенцията;
3. организира и контролира освобождаването и предаването на държавни резерви и
военновременни запаси;
4. организира и контролира ползването и
възстановяването на запаси за извънредни
ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви
запаси от нефтопродукти съобразно заповедите и разпорежданията на председателя на
агенцията;
5. провежда конкурсни процедури за избор
на външни съхранители на държавни резерви
и военновременни запаси;
6. изготвя и представя на главния директор справки, становища и предложения по
изпълнението на договорите за създаване,
съхраняване, опазване, обновяване, възстановяване и реализация на държавните резерви,
военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и
целевите запаси от нефтопродукти;
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7. подава ежемесечно до 15-о число информация относно действително съхраняваните
нефтопродукти в петролните бази, предоставени за управление на агенцията, намиращи
се в нейния териториален обхват;
8. организира и контролира дейностите,
свързани със защита на класифицирана информация, по защита при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка;
9. осъществява и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени
от председателя на агенцията.“
2. В ал. 3, т. 2 думите „задължителните
запаси“ се заменят със „запасите“.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. във връзка с планирането и анализа
на дейността:
а) извършва маркетингови проучвания за
целите на управлението на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за
извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти
и целевите запаси от нефтопродукти;
б) събира, обобщава и анализира пазарните цени на суровините и материалите от
номенклатурните списъци на държавните резерви и военновременните запаси и на нефта
и нефтопродуктите по Закона за запасите от
нефт и нефтопродукти;
в) участва в подготовката на вътрешни
правила и актове по прилагането на Закона
за обществените поръчки и за провеждане на
тръжни процедури по Закона за държавните
резерви и военновременните запаси.“
2. В т. 2:
а) основният текст се изменя така:
„2. във връзка със създаването, обновяването и продажбата на държавните резерви,
военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и
целевите запаси от нефтопродукти и други
функции на агенцията:“;
б) буква „д“ се изменя така:
„д) съвместно с Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни
запаси“ ежемесечно обобщава справк ите
за неизпълнените договори и предприетите
действия и прави предложения по тях;“.
3. Създава се т. 4:
„4. осъществява и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени
от председателя на агенцията.“
§ 13. В глава четвърта наименованието на
раздел VII се изменя така:
„Условия и ред за изпълнение на функциите
на агенцията по Закона за запасите от нефт
и нефтопродукти“.
§ 14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Агенцията съхранява запаси за
извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти
и целеви запаси от нефтопродукти по чл. 2 от

ВЕСТНИК
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Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
в петролни бази, предоставени є за управление, или в складове, регистрирани по чл. 38
от закона.
(2) Нивата на запасите за извънредни
ситуации, които се създават и поддържат
от задължените лица и от агенцията, се
определят от председателя на агенцията въз
основа на равностойността в нефт на вноса
и вът решнообщностните пристигани я на
нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 от Закона
за запасите от нефт и нефтопродукти или
равностойността в нефт на потреблението им
на територията на страната през предходната
календарна година.“
§ 15. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията упражнява държавния надзор върху задължените лица и съхранителите
по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.“
2. В ал. 2, т. 1 думите „задължителните
запаси“ се заменят със „запасите“.
§ 16. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Информацията относно текущите
нива на запасите за извънредни ситуации от
нефт и нефтопродукти и целевите запаси от
нефтопродукти е публична и се публикува
ежемесечно на интернет страницата на агенцията.“
§ 17. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. В агенцията се водят публични
регистри по Закона за запасите от нефт и
нефтопродукти, които се публикуват на нейната интернет страница.“
§ 18. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Документите, изпратени до
агенцията, се завеждат в деловодството на
централното управление или на съответната
териториална дирекция, като се отбелязва
датата на получаването им.
(2) Агенцията осигурява административно обслужване на физически и юридически
лица и достъп до обществена информация в
законоустановените срокове и форми.“
§ 19. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Председателят на агенцията може да
награждава с отличия служители за образцово
изпълнение на служебните им задължения.“
§ 20. В приложението към чл. 6, ал. 4 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „691“ се
заменя с „581“.
2. На ред „Звено за вътрешен одит“ цифрата
„6“ се заменя с „5“.
3. На ред „Обща администрация“ числото
„39“ се заменя с „42“.
4. На ред „дирекция „Административноправно обслужване и европейска координация“
числото „16“ се заменя с „19“.
5. На ред „Специализирана администрация“
числото „536“ се заменя с „522“.
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6. На ред „Главна дирекция „Държавни
резерви, военновременни и задължителни
запаси“ числото „519“ се заменя с „504“.
7. На ред „териториални дирекции“ числото
„495“ се заменя с „480“.
8. На ред „дирекция „Обществени поръчки,
продажби и информационно осигуряване“
числото „17“ се заменя с „18“.
Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

6882

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Национал
ното бюро за правна помощ, приет с Пос
тановление № 4 на Министерск ия съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 110 от 2007 г., бр. 37 от 2010 г. и
бр. 56 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 2. В чл. 4, т. 11 накрая се добавя „чрез
въвеждане на ефективни модели за правни
съвети и консултации на социално слаби
граждани – национален телефон за първична правна помощ и регионални центрове за
консултиране“.
§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Членовете на НБПП получават възнаграждение за участие в заседание в размер
120 лв., освен ако в закон е предвидено друго.“
§ 4. В глава трета раздел ІІІ „Служител
по сигурността на информацията“ и чл. 23
се отменят.
§ 5. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Работното време на администрацията на НБПП е с променливи граници от
7,30 до 19,30 ч., с период на задължително
присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна
почивка 30 минути между 12,00 и 13,30 ч., при
задължително отработване на нормалната
продължителност на 8-часовия работен ден.“
§ 6. Член 31 се отменя.
§ 7. В приложението към чл. 21, ал. 4 се
правят следните изменения:
1. Ред „Служител по сигурността на информацията 1“ се отменя.
2. На ред „дирекция „Правна помощ“ числото „15“ се заменя с „16“.
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Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 2, който влиза в сила от
1 май 2015 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

6883

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение на нормативни актове на Ми
нистерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 266 на Министерския съвет
от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната
политика (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г., бр. 38 и 88 от
2011 г., бр. 58 от 2012 г. и бр. 77 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „2400“ се заменя с „2397“.
2. В т. 2 числото „4734“ се заменя с „4733“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от
Устройствения правилник на Агенцията по
заетостта, приет с Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 38
и 48 от 2006 г.; Решение № 12283 на Върховния
административен съд от 2006 г. – бр. 102 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 86 и 101 от 2007 г.,
бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 34, 74 и 85 от
2010 г., бр. 21, 58 и 97 от 2012 г., бр. 77 от
2013 г. и бр. 75 от 2014 г.), се правят следните
изменения:
1. В наименованието числото „2400“ се
заменя с „2397“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „2270“ се заменя с „2267“.
3. На ред „Главна дирекция „Европейски
фондове и международни проекти“ числото
„159“ се заменя със „156“.
§ 3. В приложението към чл. 7, ал. 3 от
Устройствения правилник на Агенцията за
социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63
от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и
88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и
71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88
от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г. и бр. 77 от
2013 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „4734“ се
заменя с „4733“.
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2. На ред „Специализирана администрация“
числото „4582“ се заменя с „4581“.
3. На ред „Главна дирекция „Социално
подпомагане“ с 28 регионални дирекции за
социално подпомагане“ числото „4500“ се
заменя с „4499“.
§ 4. 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., бр. 62 и 74 от
2013 г. и бр. 81 от 2014 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 27, ал. 2 числото „456“ се заменя
с „460“.
2. В приложението към чл. 27, ал. 3:
а) в наименованието числото „456“ се заменя с „460“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „335“ се заменя с „339“;
в) на ред „Главна дирекция „Структурни
фондове и международни образователни програми“ числото „94“ се заменя с „98“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Заместник министър-председателят
по социална политика и министър на труда и
социалната политика и министърът на образованието и науката да предприемат необходимите съвместни действия за извършването
на налагащите се компенсирани промени по
съответните бюджети за 2014 г.
§ 6. В приложение № 5 към чл. 5 от Пос
тановление № 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, 72, 80, 81 и 82 от 2014 г.) в колона 3
се правят следните изменения:
1. В пореден № 11 числото „83 956 500“ се
заменя с „83 950 500“.
2. В пореден № 13 числото „27 684 276“ се
заменя с „27 690 276“.
§ 7. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по социална политика и министър на труда
и социалната политика и на министъра на
образованието и науката.
§ 8. Постановлението влиза в сила от
1 ноември 2014 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6884
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2012 г. за минималните изисквания
за защита и хуманно отношение към опитните
животни и изискванията към обектите за из
ползването, отглеждането и/или доставката им
(ДВ, бр. 87 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 14, т. 4 след думите „Закона за
защита на животните“ се поставя запетая и се
добавя „включително в зоологически градини
и спасителни центрове“.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 след думите „контролирани условия“ се добавя „или набавени от
самовъзпроизвеждащи се колонии“.
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 или упълномощени от
тях служители водят дневник за дейностите
по ал. 1, т. 4, 7, 17, 18 и 19.“
§ 4. В чл. 42, ал. 6 се създава изречение
второ: „В тези случаи се изготвя научна обосновка, придружена от подробности за режима
на анестезия или аналгезия.“
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 23а:
„23а. „Самовъзпроизвеждаща се колония“
означава колония, в която се развъждат животни единствено в рамките на колонията
или се набавят от други колонии, но не са
уловени в дивата природа, и в която животните се отглеждат по начин, който гарантира
привикването им към хората.“
§ 6. Приложение № 5 към чл. 22, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 22, ал. 1 (Прилага се от 1.01.2017 г.)
Раздел за отделните видове
1. Мишки, плъхове, песчанки (джербили),
хамстери и морски свинчета
В тази и следващите таблици за мишки,
плъхове, песчанки (джербили), хамстери и
морски свинчета под „височина на заграждението“ се разбира вертикалното разстояние
между пода и тавана на заграждението, като
тази височина се прилага за повече от 50 % от
минималната подова площ на заграждението
преди добавяне на елементи за облагородяване на средата.
При разработване на опити се отчита
потенциалният растеж на животните, за да
се осигури достатъчно пространство (както
е посочено подробно в таблици 1.1 – 1.5) за
периода, в който се провежда изследването.
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Таблица 1.1
Мишки
Телесно
тегло (g)

Минимален размер на
заграждението
(cm 2)

Подова
площ на
животно
(cm 2)

Минимална височина на
заграждението
(cm)

330

60

12

330

70

12

330

80

12

330

100

12

до 20
Н а с т а н я в а не п ри над 20 до 25
от глеж дане и по
над 25 до 30
време на опити
над 30
Развъждане

330

Дата на
прилагане
1 януари
2017 г.

12

За монога м на д вой к а
(без/със роднинство) или
три животни (с роднинство). За всяка допълнителна женска с малки се
добавят 180 cm 2
Н а с т а н я в а не п ри
развъждане (*)
по-малко от
Размер на загражде- 20
нието 950 cm 2

950

40

12

Размер на загражде- по-малко от
нието 1500 cm 2
20

1500

30

12

(*) Отбити от кърмене мишки могат да се държат при тази висока гъстота на отглеждане за кратко
време след отбиването им до извеждане, но при условие че животните са настанени в по-големи
заграждения с подходящо облагородена среда и тези условия за настаняване не предизвикват повишена степен на агресивност, заболеваемост или смъртност, стереотипно или друго поведенческо
отклонение, отслабване или други физиологични или поведенчески реакции на стрес.

Таблица 1.2
Плъхове
Телесно тегло
(g)

Минимален размер на
заграждението (cm 2)

Подова
площ на
животно
(cm 2)

Минимална
височина на
заграждението
(cm)

Дата на
прилагане

Настаняване при от- до 200
глеждане и по
над 200 до 300
време на опити (*) над 300 до 400
над 400 до 600
над 600

800
800
800
800
1500

200
250
350
450
600

18
18
18
18
18

1 януари
2017 г.

Развъждане

800

18

Майка с малки. За всяко
допълнително животно в
зряла възраст, добавено
за постоянно в заграждението, се добавят 400 cm 2
Настан яване при
развъждане (**)
Размер на заграждението 1500 cm 2

до 50
над 50 до 100
над 100 до 150
над 150 до 200

1500
1500
1500
1500

100
125
150
175

18
18
18
18

С Т Р.
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до 100
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2500
2500
2500
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100
125
150

18
18
18

(*) При дългосрочни проучвания, ако към края на тези проучвания пространството е под допустимото за животински индивид, се отдава приоритет на поддържането на стабилни социални структури.
(**) Отбити от кърмене плъхове могат да се държат при тази висока гъстота на отглеждане за кратко
време след отбиването им до извеждане, но при условие че животните са настанени в по-големи
заграждения с подходящо облагородена среда и тези условия за настаняване не предизвикват повишена степен на агресивност, заболеваемост или смъртност, стереотипно или друго поведенческо
отклонение, отслабване или други физиологични или поведенчески реакции на стрес.

Таблица 1.3

Песчанки (джербили)

Настаняване при
отглеждане и по
време на опити
Развъждане

Телесно
тегло
(g)

Минимален размер на
заграждението (cm 2)

Подова площ
на животно
(cm 2)

Минимална височина на заграждението (cm)

Дата на
прилагане

до 40
над 40

1200
1200

150
250

18
18

1 януари
2017 г.

1200
Моногамна двойка или
три животни с потомство

18

Таблица 1.4

Хамстери
Телесно
тегло (g)

Минимален размер на заграждението
(cm 2)

Подова
площ на
животно
(cm 2)

Минимална височина на заграждението
(cm)

Дата на
прилагане

800
800
800

150
200
250

14
14
14

1 януари
2017 г.

Настаняване при от- до 60
глеждане и по време над 60 до 100
на опити
над 100
Развъждане

800

14

Ма й к а и л и мо ногамна двойка
с малки
Настаняване при
развъждане (*)

по-малко от
60

1500

100

14

(*) Отбити от кърмене хамстери могат да се държат при тази висока гъстота на отглеждане за кратко
време след отбиването им до извеждане, но при условие че животните са настанени в по-големи
заграждения с подходящо облагородена среда и тези условия за настаняване не предизвикват повишена степен на агресивност, заболеваемост или смъртност, стереотипно или друго поведенческо
отклонение, отслабване или други физиологични или поведенчески реакции на стрес.

Таблица 1.5

Морски свинчета

Настан яване
при отглеждане и по време
на опити
Развъждане

Телесно тегло (g)

Минимален размер
на заграждението
(cm 2)

до 200
над 200 до 300
над 300 до 450
над 450 до 700
над 700

1800
1800
1800
2500
2500
2500
Двойка с малки. За
всяка допълнителна
женска за развъждане се добавят 1000 cm 2

Подова площ Минимална височиДата на
на животно на на заграждението прилагане
(cm 2)
(cm)
200
350
500
700
900

23
23
23
23
23

1 януари
2017 г.
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2. Зайци
По време на селскостопански научни изследвания, когато целта на проекта налага животните
да се държат при условия, сходни на тези за животните, отглеждани във ферми, се изисква това
да става, като се спазват изискванията на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни (в сила от 1.05.2006 г. – ДВ,
бр. 18 от 2006 г.), въвеждаща изискванията на Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г.
относно защита на животни, отглеждани за селскостопански цели.
В границите на заграждението се осигурява издигнато място. Издигнатото място служи на
животните за излягане и сядане, както и да се промъкват под него, но не трябва да заема повече
от 40 % от подовото пространство. Когато поради научни или ветеринарномедицински причини
не може да се използва издигнато място, заграждението е с 33 % по-голямо за един заек и с
60 % по-голямо за два заека. Когато издигнатото място се осигурява на зайци на възраст под
10 седмици, минималният му размер е 55 cm на 25 cm, а височината над пода позволява на
животните да го използват.
Таблица 2.1
Зайци на възраст над 10 седмици
Таблица 2.1 следва да се използва както за клетки, така и за кошари. За третия, четвъртия,
петия и шестия заек се добавя подова площ от поне 3000 cm 2 на заек, а за всеки допълнителен
заек след шестия се добавят поне по 2500 cm 2 .
Крайно телесно
тегло (kg)

Минимална подова площ за едно или Минимална висо- Дата на прилагане
две хармонични в социално отношение
чина (cm)
животни (cm 2)

по-малко от 3
от 3 до 5
над 5

3500
4200
5400

45
45
60

1 януари 2017 г.

Таблица 2.2

Зайка с малки
Тегло на зайката (kg)

Минимален размер на
заграждението (cm 2)

Допълнителна площ за
кутии за леговище (cm 2)

Минимална
височина (cm)

Дата на прилагане

по-малко от 3
от 3 до 5
над 5

3500
4200
5400

1000
1200
1400

45
45
60

1 януари 2017 г.

Зайци на възраст до 10 седмици
Таблица 2.3 следва да се използва както за клетки, така и за кошари.
Възраст

Минимален размер
на заграждението
(cm 2)

отбити, до 7 седмици
от 7 до 10 седмици

Таблица 2.3

Минимална по- Минимална висо- Дата на придова площ на жичина (cm)
лагане
вотно (cm 2)

4000
4000

800
1200

40
40

1 януари
2017 г.

Таблица 2.4
Зайци: Оптимални размери за издигнати места в заграждения с размери, посочени в таблица 2.1.
Възраст в седмици
над 10

Крайно телесно
тегло (kg)

Оптимален размер (cm x cm)

Оптимална височина от пода
на заграждението (cm)

Дата на прилагане

по-малко от 3
от 3 до 5
над 5

55 x 25
55 x 30
60 x 35

25
25
30

1 януари
2017 г.

3. Котки
Котки не се настаняват самостоятелно за повече от двадесет и четири часа. Котки, които
проявяват системна агресивност към други котки, се настаняват самостоятелно, единствено
ако не е възможно да се намери подходящ компаньон за тях. За всички индивиди, настанени
по двойки или в група, социалният стрес се преценява минимум веднъж седмично. Могат да
се настаняват самостоятелно женски с малки, които са на възраст до четири седмици, или
женски в двете последни седмици от бременността.
Таблица 3
Котки
Минималното пространство за държане на котка майка с котилото е това за една котка,
като се разширява постепенно, така че до четиримесечна възраст котилото да се премести,
за да се спазят посочените по-долу изисквания за пространството за котките в зряла възраст.

С Т Р.
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Местата за хранене и за тоалетна се разполагат на разстояние поне 0,5 метра едно от друго
и не се разменят.
Под (*)
(m 2)

Рафтове
(m 2)

Височина
(m)

Дата на прилагане

1,5

0,5

2

1 януари
2017 г.

0,75

0,25

Минимум за едно животно в зряла възраст
Допълнение за всяко
добавено животно

(*) Подова площ, с изключение на рафтовете.

4. Кучета
Когато е възможно, на кучетата се осигуряват дворове на открито. Кучета не се настаняват
самостоятелно за повече от четири часа.
Вътрешното заграждение е не по-малко от 50 % от минималното пространство, с което
трябва да разполагат кучетата, както е посочено в таблица 4.1.
Допустимата площ, посочена по-долу, е въз основа на изискванията за кучета порода бийгъл, но за гигантски породи, като санбернар или ирландски вълкодав, се осигурява значително
по-голяма допустима площ от посочената в таблица 4.1. За породи, различни от лабораторния
бийгъл, допустимата площ се определя след консултации с ветеринарния лекар.
Таблица 4.1
Кучета
Когато са подложени на опити в съответствие с тази наредба, кучета, настанени по двойки
или в групи, могат да бъдат ограничавани до половината от общото предоставено пространство
(2 m 2 за куче до 20 kg, 4 m 2 за куче над 20 kg), ако това разделяне е от основно значение за
научните цели. Периодът, за който дадено куче е ограничавано по този начин, не превишава
четири часа.
Кърмеща женска с малки разполага с допустима площ, равна на тази за една женска без
малки с равностойно тегло. Кошарата за кутретата се проектира така, че женската да може да
има достъп до допълнително помещение или до издигнато пространство, което е на разстояние
от кутретата.
Тегло (kg)

Минимален размер
на заграждението
(m 2)

до 20
над 20

4
8

Минимална
За всяко допълниподова площ за телно животно се Минимална виДата на
едно или две
добавят минимум
сочина (m)
прилагане
животни (m 2)
(m 2)
4
8

2
4

2
2

1 януари
2017 г.

Таблица 4.2
Отбити от кърмене кучета
Тегло на кучето
(kg)

Минимален размер на
заграждението (m 2)

до 5
над 5 до 10
над 10 до 15
над 15 до 20
над 20

Минимална поМинимална висодова площ на жичина (m)
2
вотно (m )

4
4
4
4
8

0,5
1,0
1,5
2
4

2
2
2
2
2

Дата на прилагане

1 януари
2017 г.

5. Порове
Таблица 5
Порове

Животни
Животни
Мъжкари
Женска с

до 600 g
над 600 g
в зряла възраст
малки

Минимален размер
на заграждението
(cm 2)

Минимална подова
площ на животно
(cm 2)

Минимална
височина
(cm)

Дата на прилагане

4500
4500
6000
5400

1500
3000
6000
5400

50
50
50
50

1 януари
2017 г.
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6. Селскостопански животни
По време на селскостопански научни изследвания, когато целта на проекта налага животните да се държат при условия, сходни на тези за животните, отглеждани във ферми, държането
им става при спазване най-малко на стандартите съгласно Наредба № 16 от 2006 г. за защита
и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни (в сила от
1.05.2006 г. – ДВ, бр. 18 от 2006 г.), Наредба № 21 от 2005 г. за минималните изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на свине (в сила от 1.05.2006 г. – обн., ДВ, бр. 5
от 2006 г.; изм., бр. 64 от 2006 г.), Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета (в сила от 1.05.2006 г. – обн., ДВ, бр. 17
от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2007 г.), въвеждащи директиви 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г.
относно защита на животни, отглеждани за селскостопански цели, 91/629/ЕИО на Съвета от 19
ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на телета и 91/630/
ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита
на свинете.
Таблица 6.1
Животни от рода на едрия рогат добитък
Телесно тегло
(kg)
до 100
над 100
над 200
над 400
над 600
над 800

до
до
до
до

Минимален размер
на заграждението
(m 2)

Минимална подова площ на
животно
(m 2/животно)

Хранилка за
хранене аd
libitum на безроги говеда
(m/животно)

Хранилка за
ограничено
хранене на безроги говеда
(m/животно)

2,50
4,25
6,00
9,00
11,00
16,00

2,30
3,40
4,80
7,50
8,75
10,00

0,10
0,15
0,18
0,21
0,24
0,30

0,30
0,50
0,60
0,70
0,80
1,00

200
400
600
800

по-малко от 20
над 20 до 35
над 35 до 60
над 60

1,0
1,5
2,0
3,0

Минимална
подова площ
на животно
(m 2/животно)

Минимална
височина на
преградата
(m)

Хранилка за
хранене аd
libitum (m/
животно)

Хранилка за
ограничено
хранене (m/
животно)

Дата на
прилагане

0,7
1,0
1,5
1,8

1,0
1,2
1,2
1,5

0,10
0,10
0,12
0,12

0,25
0,30
0,40
0,50

1 януари
2017 г.

Таблица 6.3

Свине и минипрасета
Живо тегло
(kg)

до 5
над 5 до 10
над 10 до 20
над 20 до 30
над 30 до 50
над 50 до 70
над 70 до 100
над 100 до 150
над 150
(о б и к н о в е н и)
шопари в зряла
възраст

1 януари
2017 г.

Таблица 6.2

Овце и кози
Телесно тегло Минимален
(kg)
размер на
заграждението (m 2)

Дата на
прилагане

Минимален размер на Минимална подова Минимално пространство Дата на
заграждението(*) (m 2) площ на животно
за лягане на животно
прилагане
(m 2/животно)
(при термонеутрални условия) (m 2/животно)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
5,0
7,5

0,20
0,25
0,35
0,50
0,70
0,80
1,00
1,35
2,50

0,10
0,11
0,18
0,24
0,33
0,41
0,53
0,70
0,95
1,30

1 януари
2017 г.

(*) Прасета могат да бъдат затваряни в по-малки заграждения за кратки периоди от време, например
като се раздели главното заграждение с прегради, когато е обосновано по ветеринарномедицински
или изисквани от целта на опита съображения, например когато се изисква отделно консумиране
на храна.
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Таблица 6.4
Еднокопитни
Най-късата страна на заграждението е минимум 1,5 пъти височината на животното, измерена
при холката. Височината на тавана на вътрешното заграждение дава възможност на животните
да се изправят в пълен ръст на задните си крака.
Височина на
животното при
холката (между
плешките) (m)

от 1,00 до 1,40
над 1,40 до 1,60
над 1,60

Минимална подова площ на животно
(m 2/животно)
за всяко животно, държано
самостоятелно
или в група до 3
животни

за всяко животно в група
от 4 или повече животни

родилен
бокс/кобила с конче

9,0
12,0
16,0

6,0
9,0
(2 x WH)2 (*)

16
20
20

Минимална височина на заграждението
(m)

Дата на
прилагане

3,00
3,00
3,00

1 януари
2017 г.

(*) За да се гарантира достатъчно пространство, допустимата площ за всяко отделно животно се
основава на височината му при холката (WH).

7. Птици
По време на селскостопански научни изследвания, когато целта на проекта налага животните
да се държат при условия, сходни на тези за животните, отглеждани във ферми, държането им
става при спазване най-малко на изискванията на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно
отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни (в сила от 1.05.2006 г., ДВ,
бр. 18 от 2006 г.), Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение
при отглеждане на кокошки носачки (в сила от 1.05.2006 г. – обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г., изм.,
бр. 29 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г., Наредба № 26 от 2008 г.) за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери (в сила от 15.08.2008 г.,
ДВ, бр. 72 от 2008 г.), въвеждащи изискванията на директиви 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли
1998 г. относно защита на животни, отглеждани за селскостопански цели, 1999/74/ЕО на Съвета
от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защита на кокошки-носачки и
2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне на минимални изисквания за защита на
пилета, отглеждани за производство на месо.
Таблица 7.1
Домашна кокошка
Когато поради научни съображения не могат да бъдат спазени тези минимални размери на
загражденията, продължителността на отделянето на птицата се обосновава от отговорното за
опита лице и се определя след консултации с ветеринарен лекар. При подобни обстоятелства
птиците могат да се настаняват в по-малки заграждения, оборудвани с подходящи облагородяващи елементи и с минимална подова площ 0,75 m 2 .
Телесна маса
(g)

Минимален размер на заграждението (m 2)

Минимална
площ на птица (m 2)

Минимална
височина (cm)

Минимална дължина на хранилката на една птица
(cm)

Дата на
прилагане

до 200
над 200 до 300
над 300 до 600
над 600 до 1200
над 1200 до 1800
над 1800 до 2400
над 2400

1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0,025
0,03
0,05
0,09
0,11
0,13
0,21

30
30
40
50
75
75
75

3
3
7
15
15
15
15

1 януари
2017 г.

Таблица 7.2
Домашна пуйка
Всички страни на заграждението са дълги поне 1,5 m. Когато поради научни съображения
не могат да бъдат спазени тези минимални размери на загражденията, продължителността на
отделянето на птицата се обосновава от отговорното за опита лице и се определя след консултации с ветеринарен лекар. При подобни обстоятелства птиците могат да се настаняват в
по-малки заграждения, оборудвани с подходящи облагородяващи елементи и с минимална
подова площ 0,75 m 2 и минимална височина 50 cm за птици до 0,6 kg, 75 cm за птици до 4 kg
и 100 cm за птици над 4 kg. Те могат да се използват за настаняване на малки групи от птици
според изискванията за допустима площ, посочени в таблица 7.2.
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Телесна маса
(kg)

до 0,3
над 0,3 до 0,6
над 0,6 до 1
над 1 до 4
над 4 до 8
над 8 до 12
над 12 до 16
над 16 до 20
над 20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Минимален размер на Минимална
заграждението (m 2)
площ на птица (m 2)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00

Минимална
височина
(cm)

0,13
0,17
0,30
0,35
0,40
0,50
0,55
0,60
1,00

С Т Р. 1 5
Минимална
Дата на
дължина на хра- прилаганилката на една
не
птица (cm)

50
50
100
100
100
150
150
150
150

3
7
15
15
15
20
20
20
20

1 януари
2017 г.

Таблица 7.3
Пъдпъдъци
Телесна маса
(kg)

Минимален размер
на заграждението
(m 2)

Минимална
площ за настанена в двойка
птица (m 2)

Минимална
височина
(cm)

Минимална
Дата на
дължина на хра- прилаганилката за една
не
птица (cm)

до 150

1,00

0,5

20

4

над 150

1,00

0,6

30

4

1 януари
2017 г.

Таблица 7.4
Патици и гъски
Когато поради научни съображения не могат да бъдат спазени тези минимални размери на
загражденията, продължителността на отделянето на птицата се обосновава от отговорното
за опита лице и се определя след консултации с ветеринарен лекар. При подобни обстоятелства птиците могат да се настаняват в по-малки заграждения, оборудвани с подходящи
облагородяващи елементи и с минимална подова площ 0,75 m 2 . Те могат да се използват за
настаняване на малки групи от птици според изискванията за допустима площ, посочени в
таблица 7.4.
Телесна маса
(g)

Минимален размер Пространство Минимална Минимална дължиДата на
на заграждението
на птица
височина
на на хранилката
прилагане
(m 2)
(m 2) (*)
(cm)
на една птица
(cm)

Патици
до 300
над 300 до 1200
(**)
над 1200 до 3500
над 3500

2,00
2,00

0,10
0,20

50
200

10
10

2,00
2,00

0,25
0,50

200
200

15
15

2,00
2,00
2,00

0,20
0,33
0,50

200
200
200

10
15
15

1 януари
2017 г.

Гъски
до 500
над 500 до 2000
над 2000

(*) В тази площ се включва водоем с минимална площ 0,5 m 2 на 2 m 2 заграждение с минимална
дълбочина 30 cm. Водоемът може да представлява до 50 % от минималния размер на заграждението.
(**) Неоперени птици могат да се държат в заграждения с минимална височина 75 cm.

Таблица 7.5
Патици и гъски: минимални размери на водоемите (*)
Площ (m 2)

Дълбочина (cm)

Патици

0,5

30

Гъски

0,5

от 10 до 30

(*) Размерите на водоемите са за 2 m 2 заграждение. Водоемът може да представлява до 50 % от
минималния размер на заграждението.
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Таблица 7.6
Гълъби
Загражденията са дълги и тесни (например 2 m на 1 m), а не квадратни, за да се позволи на
птиците да правят кратки полети.
Размер на групата

Минимален размер
на заграждението
(m 2)

Минимална
височина (cm)

Минимална
дължина на
хранилка за
една птица
(cm)

Минимална
дължина от
пръта за една
птица (cm)

Дата на
прилагане

до 6
от 7 до 12
за всяка допълнителна птица над 12

2
3
0,15

200
200

5
5
5

30
30
30

1 януари
2017 г.

Таблица 7.7
Петнисти сипки
Загражденията са дълги и тесни (например 2 m на 1 m), за да се позволи на птиците да
правят кратки полети. За изследвания, свързани с размножаването им, могат да се настаняват
двойки в по-малки заграждения, оборудвани с подходящи облагородяващи елементи, с минимална подова площ 0,5 m 2 и минимална височина 40 cm. Продължителността на отделянето
на птицата се обосновава от отговорното за опита лице и се определя след консултации с ветеринарен персонал.
Размер на групата

Минимален размер на заграждението (m 2)

до 6
от 7 до 12
от 13 до 20
за всяка допълнителна
птица над 20

1,0
1,5
2,0
0,05

Минимална Минимална дъл- Минимален
височина
жина на хранилброй хра(cm)
ка за една птица
нилки
(cm)
100
200
200

5
5
5

2
2
3
1 на 6 птици

Дата на
прилагане

1 януари
2017 г.

8. Земноводни
Таблица 8.1

Водни опашати
Дължина на
тялото (*)
(cm)
до 10
над 10 до 15
над 15 до 20
над 20 до 30
над 30

Минимална площ
водна повърхност
(сm 2)

Минимална площ водна поМинимална дъл- Дата на
върхност за всяко допълнител- бочина на вода- прилагане
но животно при групи (сm 2)
та (cm)

262,5
525
875
1837,5
3150

50
110
200
440
800

13
13
15
15
20

1 януари
2017 г.

(*) Измерено от муцуната до задния отвор.

Таблица 8.2

Водни жаби (*)
Дължина на
тялото (**)
(cm)
под 6
от 6 до 9
над 9 до 12
над 12

Минимална площ
водна повърхност
(сm 2)
160
300
600
920

Минимална площ водна повърх- Минимална дъл- Дата на
ност за всяко допълнително
бочина на вода- прилагане
животно при групи (сm 2)
та (cm)
40
75
150
230

6
8
10
12,5

1 януари
2017 г.

(*) Тези условия се отнасят до резервоари (т.е. за животновъдство), но не и за резервоари, използвани
при естествено чифтосване и свръховулация, поради съображения за ефективност, тъй като последните два опита изискват по-малки и индивидуални резервоари. Изискванията за пространството са
определени за животни в зряла възраст; младите животни и поповите лъжички или се изключват,
или размерите се изменят на принципа на градирането.
(**) Измерено от муцуната до задния отвор.
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Таблица 8.3
Полуводни жаби
Дължина
на тялото
(*) (cm)

Минимален размер Минимална площ
на заграждението
за всяко допъл(**) (сm 2)
нително животно
при групи (сm 2)

до 5,0
над 5,0
до 7,5
над 7,5

Минимална
височина на
заграждението
(***) (cm)

Минимална
дълбочина на
водата (cm)

Дата на
прилагане

1 януари
2017 г.

1500
3500

200
500

20
30

10
10

4000

700

30

15

(*) Измерено от муцуната до задния отвор.
(**) Една трета земя, две трети вода, достатъчни за потапяне на животното.
(***) Измерени от повърхността на земните подразделения до вътрешната част на върха на терариума; освен това височината на загражденията се адаптира към вътрешния дизайн.

Таблица 8.4
Полуземни жаби
Дължина
на тялото
(*) (cm)

Минимален размер Минимална площ
на заграждението
за всяко допъл(**) (сm 2)
нително животно
при групи (сm 2)

до 5,0
над 5,0
до 7,5
над 7,5

Минимална
височина на
заграждението
(***) (cm)

Минимална
дълбочина на
водата (cm)

Дата на
прилагане

1 януари
2017 г.

1500
3500

200
500

20
30

10
10

4000

700

30

15

(*) Измерено от муцуната до задния отвор.
(**) Две трети земя, една трета вода, достатъчна за потапяне на животното.
(***) Измерени от повърхността на земните подразделения до вътрешната част на върха на терариума; освен това височината на загражденията се адаптира към вътрешния дизайн.

Таблица 8.5
Дървесни жаби
Дължина на
тялото (*) (cm)

до 3,0
над 3,0

Минимален размер на
заграждението (**)
(сm 2)

Минимална площ за
всяко допълнително
животно при групи
(сm 2)

Минимална височина на заграждението (***) (cm)

Дата на прилагане

900
1500

100
200

30
30

1 януари
2017 г.

(*) Измерено от муцуната до задния отвор.
(**) Две трети земя, една трета вода, достатъчна за потапяне на животното.
(***) Измерени от повърхността на земните подразделения до вътрешната част на върха на терариума; освен това височината на загражденията се адаптира към вътрешния дизайн.

9. Влечуги
Таблица 9.1
Морски костенурки
Дължина на
тялото (*) (cm)

до 5
над 5 до 10
над 10 до 15
над 15 до 20
над 20 до 30
над 30

Минимална площ
водна повърхност
(сm 2)

Минимална площ вод
на повърхност за всяко
допълнително животно
при групи (сm 2)

600
1600
3500
6000
10 000
20 000

100
300
600
1200
2000
5000

Минимална дълбо- Дата на причина на водата (cm)
лагане

10
15
20
30
35
40

(*) Измерена по права линия от лицевия ръб до крайния ръб на черупката.

1 януари
2017 г.
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Таблица 9.2
Земни змии
Дължина на Минимална по- Минимална площ за всятялото (*) (cm) дова площ (сm 2) ко допълнително животно при групи (сm 2)
до 30
над 30 до 40
над 40 до 50
над 50 до 75
над 75

300
400
600
1200
2500

150
200
300
600
1200

Минимална височина на
заграждението (**) (cm)

Дата на
прилагане

10
12
15
20
28

1 януари
2017 г.

(*) Измерено от муцуната до опашката.
(**) Измерени от повърхността на земните подразделения до вътрешната част на върха на терариума;
освен това височината на загражденията се адаптира към вътрешния дизайн.

10. Риби
10.1. Водоснабдяване и качество на водата
По всяко време се осигурява подходящо
водоснабдяване с подходящо качество на
водата. Дебитът на водата в системи с оборотна циркулация или филтрация в рамките
на резервоарите трябва да е достатъчен и
да гарантира, че качеството на водата се
поддържа в приемливи граници. Когато се
налага, водата се филтрира или третира, за
да се отстранят вредни за рибите вещества.
Характеристиките на качеството на водата по
всяко време трябва да са такива, че да са в
приемливи граници, поддържащи нормална
физиологическа активност за всички видове и
на всеки етап на развитие. Течението на водата
позволява на рибите да плуват свободно и да
поддържат нормално поведение. Рибите разполагат с достатъчно време за аклиматизация
и за адаптиране към промените в условията,
свързани с качеството на водата.
10.2. Кислород, азотни съединения, pH и
соленост
Концентрацията на кислород се съобразява
с изискванията на всеки отделен вид и на целите, с които се отглежда. При необходимост
се осигурява допълнителна аерация на водата
в резервоара. Поддържа се ниска концентрация
на азотните съединения.
По възможност рН на водата се адаптира
към видовете риби и се поддържа на стабилно
ниво без резки промени. Солеността се адаптира към изискванията на видовете риби и
към жизнения цикъл на рибите. Промените в
солеността трябва да се извършват постепенно.
10.3. Температура, осветление, шум
Температурата се поддържа в оптимални
граници за отглежданите видове риби и по
възможност се поддържа на стабилно ниво.
Промените в температурата трябва да се
извършват постепенно. Рибите се отглеждат
при подходяща за тях смяна светло/тъмно.
Нивата на шум се поддържат на минимално
равнище и доколкото е възможно, когато има
оборудване, работещо шумно или предизвикващо вибрации, като токови генератори
или системи за филтрация, то се отделя от
съоръженията за отглеждане на риби.

10.4. Гъстота на популацията и обогатяване
и облагородяване на околната среда
Гъстотата на популацията се основава на
общите нужди на рибите според условията на
околната среда, здравето и благоденствието.
Рибите трябва да разполагат с достатъчен обем
вода, за да могат да плуват нормално и като
се вземат предвид техният размер, възрастта
им, здравето и методът на хранене. На рибите
се осигурява подходящо облагородяване на
средата, като убежища или дънен субстрат,
освен ако поведенческите характеристики не
изискват такива.
10.5. Хранене и манипулации
Рибите се хранят с подходяща за съответния
вид храна, с подходящи честота и количество.
Особено внимание се обръща при хранене
на ларви на риби при превключване от жива
към изкуствена храна. С рибите се работи
внимателно и манипулациите с тях са колкото
се може по-редки.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Васил Грудев
6799

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за допълнение на Наредба № 7 от
2000 г. за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена
(обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49
и 55 от 2002 г., бр. 74 от 2003 г.; доп., бр. 87
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2008 г.; изм.,
бр. 70 от 2008 г., бр. 4 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 75 от 2010 г. и бр. 17 от 2012 г.)
§ 1. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. В училищата към местата за
лишаване от свобода се формират групи по
учебна и производствена практика, като броят
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на учениците е от 4 до 9 в група, но не повече
от две групи в паралелка.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Коларова
6866

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-15
от 2010 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения
за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите и за
специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на ми
нистъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98
от 2010 г., бр. 49 и 82 от 2011 г., бр. 59 и 80 от
2012 г., бр. 10 и 56 от 2014 г.)
§ 1. Създава се раздел ХIII:
„Раздел XIІI
Допълнително възнаграждение за специфични
условия на труд на цивилните служители в
Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) и в Българския център
за осигуряването му
Чл. 35. (1) На цивилните служители в Българския център за осигуряване на Центъра за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на
кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE),
които извършват дейности, обезпечаващи
създаването и функционирането на Центъра
за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление
на кризи и реагиране при бедствия (CMDR
COE) като международна военна организация
в Република България, както и на цивилните
служители, работещи в тази международна
военна организация, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер 300 лв.
(2) При отработен непълен работен месец
допълнителното месечно възнаграждение по
ал. 1 се изплаща пропорционално на отработените дни.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Велизар Шаламанов
6925

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2305
от 18 февруари 2014 г.

по административно дело № 3367 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Донка Чакърова, и членове:
Мира Райчева и Калин Куманов, с участието на съдебен секретар Антоанета Иванова,
разгледа административно дело № 3367 по
описа за 2013 г. на Върховния административен съд, осмо отделение, докладвано от
Донка Чакърова.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на сдружение с
нестопанска цел „СЕФИТА“, сдружение „Евроцентър за повишаване квалификацията
на експерти и оценители“, Любомир Петров
Герджиков, Емилия Антова Петрова, Веселина
Георгиева Попова, Стефан Николов Кънчев,
Таси Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев,
Спас Георгиев Милчев, Меглена Петрова Желенска, Николай Стоянов Желенски, Ангел
Харизанов Ковачев, Николина Илиева Ножарова, Петра Володиева Иванова и Красимир
Енчев Хаджиминчев против Наредба № 3 от
30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица, издадена от
министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 98
от 11.12.2012 г. (Наредбата).
Оспорващите твърдят незаконосъобразност
на цялата Наредба, за липса на компетентност
и фактически грешки в отделни нейни части, непълнота на текстове и противоречие с
европейски правни норми и добри практики.
Искат да бъде отменена изцяло оспорената
Наредба, като евентуално се поддържа искане
да бъдат отменени конкретни разпоредби, а
именно на: чл. 4, 5, 6, 7, 27 и цялата глава
пета, чл. 14, ал. 1, чл. 17, чл. 19, ал. 1 и 2,
чл. 23, 25, 21, 27, 28, 29, 31, чл. 33, ал. 2, чл. 34
и 35 от Наредбата. Подробни съображения
в подкрепа на твърденията и исканията са
изложени в жалбата и писмени бележки.
Претендират разноски.
Ответникът – министърът на правосъдието, взема становище за неоснователност на
жалбата и моли да бъде отхвърлена. Обосновава законосъобразност на Наредбата по
подробни съображения в писмено становище
от 21.02.2013 г.
Представителят на Върховната административна прокуратура взема становище за допустимост и основателност на жалбата поради
допуснати процедурни нарушения и липса на
обосновка на определените възнаграждения.
Върховният административен съд, осмо
отделение, след като прецени доказателствата
по делото и доводите на страните, намира
следното:
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По отношение приложимия закон
Дял втори „Производство пред административни органи“ на АПК е приложим по
отношение производството по издаване на
Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите
лица, издадена от министъра на правосъдието,
обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. (Наредбата).
За настоящото съдебно производство е
приложима процедурата по дял трети „Производства пред съд“ на Административнопроцесуалния кодекс, глава десета, раздел
III „Оспорване на подзаконови нормативни
актове“ на АПК.
Съгласно чл. 142, ал. 1 АПК съответствието
на административния акт с материалния закон
се преценява към момента на издаването му,
като моментът на издаване на нормативния
административен акт представлява сложен
фактически състав, в който освен всички
действия по неговото приемане се включва
и обнародването му в ДВ и влизането му в
сила. Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България (Конституцията) всички
нормативни актове се публикуват, което като
принцип определя обнародването в ДВ като
задължителен елемент от фактическия състав
по издаване на нормативния акт, включващ
процедура по изготвяне на проект, оповестяване, съгласуване, внасяне на предложение за
приемане, вземане на решение за приемане,
удостоверяване на съдържанието, обнародване
и влизане в сила.
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за
нормативните актове следва да се извърши по
реда на АПК преценка за съответствието на
оспорения нормативен акт с Конституцията
и с другите нормативни актове от по-висока
степен (закони), включително и Договора за
функциониране на Европейския съюз (ЕС) и
актовете, приети от институциите на ЕС, ако е
налице регламентация на същите отношения,
които са предмет на оспорения акт.
По отношение допустимостта на жалбата
Жалбата е процесуално допустима като
подадена срещу нормативен административен
акт без ограничение във времето и при наличието на пряк и непосредствен личен интерес.
Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или за
които той поражда задължения. Наредбата е
издадена от министъра на правосъдието като
орган на изпълнителната власт и съдържа административноправни норми, които се отнасят
за определен, но неограничен брой адресати
и имат многократно правно действие, което я
дефинира като нормативен административен
акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК. Оспорването е направено срещу Наредбата, като са
обосновани противоречия с нормативни актове
от по-висока степен на Наредбата и е подадено
от физически лица, които са представили писмени доказателства, че са от кръга на лицата,
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чиято дейност се регламентира с оспорения
акт. Разпоредбите на Наредбата пораждат
пряко права и задължения за всички вещи
лица, но рефлектират и върху правната сфера
на всички потенциални участници в съдебни
производства. Съгласно Тълкувателно решение
№ 2 от 12.02.2010 г. на Върховния административен съд по т.д. № 4/2009 г. юридически
лица с нестопанска цел могат да оспорват
подзаконови нормативни актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета
на дейност и целите, за които са създадени.
Оспорващите сдружения с нестопанска цел
притежават обща процесуална дееспособност,
за което следва да имат и правна възможност
да реализират признатите им права в защита
на общите интереси на своите членове и по
съдебен ред чрез подаване на жалби срещу
актове, които засягат общи права и интереси
на техните членове. В тази правна възможност
за реализиране на обща позиция на засегнатите лица се изразява и правният интерес от
обжалване на административни нормативни
актове по смисъла на чл. 186, ал. 1 АПК. От
приетите по делото съдебни решения и удостоверения за съдебна регистрация на сдружение
с нестопанска цел „СЕФИТА“ и сдружение
„Евроцентър за повишаване квалификацията
на експерти и оценители“ следва да се приеме,
че и жалбоподателите юридически лица имат
правен интерес от оспорването.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав на Върховния административен съд намира жалбата, подадена от всички
оспорващи физически и юридически лица, за
процесуално допустима.
По отношение основателността на жалбата
Според чл. 168, ал. 1 АПК, съдържащ се
в общите разпореди на дял трети от АПК
и приложим към настоящото производство,
съдът не се ограничава само с обсъждане на
основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните
доказателства да провери законосъобразността
на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146, а именно: липса на
компетентност, неспазване на установената
форма; наличието на съществено нарушение
на административнопроизводствени правила;
противоречие с материалноправни разпоредби;
несъответствие с целта на закона.
Съгласно чл. 403 от Закона за съдебната
власт (ЗСВ) министърът на правосъдието,
съгласувано с Висшия съдебен съвет, издава
наредба за: 1. реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците
на специалистите, утвърдени за вещи лица;
2. условията, на които трябва да отговарят
специалистите, утвърдени за вещи лица; 3.
условията и реда за определяне възнагражденията на вещите лица.
Наредбата съдържа норми, които регламен т и рат вписването, к ва лификаци я та и
възнагражденията на вещите лица, поради
което следва да се приеме, че не излиза извън
кръга на регулацията по чл. 403 ЗСВ.
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Тази делегация е съобразена с разпоредбата
на чл. 115 от Конституцията на Република
България, поради което делегираното правомощие на министъра на правосъдието не
противоречи на Конституцията на Република
България.
Следователно министърът на правосъдието
е издал обжалвания подзаконов нормативен
акт въз основа на законова делегация и в
рамките на предоставената му компетентност,
поради което е действителен нормативен акт.
Оспореният пред настоящия съдебен състав
административен нормативен акт не регулира
първично обществените отношения, свързани
с вещите лица, поради което и съдът намира,
че липсва противоречие с чл. 398, ал. 1 ЗСВ,
чл. 401 ЗСВ или регулиране на отношения без
законова делегация, както се твърди в раздел
ІІ от жалбата.
Въпрос на нормотворческа практика и
преценка от страна на издателя на акта е
степента на конкретизация и детайлизиране
при регулиране на отношенията, за които му
е предоставено правомощие да урежда чрез
издаване на общи правила за поведение. В
този смисъл неоснователни са оплакванията
в жалбата, че министърът на правосъдието
няма правомощие за издаване на Наредбата.
От събраните по делото писмени доказателства, представляващи преписката по издаване
на оспорената Наредба, се установява, че проект
на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието
на 22.11.2012 г. (л. 62 от делото). Видно от номера и датата на Наредбата, тя е подписана от
нейния издател – министъра на правосъдието,
на 30.11.2012 г. и заведена с номер 3 от тази
дата. На същата дата – 30.11.2012 г., според
писмо № 11-04-72/12 от 30.11.2012 г., изготвено
на 26.11.2012 г., съгласувано на 27.11.2012 г. и
28.11.2012 г. (л. 149 от делото), Наредбата е изпратена за обнародване в „Държавен вестник“.
Обнародването е в ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г.
Член 77 от АПК дефинира общо изискването за обсъждане на проекта на нормативен
административен акт с представени становища, предложения и възражения, което намира
конкретно изражение както в разпоредбата
на чл. 26 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), така и в чл. 2, ал. 7 от Закона за администрацията (ЗА), според който органите на
държавната власт координират дейността си
за осъществяване на единна държавна политика и извършват консултации със социални
партньори, с представители на частния сектор
и с представители на гражданското общество.
Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето
на проект на нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган съставителят
на проекта го публикува на интернет страницата
на съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. В
случая по отношение на приетия проект на
Наредбата това законово изискване не е спазе-
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но – публикуван е само проектът на Наредбата
без мотивите, съответно доклада. На заинтересованите лица не е предоставен 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта, който
е изпратен за обнародване в ДВ на седмия ден
от публикуването му на интернет страницата
на Министерството на правосъдието. Дори
в по-ранен момент е изготвено писмото за
изпращане на проекта за обнародване в ДВ,
което отразява категоричната липса на намерение за съобразяване с евентуално постъпили
предложения и становища за проекта.
Срокът, предвиден в чл. 26, ал. 2 ЗНА, не е
формално изискване, а израз на минимална гаранция за спазване на принципите за откритост
и съгласуваност. Заинтересованите страни не
са могли да представят своите предложения
и становища, доколкото не им е предоставен
достатъчен срок, а и не са публикувани мотивите на проекта, но още по-малко е имало
възможност те да бъдат разгледани, обсъдени
и взети предвид, с което е нарушен редът за
издаване на акта по чл. 77 АПК.
В подкрепа на този извод е и обстоятелството, че зам.-министърът на вътрешните работи е
изразил подробно становище с предложения и
възражения, които са изпратени с писмо изх.н.
31493 от 10.12.2012 г. (датата на обнародване
на Наредбата в ДВ), получени са в Министерството на правосъдието на 11.12.2012 г.,
разпределени са на съответния зам.-министър на 18.12.2012 г., той го е разгледал чак на
20.12.2012 г., а отговорът до МВР е изготвен и
изпратен на 14.01.2013 г., съответно 15.01.2013 г.
(л. 161 – 166 от делото). Очевидно технологичното време за възприемане и разглеждане на
постъпили предложения и становища от заинтересовани лица от издателя на нормативния
акт (в случая със закъснялото писмо на МВР
то е почти един месец) въобще не е съобразено
при публикуване на проекта на 22.11.2012 г. и
изпращането му за обнародване на 30.11.2012 г.
Следователно не само не е спазен формалният минимален 14-дневен срок, предвиден в
чл. 26, ал. 2 ЗНА, но не са създадени никакви
условия за спазване на принципите за съгласуваност и откритост при изработване на
проекта за нормативен акт. Не са положени
минимални усилия за спазване на изискванията на чл. 2, ал. 7 ЗА дори по отношение на
другите държавни органи за координиране на
обща държавна политика в регулираната сфера.
В подкрепа на този извод е и дискусията,
отразена в Протокол № 44 от заседанието на
Висшия съдебен съвет, проведено на 18.10.2012 г.,
по време на която издателят на Наредбата
изразява готовност за създаване на съвместна
работна група, която да работи по темата „вещи
лица“, включително да се обсъжда „чуждестранен опит“ и „с експертиза, и с колеги, които да
участват“. Този протокол е публично достъпен
за всички заинтересовани лица и неговото
съдържание създава впечатление, че предстои
анализ и работа по проблема с участието на
различни лица, което противоречи с предпри-
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етите впоследствие действия: съобразяване в
изготвения проект само на една от конкретните забележки на проф. Лазар Груев, но не
и принципните му искания за професионално
обсъждане на темата. Този подход отразява
формалистично възприемане на решението
по т. 3.1 от Протокол № 44 от 18.10.2012 г. на
ВСС за даване на положително становище по
проекта на Наредбата, без да се отчита т. 3.2
от същото решение, съдържащо искане за
продължително и принципно дискутиране на
материята, обект на регулация с Наредбата.
Оспореният подзаконов нормативен акт е
издаден и в нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА,
според който мотивите, съответно докладът
към проект за нормативен акт, съдържат:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; 5. анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз.
Видно от приложените по делото доклади
№ 11-04-72 от 1.11.2012 г. (л. 107) и № 11-0472 от 22.11.2012 г. (л. 136), той не съдържа
задължителните реквизити на цитираната
норма. В докладите липсват мотиви по принцип относно необходимостта от издаване на
Наредбата, а само конкретни редакции на
отделни текстове по повод становището на
ВСС и проф. Лазар Груев. Липсва анализ на
причините за приемане на този нормативен
акт, обосновка на неговото съдържание и как
ще се отрази върху обществото и заинтересованите лица неговото прилагане. В този
смисъл не са отразени очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите. Не
е направен анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз. Според чл. 28, ал. 3
ЗНА проект на нормативен акт, към който
не са приложени мотиви, съответно доклад,
съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда
от компетентния орган. В случая, независимо
че докладът не отговаря на законовите изисквания, проектът за нормативен акт е приет
от министъра на правосъдието. Посоченото
нарушение е самостоятелно основание за
незаконосъобразност на оспорената наредба.
Липсата на доказателства за спазване на
тези императивни правни норми е основание
да бъде направен извод, че административният
нормативен акт противоречи на нормативни
актове от по-висока степен по смисъла на
чл. 15, ал. 2 ЗНА и подлежи на отмяна на
основание чл. 193, ал. 1 АПК във връзка с
чл. 146, т. 4 АПК.
Допуснатите нарушения на администрат ивнопроизводст вени те п рави ла също са
съществени и представляват основание за
отмяна на нормативния административен акт
по смисъла на чл. 193, ал. 1 АПК във връзка
с чл. 146, т. 3 АПК.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че цялата обжалвана
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Наредба следва да бъде отменена, поради което
не са налице предпоставките за разглеждане
на евентуалните искания за отмяна на отделни нейни разпоредби, за които са събирани
и други доказателства по делото, но явяващи
се неотносими към спора при основателност
на главното оспорване.
По водене на делото жалбоподателите са
направили общо разноски в размер 1177 лв.
(190 лв. – държавна такса, 20 лв. – такса за ДВ,
300 лв. – депозит за вещо лице, и 667 лв. – адвокатско възнаграждение), поради което с
оглед изхода на спора и направеното искане
им се дължат разноски в този размер, а не
както е претендирана сумата 1496 лв., според
списъка по чл. 80 ГПК. По делото няма доказателства, че е заплатено възнаграждение
за адвокат в размер 996 лв., а само в размер
667 лв. (обратната страна на л. 66).
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, осмо отделение,
РЕШИ:
Отменя по жалбата на сдружение с нестопанска цел „СЕФИТА“, сдружение „Евроцентър
за повишаване квалификацията на експерти
и оценители“, Любомир Петров Герджиков,
Емилия Антова Петрова, Веселина Георгиева Попова, Стефан Николов Кънчев, Таси
Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, Спас
Георгиев Милчев, Меглена Петрова Желенска,
Николай Стоянов Желенски, Ангел Харизанов Ковачев, Николина Илиева Ножарова,
Петра Володиева Иванова и Красимир Енчев
Хаджиминчев, съдебен адрес: София, ж.к.
Красно село, бл. 189, вх. Б, ет. 3, ап. 11, адв.
Йорданка Тодорова, изцяло Наредба № 3 от
30.11.2012 г. за вписването, квалификацията
и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ,
бр. 98 от 11.12.2012 г.
Осъжда Министерството на правосъдието
да заплати общо на сдружение с нестопанска
цел „СЕФИТА“, сдружение „Евроцентър за
повишаване квалификацията на експерти и
оценители“, Любомир Петров Герджиков,
Емилия Антова Петрова, Веселина Георгиева
Попова, Стефан Николов Кънчев, Таси Ценов
Беляшки, Стоян Делчев Гешев, Спас Георгиев
Милчев, Меглена Петрова Желенска, Николай
Стоянов Желенски, Ангел Харизанов Ковачев,
Николина Илиева Ножарова, Петра Володиева
Иванова и Красимир Енчев Хаджиминчев,
съдебен адрес: София, ж.к. Красно село, бл.
189, вх. Б, ет. 3, ап. 11, адв. Йорданка Тодорова,
сумата 1177 (хиляда сто седемдесет и седем) лв.,
разноски по делото за първа инстанция.
Решението е оставено в сила с решение
на петчленен състав № 11727 от 6.10.2014 г. по
адм. дело № 5210/2014 г. по описа на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Колев
6805
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-130
от 24 септември 2014 г.
С разрешение изх. № 08-С-53 от 10.03.2006 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) на курортен комплекс
(к.к.) Боровец. Изработеният предварителен
проект на ПУП – ПРЗ е съобщен от Община
Самоков с обявление в „Държавен вестник“, бр. 8
от 2009 г., и е съгласуван с експлоатационните
дружества и контролните органи. Проведена е
изискващата се процедура по Закона за опазване на околната среда и е издадено Решение
№ ЕО-1/2010 г. на Министерството на околната
среда и водите, с което е преценено да не се
извършва екологична оценка на ПУП – ПРЗ
на ядро „Боровец“, част от „Курортно-туристическа локализация Самоков – Боровец – Бели
Искър“. Предварителният проект на ПУП – ПРЗ
на к.к. Боровец е съгласуван от Общинския съвет – гр. Самоков, с Решение № 1747 по протокол
№ 40 от 17.02.2011 г. С писмо изх. № 0400-53 от
30.03.2011 г. проектът на ПУП – ПРЗ е изпратен
за разглеждане от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионалната
политика (НЕСУТРП) и за издаване на заповед
за одобряване. Поради това, че към настоящия
момент не е предоставена информация относно
проведените процедури по съгласуване на предварителния проект с Министерството на културата
и с Изпълнителната агенция по горите при Министерството на земеделието и храните, както и
относно предприетите действия за привеждане на
проекта в съответствие с изискванията, поставени
в хода на съгласувателната процедура, проектът
не е разгледан от НЕСУТРП.
В Министерството на регионалното развитие е
получено писмо с вх. № 08-00-396 от 15.08.2014 г.
от кмета на община Самоков с искане за прекратяване на производството по изработване на
проект на ПУП – ПРЗ за к.к. Боровец. Изложени са мотиви, свързани с невъзможността да
бъде приключена процедурата по одобряване на
проекта на ПУП – ПРЗ за к.к. Боровец, както и
с настъпилите съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, с
новите общински нужди за обекти, собственост
на общината, с промененото предназначение на
голяма част от територията в обхвата на разработката от горска в урбанизирана и с налагащата
се корекция на плана съобразно границите на
одобрения общ устройствен план на „Курортно-туристическа локализация Самоков – Боровец – Бели Искър“. Представено е Решение № 1463
по протокол № 37 от 26.06.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Самоков.

Предвид горното и на основание чл. 56, ал. 1
АПК във връзка с § 52, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията
(ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 129,
ал. 3 ЗУТ (ред. ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и Заповед
№ РД-02-14-794 от 22.08.2014 г. на заместник министър-председателя по икономическа политика,
министър на регионалното развитие и министър
на инвестиционното проектиране за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ прекратявам
производството по изработване и одобряване на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) на к.к. Боровец.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
глава десета, раздел IV от Административно
процесуалния кодекс.
6781

За министър:
А. Петров

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 400
от 25 септември 2014 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Русана“, разположена в землищата на селата
Бенковски, Горски извор, Дедец, Добромирци,
Загорски, Здравчец, Каялоба, Козлево, Пресе
ка, Първенци, Шипок, община Кирково, област
Кърджали, и град Златоград, община Златоград,
област Смолян
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5, т. 1
на Закона за подземните богатства и Протоколно
решение по т. 17 от Протокол № 36 от заседанието
на Министерския съвет на 3.09.2014 г. разрешавам на „Силико-07“ – ЕООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
131252954, със седалище и адрес на управление
гр. София 1404, община Столична, район „Триадица“, бул. България – Бокар № 19А, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Русана“, разположена в землищата на селата
Бенковски, Горски извор, Дедец, Добромирци,
Загорски, Здравчец, Каялоба, Козлево, Пресека,
Първенци, Шипок, община К ирково, област
Кърджали, и град Златоград, община Златоград,
област Смолян, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 18,04 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
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5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Русана“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4522000

9400250

2.

4520000

9400250

3.

4514800

9396200

4.

4514800

9394200

5.

4516000

9394200

6.

4516000

9393000

7.

4517500

9393000

8.

4517500

9395600

6825

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 566
от 11 септември 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило заявление с вх. рег. № ГР-0820-12 от 4.06.2012 г. от кмета на район „Връбница“ – СО, за даване на съгласие за изработване
на ПУП – ПП и ПЗ за обект: Изграждане на
локално пречиствателна станция за отпадъчни
води (ЛПСОВ) – с. Волуяк.
Към заявлението са приложени документ за
собственост, скици за поземлени имоти (ПИ) от
АГКК, задание, мотивирано предложение за ПУП,
становища на „Софийска вода“ – АД, ДП „НКЖИ“,
„Софиягаз“, „Улично осветление“ – ЕАД, „ЧЕЗ
Разпределение София“ – А Д, „Топлофикация
София“ – ЕАД, СРЗИ, МВР – ГДПБЗН, дирекция
„Зелена система“ при СО.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-49 от 26.06.2012 г., т. 2, е
прието мотивираното предложение и задание и е
предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за одобряване на заданието и за допускане
на устройствена процедура при задължително
спазване на условията на отделите на НАГ.
Със заповед № РД-09-50-624 от 2.07.2012 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ е одобрено задание за
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проектиране на парцеларен план в обхват ПИ
№ 49206.2655.65 и № 49206.2655.43, м. Волуяк,
район „Връбница“ – СО.
На основание чл. 124, ал. 3 ЗУТ със заповед
№ РД-09-50-647 от 11.07.2012 г. на главния архитект
на СО е допуснато изработването на подробен
устройствен план – парцеларен план в обхват
ПИ № 49206.2655.65 и № 49206.2655.43, м. Волуяк,
район „Връбница“ – СО.
Заповедите са изпратени в район „Връбница“
за сведение и изпълнение с писмо изх. № ГР-0820-12 от 16.07.2012 г.
С п исмо вх. р ег. № Г Р- 0 8 -2 0 -12/2 012 о т
15.08.2013 г. е представен проект, съгласуван с
експлоатационните дружества, МОСВ, Агенция
„Пътна инфраструктура“, пълномощно, документи
за собственост, скици от АГКК.
Проектът за ПП и ПЗ е съгласуван с отделите
на Направление „Архитектура и градоустройство“
и е изпратен за обявяване и обществено обсъждане на основание чл. 128, ал. 1 и 5 ЗУТ в район
„Връбница“ с писмо изх. рег. № ГР-08-20-12/2012
от 3.09.2013 г.
С писмо № РД-09-117-(11) от 28.11.2013 г. район
„Връбница“ уведомява за приключена процедура
по обявяване на проекта за ПУП – ПП.
Проектът е съобщен на заинтересованите лица
чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 80 от
13.09.2013 г., и е проведено обществено обсъждане, което е наредено със заповед № РД-09-224 от
27.09.2013 г. на кмета на СО – район „Връбница“,
резултатите от същото са отразени в протокол
от 3.10.2013 г., а съгласно писмо рег. № РД-09117-(11) от 28.11.2013 г. на главния архитект на
район „Връбница“ в законоустановения срок не са
постъпили възражения, предложения и искания.
С п исмо вх. р ег. № Г Р- 0 8 -2 0 -12/2 012 о т
11.12.2013 г., е представено съгласувателно писмо
№ 4850 от 16.08.2013 г. от Басейнова дирекция за
управление на водите – МОСВ.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-96 от 17.12.2013 г., т. 1. Направени са служебни предложения и е взето решение
след изпълнение на служебните предложения
проектът да се изпрати в СОС за одобряване по
компетентност.
С писмо изх. рег. № ГР- 08-20 -12/2012 от
6.01.2014 г. е изпратено копие от протокол № ЕСГ-96 от 17.12.2013 г., т. 1, на ОЕСУТ за сведение
и изпълнение до район „Връбница“.
Коригираният проект за ПУП – ПП е представен в НАГ с писмо вх. рег. № ГР-08-20-12/2012
от 4.07.2014 г. Към писмото са приложени още
Решение № КЗЗ-09 от 15.05.2014 г. на МЗХ за
промяна на предназначението на земеделските
земи и Разрешително за ползване на воден обект
за заустване на отпадъчни води в повърхностни
води № 13440004 от 2.04.2014 г. на МОСВ.
При тази фактическа обстановка от правна
страна е установено следното:
Допускането на изработването на проекта със
заповед № РД-09-50-647 от 11.07.2012 г. на главния
архитект на Столична община е преди влизане в
сила на ЗИДЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г.,
поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ
производството следва да се довърши по реда,
действал преди 26.11.2012 г.
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Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, което се установява от
представените в производството документи за
собственост и скици.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, одобрено е задание, като е спазен
чл. 124, ал. 7 ЗУТ, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица и е проведено обществено
обсъждане, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Изработени ят проект е в съответствие с
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, като същият е изработен
върху данни от действащата кадастрална карта на
с. Мрамор, одобрена със Заповед № РД-18-38 от
15.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът отговаря на предвижданията на
ОУП на СО, с което са спазени изискванията на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1,
т. 5, чл. 59, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-96 от
17.12.2013 г., т. 1, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за парцеларен план (ПП)
за обект: Изграждане на локално-пречиствателна
станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) – с. Волуяк,
м. Волуешки път, землище с. Мрамор, съгласно
приложения проект.
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.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1442
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 106 от 20.02.2014 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 13.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на поземлен имот с пл. № 4073/
ПИ с идентификатор 68134.4092.4073, София, м.
НПЗ Горубляне – м. Вървище, обособена част
от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД, на
територията на район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 283 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 28 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.11.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1443
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 561 от 10.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на магазинно помещение, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 180, между вх. А и вх. Б, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 132 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.11.2014 г. вкл., в приемното време на
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СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1447
от 3 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 569 от 11.09.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 18.11.2014 г. в 12 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ II-867а, кв. 12Г, м. Суха
река, бул. Ботевградско шосе – рамка, София,
ул. Екатерина Симитчийска 1а, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 117 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.11.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1448
от 3 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 69 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. На 18.11.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с пл. № 17
(образуван от части на бивши ПИ с пл. № 14 и
пл. № 15) в УПИ за ожс и коо, кв. 199, София,
бул. Тодор Александров 22 – 30, обособена част
от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на
район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 195 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.11.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1449
от 3 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 514 от 28.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.11.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.403.320 (УПИ IX, кв. 512, м. ГГЦ зона Г-14),
София, ул. Стара планина 4, обособена част от
капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с
право на собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 420 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.11.2014 г. вкл., в приемното време на
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СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 1200 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6892

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1453
от 3 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 68 от 11.09.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 18.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ I-291, общ. кв. 23, м. Левски – зона В, ул. Станислав Доспевски (бивша),
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 168 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.11.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6893

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 505
от 18 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 2, взето с протокол № 15 от 2.09.2014 г. на ЕСУТ при Община
Батак, Решение № РД-10-4 от 14.08.2014 г., т. 2,
на Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
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Одобрява ПУП – план за регулация и план за
застрояване във връзка с процедура по промяна
предназначението на земеделски земи за поземлен
имот с идентификатори 02837.13.128 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак,
м. Станков чарк, община Батак, като с плана за
регулация се обособяват следните нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І-128 „За ИВС“ с
площ 592 кв. м; УПИ ІІ-128 „За ИВС“ с площ 994
кв. м; УПИ ІІІ-128 „За ИВС“ с площ 417 кв. м
и УПИ ІV-128 „За обслужващ път“, а с плана за
застрояване се предвижда зона Ов „Вилна зона“ с
показатели: Кинт. = 0,8; плътност на застрояване
≤ 40 %; Озеленяване ≥ 50 %, с Н ≤ 7 м до два
етажа, свободно застрояване, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

6895

Председател:
К. Ангелова

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 87
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Белица, реши:
Одобрява изменение на ПУП – парцеларен
план, одобрен с Решение № 64, протокол № 5 от
20.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица,
за обект „Кабелна линия за ел. провод 20 kV за
МВЕЦ „Белица“, намиращ се в имот с идентификатор № 03504.69.338 по кадастралната карта
на гр. Белица, одобрена със Заповед № РД-18-53
от 1.04.2008 г. на Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър – София.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Х. Юруков
6871
РЕШЕНИЕ № 89
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Белица, реши:
Одобря ва изменен ие на П У П – п ла н за
застрояване и регулация за ПИ с идентификатор № 03504.237.45 по кадастралната карта на
гр. Белица, одобрена със Заповед № РД-18-53 от
1.04.2008 г. на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, за обект „Складова база за
строителни материали“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Х. Юруков
6872
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № ОА-04-11688
от 8 октомври 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване въз основа на актовете
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, на землището на гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново, в
14-дневен срок от обнародването на тази заповед
в „Държавен вестник“.

6851

Областен управител:
Г. Камарашев

ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИЕ № 573
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и постъпило заявление
от собствениците № АБ-25-237 от 29.08.2014 г.,
решение за приемане на ПУП – ПП – т. 2 от протокол № 11 от 28.08.2014 г. на ЕСУТ на Община
Кнежа, Общинският съвет – гр. Кнежа, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за отклонения от
общите мрежи на техническата инфраструктура
извън строителните граници на гр. Кнежа за
електропровод за подземно кабелно ел. захранване
на трафопост в ПИ № 748124 и ПИ № 748125 в
землището на гр. Кнежа, местност Трите декара,
община Кнежа.
Собственик на ПИ № 748124 е ЕТ „Ана – Виктория – Тодор Хинкин“ – ЕИК 6050284, с адрес
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, ул. Димитър Бутански 84, представлявано от Тодор
Александров Хинкин – управител.
Собственици на ПИ № 748125 са Иван Александров Хинкински и Димитрина Иванова Хинкинска с адрес гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен, ул. Димитър Бутански 84.

6860

Председател:
М. Цолова

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 507
от 23 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Променя Решение № 458 на Общинския съвет – гр. Любимец, прието с протокол № 45 от
30.04.2014 г. (ДВ, бр. 46 от 2014 г.), както следва:
„Общинският съвет – гр. Любимец, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на подземен ел. провод СН
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(средно напрежение) за овощна градина в ПИ
№ 304028 по КВС на гр. Любимец с инвеститор
ЕТ „НТТ Христо Николов“.“

6861

Председател:
М. Станкова

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 920
от 24 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и във връзка
с решение на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на Пътна
връзка от път II-55 (Главан – Свиленград) при
км 182+800 – ляво за ПИ № 087009 в землището
на с. Пъстрогор, през поземлени имоти – ПИ
№ 087009 – паркинг на „Метро туризъм“ – ООД,
ПИ № 000234 – изоставена орна земя на община
Свиленград, намиращи се в землището на с. Пъстрогор, и през ПИ № 000006 с НТП – местен път
на община Свиленград, намиращ се в землището
на гр. Свиленград.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графична и текстова част.

6812

Председател:
Г. Еленков

РЕШЕНИЕ № 921
от 24 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и във връзка
с решение на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване до ПИ № 087009 в землището
на с. Пъстрогор, през поземлени имоти – ПИ
№ 000218 с НТП – път II клас на държавата,
ПИ № 000234 с НТП – изоставена орна земя на
община Свиленград, ПИ № 088012 с НТП – пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ № 088007 с
НТП – нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ № 000212
с НТП – дерета на община Свиленград, ПИ
№ 087009 – паркинг на „Метро туризъм“ – ООД,
намиращи се в землището на с. Пъстрогор,
община Свиленград, и през ПИ № 000006 с
НТП – местен път на община Свиленград, и
ПИ № 000712 с НТП – полски път на община Свиленград, намиращи се в землището на
Свиленград.

6813

Председател:
Г. Еленков

РЕШЕНИЕ № 922
от 24 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и във връзка
с решение на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план на Пътна
връзка от АМ „Марица“ за ПИ № 070045 в землището на с. Момково, през поземлени имоти – ПИ
№ 000804 – полски път на община Свиленград,
ПИ № 000823 – път I клас на държавата, ПИ
№ 070045 – нива на „Метро туризъм“, намиращи се
в землището на с. Момково, община Свиленград.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графична и текстова част.

6814

Председател:
Г. Еленков

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 338
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Симеоновград, реши:
Одобрява ПУП – изменение на плана за регулация с обхват квартали 69 и 69а, както следва:
Лицето на УПИ VІІ на запад да съвпадне с
уличната регулация на новопроектираната улица
Шейновска. На юг регулационната граница да
съвпадне с кадастралната граница на бул. Крайречен. Северната граница да не се променя, а
само да продължи до ул. Шейновска. Източната
граница да не се променя, а само да продължи до
бул. Крайречен, през УПИ – „За озеленяване“, в
кв. 69а. Улица от о.т. 637а до о.т. 637б да се проектира като тупик с дължина под 100 м съгласно
скицата-проект. Променя се предназначението на
част от УПИ – „За озеленяване“, в кв. 69а и се
включва към УПИ VІІ, който е с нова проектна
площ 868 кв. м и се отрежда „За обществено
обслужване“.
Квартал 69а се заличава, а оставащият терен
за озеленяване се урегулира като УПИ VІІІ – „За
озеленяване“, от кв. 69.

6701

Председател:
А. Петров

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 516
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проектите за ПУП – план за улична
регулация (ПУР) от о.т. 99 до о.т. 94; план за регулация (ПР) за обединяване на кв. 38 и кв. 65б
в един нов кв. 38, обединяване на УПИ V-407 и
VI-407 в УПИ V-407 – за стопанска дейност, и
промяна на номерата на парцелите, повтарящи
се в новообразувания кв. 38; план за застрояване
(ПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ
V-407 – за стопанска дейност, IV-454, IX-404,
VII-406, XIX и XVIII – автомивка, по плана на
с. Винарово, община Чирпан.
Планът за улична регулация (ПУР) променя
регулацията на улица с о. т. 99-94, като част от
улица с о.т. 99-94 се трансформира в улица-тупик
с о.т. 94-99а, а частта от имот 407 (попадаща под
отреждане за улична регулация по досега дейст-
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ващия план) да се придаде към УПИ V-407 – стопанска дейност, като новата дворищна регулация
съвпадне със съществуващата на място имотна
граница на имот с пл. н. 407.
Проектът за изменение на регулационния план
(ПР) предвижда обединяване на кв. 38 и кв. 65б
в един нов кв. 38; обединяване на УПИ V-407 и
VI-407 в УПИ V-407 – за стопанска дейност, и
промяна на номерата на парцелите, повтарящи се
в новообразувания кв. 38, а именно: УПИ I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII и IX от бившия квартал 65б
се преномерират съответно на XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX и XX от новообразувания
кв. 38 по плана на с. Винарово.
Промяната на регулацията е показана с кафяви
и зелени черти и надписи в чертежите на плана за
регулация (ПР) и плана за улична регулация (ПУР).
В част застрояване (ПЗ) и работен устройствен
план (РУП) се предвижда и конкретизира възможността за сключено застрояване по вътрешнорегулационните линии между УПИ V-407 – за
стопанска дейност, IV-454, IX-404, VII-406, XIX
и XVIII – автомивка, по плана на с. Винарово,
община Чирпан, след обединяване на кв. 38 и
кв. 65б в един кв. 38 и се отрежда застрояване
със зона „Пч“ (чисто производствена) за УПИ
V-407 – за стопанска дейност, XIX и XVIII – автомивка; зона „Смф“ (смесена функция) за УПИ
VII-406 и запазване на зона „Жм“ ( жилищна с
малка височина) за УПИ IX-404, IV-454, показано
със задължителни и ограничителни линии на
застрояване в ПЗ при спазване на устройствените
показатели за съответните зони и ограничителните
отстояния и височини в проекта за ПЗ и РУП.
Решението може да се обжалва или протестира
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан,
съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

6896

Председател:
Хр. Стефанов

10. – Заместник-министърът на регионалното
развитие на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-65
от 7.10.2014 г. на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ за временен строеж „Цех
за намаляване на размерите и дезактивация на
оборудването“ на територията на площадката на
АЕЦ „Козлодуй“ в поземлен имот № 218 в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област
Враца. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано����������������������������������
от ������������������������������
заинтересованите��������������
лица пред Административния съд – Враца, в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132,
ал. 1 и 2 АПК.
6867
88. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция��������������������
– �����������������
Пловдив, офис Па
зарджик, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
Постановление № 1141/2011/000201 от 1.10.2014 г.
възлага на „Стилвет“, ЕИК 200785695, с адрес:
с. Сарая, ул. 8-а № 11, община Пазарджик, с представляващ Асен Иванов Павлов следния недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор
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55155.501.1427.1.59 в гр. Пазарджик, построен през
2011 г. и преотреден за търговска дейност. Магазин № 2 с площ 46,76 кв. м с прилежащи части
6,36 кв. м – ид. ч. от общите части на сградата, намиращ се в сграда с идентификатор № 55155.501.1427
в гр. Пазарджик, ул. Цар Освободител 88Б, по
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на ИД на АГКК, при съседи на обекта: на същия етаж – 55155.501.1427.1.60, 55155.501.1427.1.61,
55155.501.1427.1.58; под обекта – 55155.501.1427.1.82,
55155.501.1427.1.84, 55155.501.1427.1.83; над обекта – 55155.501.1427.1.36. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
6845
7. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це 
нов“ – Свищов, обявява конкурси за академични
длъжности: доцент в област на висше образование:
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна
специалност: Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност (счетоводство)
за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“;
професор в област на висше образование: 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна
специалност: Политическа икономия за нуждите
на катедра „Обща теория на икономиката“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „Докторантура и
академично развитие“, тел.: 0631/66-362.
6873
52. – Институтът по информационни и ко
муникационни технологии при БАН – София,
обявява конкурси за академичната длъжност
доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки по специалност
01.01.12. Информатика (грид технологии и приложения) – един, за секция „Грид технологии и
приложения“; по специалност 01.01.09. Изчислителна математика (научни пресмятания) – един,
за секция „Научни пресмятания“; по специалност
01.01.13. Математическо моделиране и приложения
на математиката (приложения в биологията и
медицината) – един, за секция „Научни пресмятания“; по специалност 01.01.13. Математическо
моделиране и приложения на математиката
(приложения в микроелектрониката) – един, за
секция „Паралелни алгоритми“, всички със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел.
02/9793218.
6837
60. – Община Казанлък на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през септември 2014 г. са извършени продажби на общински нежилищни имоти,
както следва: обект в сграда, включващ: магазин
„Здраве 1“ (обособена част „А“ по техническа документация) с обща площ 106,40 кв. м и прилежащите
части от общите части на сградата и правото на
строеж, състоящ се от: търговска зала и санитарен възел, при граници: североизток – стълбище
и обособена част „Г“, югоизток – междублоково
пространство, югозапад – част „Б“, и североза-
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пад – бул. Розова долина, и магазин „Здраве 2“
(обособена част „Б“ по техническа документация)
с обща площ 24,67 кв. м и прилежащите части от
общите части на сградата и правото на строеж
при граници: изток – част „А“, югозапад – част
„В“, и северозапад – бул. Розова долина, разположени на партерния етаж на масивна сграда – им.
№ 831 в УПИ I в кв. 206, административен адрес:
бул. Розова долина 14, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от
1987 г., на Николай Танев Кратунов от София за
108 900 лв. без ДДС, платени изцяло към момента на подписване на приватизационния договор;
обект магазин „Здраве 3“ с обща площ 46,56 кв.
м, разположен на партерен етаж на сграда – четириетажен жилищен блок – им. № 831 в УПИ I
в кв. 206, Казанлък (реално определена част „В“
по документация, одобрена на 24.03.2004 г. от
главен архитект), със застроена площ 42,20 кв. м
и принадлежащите 4,36 кв. м от общите части на
сградата и правото на строеж, ведно с прилежащата към магазина изба (склад за напитки по стр.
документация) с полезна площ 16,06 кв. м, разположена под него, при граници: североизток – част
„А“ и част „Б“, югоизток – междублоково пространство, югозапад – стълбищна клетка (вход
„Г“), северозапад – бул. Розова долина; за изба:
север и запад – коридори, изток – външна стена,
юг – изба № 5 (към ап. № 29), административен
адрес: бул. Розова долина 16, съгласно ПУП на
гр. Казанлък, одобрен със Заповед № РД-02-14-192
от 1987 г. и Заповед № 621 от 2002 г., на Николай
Танев Кратунов от София за 48 000 лв. без ДДС,
платени изцяло към момента на подписване на
приватизационния договор.
6850

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „ЕВН
Българи я Електроразпределение“ – ЕА Д, на
Правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ), приети с т. 3 от
Протокол № 147 от 14.10.2013 г. на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране на
основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83,
ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката, по което
е образувано адм. д. № 9462/2014 г. по описа на
Върховния административен съд.
6838
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 6164/2014 г., разпределено на VІІІ тричленен
състав, по жалба срещу чл. 17 от Наредбата за
предоставяне на социалните услуги „Асистенти
за независим живот“ на СОС, с изключение на
ал. 1, изречение 1 и пълна отмяна на приложения
№ 1.12 и № 2.10 към същата наредба и частична
отмяна на чл. 4, т. 1 и чл. 6а, т. 1 от наредбата,
приета с Решение № 747 по протокол № 116 на
СОС от 26.07.2007 г. Лицата, за които оспореният
акт е благоприятен, могат да встъпят като страни
наред с административния орган до началото на
устните състезания при всяко положение на делото.
6874
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Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 6596/2014 г., ХІІ тричленен състав, по жалба
на Мартин Ванев Попов от София срещу чл. 137,
ал. 1 от Наредбата за организация на движението
на територията на Столична община (Решение
№ 521 по протокол № 48 от 26.09.2013 г.). Делото
е насрочено за 28.11.2014 г. от 9,30 ч.
6875
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че по жалба на
собствениците от етажната собственост в жилищна сграда на адрес: София, ж. к. Красно село, кв.
Борово, бл. 230, представлявана от председателя
на УС на ЕС Илия Йорданов Велинов, срещу
Решение № 404 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на Столичния общински съвет (СОС), с което
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на м. Ж. к. Борово в
частта му относно одобрения план за застрояване
за УПИ І-1437, общ. – за ЖС, хидрофор и паркинг,
кв. 288в, е образувано адм. д. № 2199/2014 г. по
описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.11.2014 г. от 13,30 ч.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като подадат заявление със съдържание
и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
6876
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на „Юлен“ – АД, със седалище
и адрес на управление Банско, ул. Пирин 94,
представлявано от Мая Христоскова, против
Заповед № 01-488 от 4.09.2014 г. на кмета на
община Банско, с която е одобрен ПУП – ПЗ
и ПЗ за поземлен имот 02676.158.4 по КК на
гр. Банско, както следва: 1. чрез ПР се образуват четири равноплощни УПИ – VІ, VІІ, VІІІ и
ІХ, масив 158, м. Средореко, всеки един с площ
233 кв. м със следното предназначение: УПИ
VІ и УПИ VІІІ – за обществено обслужване,
ски гардероб и ски училище, УПИ VІІ и УПИ
ІХ – за ски училище, ски гардероб, заведение за
хранене, ресторанти, магазини, обменно бюро
и съпътстващи обслужващи сгради; 2. чрез ПЗ
се предвижда свързано застрояване между четирите имота, при спазване на задължителните
и ограничителните линии на застрояване при
следните параметри: кота корниз – 7 м, плътност
на застрояване – 50 %, коефициент на интензивност – 1,0, и минимална озеленена площ – 20 %,
е образувано адм. дело № 650/2014 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.11.2014 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
6877
Кубратският районен съд уведомява Севдие
Памукова, род. на 20.11.1942 г., Шекюре Гарип,
род. на 17.09.1944 г., и Шекюр Ширин, род. на
15.12.1949 г., без постоянен и настоящ адрес в Р.
България, че по искова молба, заведена от Сейфи Ширин, е образувано гр. д. № 322/2014 г. по
описа на РС – гр. Кубрат, за делба на останали в
наследство от общите им наследодатели Мустафа
Хюсеинов Помаков, Акиф Юсеинов Помаков и
Себиле Идиризова Акифова недвижими имоти. В
случай че в двуседмичен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ не се явят
в деловодството на Кубратския районен съд, за
да получат препис от исковата молба и приложенията, ще им бъде назначен служебен защитник.
6848
Пазарджишкият районен съд връчва на Мумен
Мохамед-Хайр Ал-Дъраа – с неизвестен адрес,
препис от исковата молба и приложенията като
ответник по гр.д. № 2762/2014 г. по чл. 127а СК
във връзка с чл. 76, ал. 1, т. 9 ЗБЛД, заведено от
Лидия Коева Коева като майка и законен представител на малолетното дете Лазарина Мумен
Ал-Дъраа. В двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ ответникът
да се яви в канцеларията на съда за получаване
на препис от ИМ и приложенията към нея за
отговор по чл. 131 ГПК, като в противен случай
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще му бъде назначен особен представител.
6878

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
71. – Управителният съвет на фондация „Ата
нас Буров“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 27.11.2014 г. в 18 ч. в сградата на „Банка
ДСК“, София, ул. Г. Бенковски 5, общо събрание
на фондацията при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на фондация
„Атанас Буров“ и изпълнението на бюджета за
2013 г.; 2. приемане на програма за дейността и
бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2014 г.;
3. приемане на нови настоятели на фондацията;
4. разни.
6842
1. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация за превенция и работа със зависимости
„Само днес“, София, на основание чл. 20 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 10.12.2014 г. в 10 ч. в седалището и
адреса на управление на сдружението в София,
район „Красно село“, п.код 1612, ж.к. Хиподрума,
бл. 108, вх. Г, ап. 82, при следния дневен ред: 1.
разглеждане и одобряване на молбата на члена
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на управителния съвет Траян Ясенов Антов за
освобождаването му като член на управителния
съвет, както и за прекратяване на членството
му в сдружението; 2. разглеждане и приемане
на предложението на управителния съвет за
прекратяване на членството в управителния
съвет на Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева на основание чл. 27, ал. 1, т. 4 от устава;
3. разглеждане и приемане на предложението
на председателя на управителния съвет за изключване от сдружението на Пенка Димитрова
Георгиева-Бабачева на основание чл. 13, т. 4 от
устава; 4. разглеждане и одобряване на молбите
за приемане на нови членове на сдружението; 5.
избор на нови членове на управителния съвет; 6.
разглеждане и приемане на молбите на членове
на сдружението за прекратяване на членството
им в сдружението на основание чл. 13, т. 1 от
устава на сдружението; 7. разглеждане и приемане на промени в устава на сдружението, в т.ч.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението, промяна на предмета на дейност
на сдружението, промяна на условията и реда за
свикване на общо събрание на сдружението; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред. Всички писмени материали са
на разположение на членовете на сдружението
в продължение на един месец преди датата на
провеждане на събранието.
6844
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Интердисциплинарен инсти
тут за научни изследвания и сътрудничество
по бизнес системи и технологии“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 30.12.2014 г. в 11 ч. в седалището на сдружението в София, район „Витоша“,
ул. Иван Сусанин 53, ет. 2, ателие 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на
УС за дейността на сдружението през 2013 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2013 г.; 3. освобождаване на
членовете на УС от отговорност за дейността им
през 2013 г.; 4. вземане на решение размерът на
дължимия от редовните членове на сдружението
годишен членски внос и размерът на встъпителната вноска, дължима при приемането на
нови редовни членове, да останат непроменени
през 2014 г.; 5. одобряване на сключения между
сдружението и „Амакота“ – ЕООД, договор от
24.01.2014 г.; 6. разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени
представители да вземат участие в работата на
общото събрание, като регистрацията за участие започва в 10 ч. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта или паспорт, а за
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пълномощниците – и срещу представяне на изрично пълномощно. Писмените материали са
на разположение на членовете на сдружението
в седалището на сдружението в София, район
„Витоша“, ул. Иван Сусанин 53, ет. 2, ателие 4,
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20
от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6843
13. – Управителният съвет на сдружение
ВУСК „Васил Левски“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.12.2014 г. в 14,30 ч. в Дома на културата на
НВУ „Васил Левски“, бул. България 76, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на сдружението; 2. приемане на нови членове; 3.
приемане на бюджет на сдружението за 2015 г.;
4. други организационни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе от 15,30 ч. при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание.
6879
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса
Драгоман“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
1.12.2014 г. в 9 ч. в Драгоман, ул. Черноризец
Храбър 25, при следния дневен ред: 1. приемане
на промяна в целите, средствата за постигане на
целите и предмета на дейност на сдружението;
2. приемане на промени в наименованието на
сдружението; 3. приемане на промени в устава на
сдружението. Канят се членовете на сдружението
или техни упълномощени в съответствие с устава
на сдружението представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на членовете на сдружението и техните пълномощници ще започне в
8 ч. и 30 мин. и ще приключи в 9 ч. Материалите
за заседанието и съответните проекторешения
по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на
сдружението.
6841
31. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „Кристи“, Дряно
во, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 1.12.2014 г. в 18 ч. в
Дряново, ул. Стефан Стамболов 28, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния
съвет за 2009 – 2014 г.; 2. избор на членове на
управителния съвет на клуба; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
6869
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