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длъжността директор на Служба „Во
енна информация“ и удостояването
му с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 април 2016 г.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за уп
равление на етажната собственост (обн., ДВ,
бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и
57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г.
и бр. 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думите „не извършват“ се
добавя „ремонтни“, а след думата „него“ се
добавя „които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на
строителни продукти, променени/заменени
и/или първоначално вложени, както и/или
дейности“.
2. В т. 9 след думата „преустройство“ се
поставя запетая, съюзът „и“ се заличава и се
добавя „основен ремонт и основно“.
3. В т. 12 след думата „преустройство“ се
поставя запетая, съюзът „или“ се заличава
и се добавя „основен ремонт или основно“.
4. Създава се нова т. 17:
„17. поддържат общите части на сградата и
своя самостоятелен обект в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания
на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на
територията;“.
5. Създават се т. 18 и 19:

„18. се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в
сградата;
19. не извършват дейности в общите части
на сградата, включително и по фасадата, които
нарушават тяхната цялост и архитектурен вид,
носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност
или безопасното ползване на сградата;“.
6. Досегашната т. 17 става т. 20.
§ 2. В чл. 7, ал. 2, т. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „като за собственика или
ползвателя се посочва и електронна поща за
уведомяване, ако разполага с такава“.
§ 3. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „доклада към“ се заличават.
2. В т. 10, буква „в“ преди думата „обновяване“ се добавя „основен ремонт и/или
основно“.
3. Създава се нова т. 15:
„15. в рамките на нормативно установените
срокове за изготвяне на технически паспорт
приема решение за възлагане съставянето
на технически паспорт за съществуващите
сгради и одобрява договора с изпълнителя,
приема доклада за извършеното обследване и
направените оценки на техническите характеристики и съставения технически паспорт
на сградата;“.
4. Досегашната т. 15 става т. 16.
§ 4. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думата „часът“ се добавя „на поставянето“ и се създава
изречение трето: „Общото събрание може да
бъде насрочено и да се проведе най-рано на
осмия ден след датата на поставяне на поканата, а в неотложни случаи – не по-рано от
24 часа след поставянето є.“
2. В ал. 2, 3 и 4 след думата „адрес“ се
добавя „в страната“.
§ 5. В чл. 15, ал. 1 след думите „по чл. 17,
ал. 2, т. 1 – 4“ се добавя „и 7“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „В протокола се вписват“
се заменят с „Протоколът съдържа“, а след
думата „представляват“ се добавя „номера на
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самостоятелния обект, начина, по който са
гласували лицата – „за“, „против“ или „въздържал се“, техен подпис“ и се поставя запетая.
2. В ал. 7 изречение трето се изменя така:
„Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис „Вярно с
оригинала“, и приложенията към него се
предоставят на собствениците, ползвателите
или обитателите, а в случаите по чл. 13, ал. 2
се изпраща на посочената електронна поща
или адрес в страната.“, и се създава изречение
четвърто: „Когато в случаите по чл. 13, ал. 2
лицето не е посочило електронна поща или
адрес в страната, на които да се изпращат
копия на протоколи, то се смята за уведомено
с поставяне на съобщението.“
§ 7. В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „за обновяване“ се заменят
със „за основно обновяване“.
2. В т. 6 думите „не по-малко от 67“ се
заменят с „повече от 50“.
3. Създава се т. 7:
„7. за възлагане правомощията или на
част от тях на управителния съвет (управителя), както и за възлагане на дейности по
поддържането на общите части на сградата
на юридически или физически лица, които
не са собственици – с мнозинство повече от
67 на сто идеални части от общите части на
етажната собственост.“
§ 8. В чл. 19, ал. 8 числото „50“ се заменя с
„67“, след думите „физически лица“ се добавя
„или на юридически лица“, изречение второ се
изменя така: „Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание, взето с
мнозинство повече от 67 на сто идеални части
от общите части на етажната собственост, и се
сключва от упълномощено от общото събрание
лице за срок до две години.“, и се създават
изречения трето и четвърто: „Договор, сключен
за по-дълъг срок, се смята за сключен за две
години, а клауза, предвиждаща автоматично
подновяване на договора или превръщането
му в безсрочен, се смята за недействителна.
В срока на договора избраното физическо или
юридическо лице има правата, задълженията
и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон.“
§ 9. В чл. 21 се създава ал. 4:
„(4) При нововъзникнала етажна собственост избор на управителен съвет (управител)
се провежда в 6-месечен срок от въвеждането
на сградата в експлоатация.“
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 12:
„12. при поискване издава на собствениците документ за наличието или липсата на
задължения към етажната собственост;“
б) досегашната т. 12 става т. 13.
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2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Управителният съвет (управителят) се отчита
ежегодно и в края на мандата си с доклад
пред общото събрание.“
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ремонт и обновяване“
се заменят с „основен ремонт и/или основно
обновяване“.
2. В ал. 4 след думата „сградата“ се добавя
„или за няколко сгради в режим на етажна
собственост, които са изпълнени при свързано
застрояване“ и навсякъде думата „(входовете)“
се заменя с „(входовете или сградите)“.
3. В ал. 6 накрая се добавя „и Закона за
статистиката“.
§ 12. В чл. 27, ал. 6 думите „два еднообразни
екземпляра“ се заменят с „един екземпляр“.
§ 13. В чл. 29, ал. 2, т. 2 и 3 след думата
„заверено“ се добавя „с полагане на надпис
„Вярно с оригинала“.
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „собственик“ се
поставя запетая и се добавя „като за задълженията към сдружението, станали изискуеми
преди промяната на собствеността, отговаря
старият собственик, освен ако при промяната
на собствеността не е уговорено друго“.
2. В ал. 2 думите „средства за обновяване“
се заменят със „средства за основен ремонт
и/или основно обновяване“.
§ 15. В чл. 33, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „за обновяване“ се заменят
със „за основно обновяване“.
2. В т. 6 думите „не по-малко от 67“ се
заменят с „повече от 50“.
3. Създава се т. 7:
„7. за възлагане правомощията или част
от тях на управителния съвет (управителя),
както и за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата, на
юридически или физически лица, които не
са собственици – с мнозинство повече от
67 на сто от представените идеални части в
сдружението.“
§ 16. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 9:
„9. при поискване издава на собствениците документ за наличието или липсата на
задължения към сдружението;“
б) досегашната т. 9 става т. 10.
2. В ал. 10 числото „50“ се заменя с „67“,
след думите „физически лица“ се добавя
„или на юридически лица“, изречение второ
се изменя така: „Договорът за възлагане се
одобрява с решение на общото събрание на
сдружението, взето с мнозинство повече от
67 на сто от представените идеални части в
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сдружението, и се сключва от упълномощено
от общото събрание на сдружението лице за
срок до две години.“, и се създава изречение
трето: „В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния
съвет (управителя) по този закон.“
§ 17. В чл. 40, ал. 2 думата „оповестяването“
се заменя с „получаването“.
§ 18. В чл. 43, ал. 2 думата „оповестяването“
се заменя с „получаването му“.
§ 19. Наименованието на глава трета се
изменя така: „Регистрационен и уведомителен
режим. Контрол“.
§ 20. В чл. 44, ал. 3 след думата „имената“
се поставя запетая и се добавя „електронната
поща“.
§ 21. В чл. 46б след думата „имената“ се
добавя „електронната поща“ и се поставя
запетая, а думите „както и адрес за кореспонденция“ се заменят с „адрес в страната и
копие на протокол за избор на управителен
съвет (управител), заверено с полагане на
надпис „Вярно с оригинала“ и приложенията
към него“.
§ 22. Наименованието на глава четвърта се
изменя така: „Поддържане, ремонт и основно
обновяване на общите части“.
§ 23. В чл. 48, ал. 1, 3 и 4 думата „обновяване“ се заменя с „основно обновяване“.
§ 24. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„Кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва
проверка и издава заповед в срок до един
месец от уведомяването по ал. 3, с която
задължава собствениците да осъществят в
определен срок ремонта по ал. 1, но не покъсно от три месеца.“
2. В ал. 5, изречение първо накрая се добавя
„в срок до три месеца от изтичане на срока
за ремонт по ал. 4“.
§ 25. В чл. 51, ал. 1 накрая се добавя „и
членовете на техните домакинства независимо
от етажа, на който живеят“.
§ 26. В чл. 52 ал. 3 се отменя.
§ 27. В глава четвърта се създава чл. 54а:
„Осигуряване на достъп
Чл. 54а. (1) При прието решение от общото събрание на собствениците и/или на
сдружението на собствениците за извършване
на дейности по чл. 6, ал. 1, т. 12 и отказ за
осигуряване на достъп от страна на собственик до притежавания от него самостоятелен
обект кметът на общината или района или
оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед, с която
задължава собственика да осигури необходимия достъп. Заповедта се съобщава на собственика и на председателя на управителния
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съвет (управителя) и може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на етажната собственост.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок до
1 месец след подадено искане от председателя
на управителния съвет (управителя), придружено от констативен протокол за неосигурен
достъп, съставен от управителния съвет (управителя) и двама собственици.
(3) Изпълнението на заповедта по ал. 1 се
осъществява по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 28. В чл. 56 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Председател на управителен съвет
(управител), който не изпълни задълженията
си по чл. 49, aл. 1 – 3, се наказва с глоба от
500 до 1000 лв.
(5) Когато физическо лице или юридическо лице, на което са възложени правомощия на управителен съвет (управител) по
реда на чл. 19, ал. 8 и чл. 34, ал. 10, наруши
или не изпълни задъл жени ята, които то
има по този закон като управителен съвет
(у правител), ако извършеното не състав
лява престъпление, се наказва с глоба от
800 до 1500 лв. – за физическо лице, или с
имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. –
за юридическо лице.“
§ 29. В чл. 56а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За неизпълнение на задължението по
чл. 49, ал. 4 или 5 кметът на общината или
района се наказва с глоба от 300 до 700 лв.“
§ 30. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ползватели“ се добавя „а при отказ от страна на управителя,
протоколът се съставя от трима собственици
и/или ползватели“, а след думата „дата“ се
добавя „или период и място“.
2. В ал. 2 след думата „(управителя)“ се
добавя „или на контролния съвет“, а думите
„контрольора и двама собственици и/или
ползватели“ се заменят с „трима собственици
и/или ползватели“.
3. В ал. 3, изречение първо след думата
„(управителя)“ се добавя „или един от собствениците, участвали в съставянето му“.
§ 31. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. „Основно обновяване“ е „основно обновяване“ по смисъла на Закона за устройство
на територията.“
2. В т. 12 преди думата „обновяване“ се
добавя „основно“.
3. Създават се т. 17 и 18:
„17. „Адрес в страната“ е посочен от собственик, ползвател или обитател адрес за
кореспонденция в Република България, на
който собственикът, ползвателят или обитате-
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лят желае да получава съобщения. Адресът в
страната може да бъде различен от настоящия
или постоянния адрес.
18. „Основен ремонт“ е „основен ремонт“
по смисъла на Закона за устройство на територията.“
Законът е приет от 43-то Народно събр ание
на 17 март 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2147
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РЕШЕНИЕ

за предсрочно преустановяване съществува
нето на Временната комисия за проучване
на всички факти и обстоятелства, свързани
с твърдения за намеса на Руската федера
ция и Република Турция във вътрешната
политика на Република България
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:

УКАЗ № 74
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България, приет
от ХLIIІ Народно събрание на 17 март 2016 г.
Издаден в София на 29 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение на Закона за морските прос
транства, вътрешните водни пътища и прис
танищата на Република България (обн., ДВ,
бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24
и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45
от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108
от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от
2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г.,
бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24
от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и
52 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 103в, ал. 4 думите „по ал. 2 и 3“
се заменят с „по ал. 2, 3 и ал. 5, изречение
първо“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 17 март 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2148

Преустановява съществуването на Временната комисия за проучване на всички факти
и обстоятелства, свързани с твърдения за
намеса на Руската федерация и Република
Турция във вътрешната политика на Република България.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 23 март 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2304

РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие за участие на Република
България в Общото увеличение на капитала
на Международната банка за възстановяване
и развитие – 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от
Конституцията на Република България
РЕШИ:
Дава съгласие за участие на Република
България в Общото увеличение на капитала
на Меж дународната банка за възстановяване и развитие – 2010 г., чрез записване
през 2016 г. на разпределените за страната
1393 акции по номинал на обща стойност
168 044 555,00 щ. д., в това число подлежаща
на внасяне част в размер 10 082 673,30 щ. д.
и платима при поиск ване част в размер
157 961 881,70 щ. д., съгласно Решение № 613
на Управителния съвет на Международната
банка за възстановяване и развитие, прието
на 16 март 2011 г.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 23 март 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2305
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 58
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените
сили на Република България, Националната
разузнавателна служба и Националната служба
за охрана, изискващи висши офицерски звания
(обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 17
и 37 от 2013 и бр. 40 и 83 от 2014 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на указа се изменя така:
„Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените
сили на Република България и Националната
служба за охрана, изискващи висши офицерски звания“.
2. В приложението към т. 1:
а) в т. 2 „Служба „Военна полиция“:
аа) наименованието се изменя така:
„Служба „Военна полиция“ и служба „Военна информация“;
аб) създава се ред 23а:
„
23а. Директор на служба „Военна информация“ – от 1 април 2016 г.

Бригаден
генерал
(Комодор)

“
б) в т. 3 „Министерство на отбраната“ ред
27а се заличава;
в) в т. 4 „Военни академии, военни училища и Национална гвардейска част“ се създава
ред 30б:
„
30б. Началник на Висшето военно- Комодор
морско училище „Никола Йонков
Вапцаров“ – от 1 април 2016 г.

“
г) точка 6 „Национална разузнавателна
служба“ с редове 34 и 35 се заличават.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2332
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УКАЗ № 59
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам генерал-лейтенант Константин
Веселинов Попов с висше офицерско звание
„генерал“, считано от 1 май 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2333

УКАЗ № 60
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам контраадмирал Емил
Василев Ефтимов от длъжността директор
на дирекция „Сътрудничество и регионална
сигурност“ в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел, Белгия, считано
от 16 юли 2016 г.
2. Назначавам контраадмирал Емил Василев Ефтимов на длъжността „заместник-началник на отбраната“, считано от 16 юли 2016 г.
3. Удостоявам контраадмирал Емил Василев Ефтимов с висше офицерско звание
„вицеадмирал“, считано от 16 юли 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2334

УКАЗ № 61
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Иван Кирилов Ортомаров на длъжността директор на дирекция
„Операции и подготовка“ в Министерството
на отбраната.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ВЕСТНИК

2. Удостоявам полковник Костадин Атанасов Кузмов с висше офицерско звание
„бригаден генерал“, считано от 1 април 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2337

УКАЗ № 64

2335

УКАЗ № 62
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Валери Константинов Цолов на длъжността началник
на щаба на Сухопътните войски, считано от
1 април 2016 г.
2. Удостоявам полковник Валери Константинов Цолов с висше офицерско звание
„бригаден генерал“, считано от 1 април 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2336

УКАЗ № 63
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Костадин Атана
сов Кузмов на длъжността командир на 2-ра
механизирана бригада, считано от 1 април
2016 г.
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На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 146, т. 1 и
чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и във връзка с
подаден рапорт
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам генера л-майор П ламен
Маринов Лилов от длъжността заместниккомандир на Корпус за бързо развръщане на
НАТО в Солун, Гърция, и от военна служба,
считано от 31 март 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2338

УКАЗ № 65
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Димитър Крумов Илиев от длъжността командир
на 2-ра механизирана бригада, считано от
1 април 2016 г.
2. Назначавам бригаден генерал Димитър
Крумов Илиев на длъжността заместник-командир на Корпус за бързо развръщане на
НАТО в Солун, Гърция, считано от 1 април
2016 г.
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3. Удостоявам бригаден генерал Димитър
Крумов Илиев с висше офицерско звание
„генерал-майор“, считано от 1 април 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2339

УКАЗ № 66
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам контраадмирал Георги Христов
Фиданов с висше офицерско звание „вице
адмирал“, считано от 1 май 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2340
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УКАЗ № 68
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам капитан I ранг Боян Кирилов Медникаров на длъжността началник на
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, считано от 1 април 2016 г.
2. Удостоявам капитан I ранг Боян Кирилов Медникаров с висше офицерско звание
„комодор“, считано от 1 април 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2342

УКАЗ № 69
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:

УКАЗ № 67
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам комодор К и ри л Йорданов
Михайлов с висше офицерско звание „контраадмирал“, считано от 1 май 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2341

1. Назначавам полковник Светослав Любенов Даскалов на длъжността директор на
Служба „Военна информация“, считано от
1 април 2016 г.
2. Удостоявам полковник Светослав Любенов Даскалов с висше офицерско звание
„бригаден генерал“, считано от 1 април 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2343
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М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 23 МАРТ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Българската агенция по
безопасност на храните, приет с Постанов
ление № 35 на Министерския съвет от 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59
от 2011 г., бр. 1 и 48 от 2012 г., бр. 91 от 2013 г.
и бр. 29 и 68 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Българската агенция по безопасност
на храните е юридическо лице със седалище
София и е компетентният държавен орган за
официален контрол по отношение на качеството и безопасността на храните по цялата
хранителна верига. Официалният контрол се
осъществява върху:“;
б) в т. 10 накрая се добавя „добавки в
храни, ензими и ароматизанти“.
2. В ал. 3, т. 2 след думата „лабораторнодиагностична“ се добавя „референтна“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. представя на министъра на земеделието
и храните проект на програмата по чл. 118,
ал. 1 ЗВД;“
б) в т. 9 след думата „животните“ се поставя
запетая и се добавя „различни от програмата
по чл. 118, ал. 1 ЗВД“;
в) създава се т. 9а:
„9а. прави предложение на министъра на
земеделието и храните за утвърждаване на лабораториите, които ще извършват изследвания
за целите на официалния контрол съгласно
правото на Европейския съюз;“
г) в т. 13 се създава буква „в“:
„в) правилата за работа на Звеното за
контакт по Мрежата за измами с храни и
Системата за административна помощ и сът
рудничество;“
д) създава се т. 14а:
„14а. възлага на ЦОР да извършва оценка
на риска по проблеми, свързани с дейността
на БАБХ;“
е) създават се т. 17а – 17е:
„17а. прави предложение до министъра на
земеделието и храните за проекта на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на БАБХ;
17б. прави предложение до минист ъра
на земеделието и храните за извършване на
промени по бюджета на БАБХ;
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17в. утвърждава бюджетите и одобрява
промени по бюджета на разпоредителите от
по-ниска степен с бюджет в структурата на
БАБХ;
17г. одобрява ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета
и сметките за средства от Европейския съюз
на ЦУ на БАБХ, както и консолидираните
за системата на БАБХ и ги представя на
министъра на земеделието и храните;
17д. одобрява програмите, които изпълнява БАБХ, и ги представя на министъра на
земеделието и храните;
17е. одобрява годишния финансов отчет
на ЦУ на БАБХ, както и консолидирания за
системата на БАБХ;“
ж) в т. 18 думите „дълготрайни материални
активи“ се заменят с „активи и материални
запаси“;
з) в т. 19 след думата „сключват“ се добавя
„и прекратяват“.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „сключва“ се
добавя „и прекратява“.
§ 3. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 накрая се добавя „или овластява
за това директорите на специализираните
структури, ЦОР и ОДБХ“.
2. Точка 8 се отменя.
§ 4. В чл. 10 т. 1 се изменя така:
„1. дирекция „Вътрешен одит;“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дирекция ,,Финансово-стопанска дейност;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. дирекция „Европейска координация,
международно сътрудничество и проекти“;“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. дирекция „Растителна защита и контрол
на качеството на пресни плодове и зеленчуци;“.
2. Създава се т. 2а:
„2а. дирекция „Продукти за растителна
защита, торове и контрол;“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Областните дирекции по безопасност
на храните и специализираните структури по
ал. 2, т. 2 са юридически лица в структурата
на агенцията и са със статут на дирекции.“
§ 7. В глава четвърта наименованието на
раздел I се изменя така:
„Дирекция „Вътрешен одит“. Финансов
контрольор“.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Звеното за вътрешен
одит“ се заменят с „Дирекция „Вътрешен одит“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Звеното за
вътрешен одит“ се замен ят с „Дирек ци я
„Вътрешен одит“;
б) точка 1 се изменя така:
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„1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит
в публичния сектор (ЗВОПС), стандартите за
вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните
одитори, статута на дирекцията, утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор и специализираното законодателство, свързано с
дейността на агенцията;“
в) точка 13 се изменя така:
„13. организира срещи и дискусии с лица
на ръководни длъжности и служители от
БАБХ във връзка с изпълнението на одитни
ангажименти;“.
§ 9. Член 13а се изменя така:
„Чл. 13а. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на изпълнителния директор
на агенцията и осъществява предварителен
контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор.
(2) Редът и начинът за извършване на
контрола по ал. 1 се определят с вътрешни
актове.“
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 14. Дирекция „Финансово-стопанска
дейност“:“.
2. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. организира и осъществява финансово-счетоводната дейност на ЦУ на БАБХ в
съответствие със Закона за счетоводството
и действащата нормативна уредба в бюджетната сфера;
2. организира процеса по разработване и
съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на БАБХ;“.
3. В т. 3 думите „по бюджетната политика“
се заменят с „в бюджетната сфера“.
4. Точка 6 се отменя.
5. В т. 7 думата „дава“ се заменя с „изготвя“
и накрая се добавя „и по въпроси, свързани
с бюджетния процес“.
6. Точки 8 и 9 се изменят така:
„8. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета
и сметките за средства от Европейския съюз
на ЦУ на БАБХ, както и консолидираните
за системата на БАБХ;
9. изготвя тримесечни и годишни оборотни
ведомости и баланси на ЦУ на БАБХ, както
и консолидираните за системата на БАБХ;“.
7. Създават се т. 9а и 9б:
„9а. съставя годишния финансов отчет на
ЦУ на БАБХ, както и консолидирания за
системата на БАБХ;
9б. обобщава отчетите за изпълнение на
програмния и ориентиран към резултати бюджет на структурите от системата на БАБХ
и дирекциите от ЦУ на БАБХ;“.
8. Точка 10 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

„10. разпределя в Системата за електронни
бюджетни разплащания лимита за разходите
между разпоредителите с бюджет в системата
на БАБХ и одобрява плащанията в СЕБРА;“.
9. В т. 12 след думите „дейност на“ се
добавя „ЦУ на“.
10. В т. 13 думите „годишните инвентаризации“ се заменят с „инвентаризациите“.
11. Точка 16 се изменя така:
„16. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на ЦУ на агенцията
с машини и съоръжения, резервни части,
инвентар, организационна техника, консумативни материали, обзавеждане и други;“.
12. Създава се т. 16а:
„16а. организира ремонта и поддръжката на
материалните активи на ЦУ на агенцията;“.
13. В т. 17 след думите „активите на“ се
добавя „ЦУ на“.
14. В т. 18 след думите „сметките на“ се
добавя „ЦУ на“.
15. Точка 19 се изменя така:
„19. съгласува финансовите обосновки към
проекти на нормативни актове, предлагани
от агенцията, и оказва помощ на останалите
дирекции в ЦУ на агенцията при разработването им;“.
16. Точка 25 се изменя така:
„25. изготвя и поддържа регистър на недвижимите имоти на БАБХ;“.
17. Точка 26 се отменя.
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Дирекция „Правна“:
1. оказва правно съдействие на администрацията за законосъобразно осъществяване
на нейните функции;
2. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, свързани с дейността
на агенцията;
3. изготвя или участва в изготвянето на
становища по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване от други
ведомства;
4. изготвя становища относно прилагането
на нормативните актове;
5. разработва или участва в разработването
на вътрешни правила, свързани с дейността
на агенцията;
6. изготвя, у частва в изготвянето или
съгласува за законосъобразност проекти на
административни актове, издавани от изпълнителния директор или от определени от него
служители, и проекти на договори, страна по
които е агенцията;
7. изготвя, у частва в изготвянето или
съгласува за законосъобразност проекти на
инструкции, указания и становища;
8. участва във вътрешни и междуведомствени работни групи по въпроси с правен
характер, свързани с дейността на агенцията,
извън случаите по т. 2;
9. участва в подготовката на актове и в
решаването на правни проблеми, свързани с
международната дейност на агенцията;
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10. разработва становища по въпроси,
възникнали при изпълнението на договори,
страна по които е агенцията;
11. осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи по правни спорове, по
които страна е агенцията;
12. изготвя или съгласува изготвените
отговори по постъпилите в агенцията предложения, жалби, сигнали и молби от граждани
и организации с изключение на постъпилите
в ЦОР, специализираните структури и ОДБХ;
13. оказва правно съдействие на изпълнителния директор за законосъобразно изпълнение на неговите правомощия;
14. оказва правно съдействие при издаване
на наказателни постановления от изпълнителния директор и дава указания на директорите
на ОДБХ, свързани с осъществяването на
административнонаказателната дейност на
агенцията;
15. у частва в изготвянето и съгласу ва
документации за провеждане на конкурси
за назначаване на държавните служители в
агенцията;
16. организира и изпълнява дейността по
възлагане на обществените поръчки;
17. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
18. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила
за провеждане на обществени поръчки;
19. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки;
20. участва в комисиите за провеждане на
обществени поръчки;
21. организира подготвянето и изпращането
на информацията, предвидена за вписване
в Регистъра на обществените поръчки към
Агенцията по обществени поръчки;
22. изготвя и съгласува документации за
търгове, провеждани от агенцията;
23. участва в проверки на дейността на
ОДБХ и специа лизираните ст ру кт у ри на
агенцията;
24. участва в изготвянето на решения за
предоставяне или за отказ за предоставяне
на достъп до обществена информация по
Закона за достъп до обществена информация
въз основа на мотивирано становище за наличието на информацията и нейния характер
от съответната дирекция в ЦУ на БАБХ, с
дейността на която е свързано искането за
достъп до обществена информация;
25. води регистри на:
а) съдебните дела, по които ст рана е
агенцията;
б) обществени поръчк и, проведени от
агенцията;
в) сключените договори;
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26. предлага предприемане на действия и
изготвя становища по управление и ползване
на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на ЦУ на
БАБХ;
27. организира и провежда процедури по
Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на ЦУ на БАБХ;
28. води регистър на отдадените под наем
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на ЦУ на БАБХ, и съставя
досиета на имотите, отдадени под наем;
29. съхранява документациите по проведените търгове и сключените договори за наем;
30. подготвя кореспонденцията с министъра
на земеделието и храните и с поделенията на
БАБХ във връзка с исканията за отдаване под
наем, за ползване и управление на имоти.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. планира, координира и осъществява
дейности за осигуряване на прозрачност и
публичност на БАБХ в областта на достъпа
до информация за медиите, гражданите и
юридическите лица, отразяване на публични събития и публичното представяне на
дейността на ръководството и служителите
в БАБХ;“.
2. Създават се нови т. 15 – 19:
„15. осъществява преглед и анализ на публикациите в медиите, свързани с дейността
на БАБХ;
16. организира проучването на общественото мнение и провеждането на информационни
кампании, свързани с дейността на БАБХ;
17. изготвя анализи и доклади, свързани с
постъпилите запитвания и препоръки;
18. организира подготовката и разпространението на информационни материали за
повишаване осведомеността на обществото
за популяризиране на дейността на БАБХ;
19. изготвя проекти на вътрешноведомствени актове на БАБХ в областта на информационно-аналитичната дейност;“.
3. Създава се т. 20:
„20. предлага мерки за подобряване на
работните процеси по предоставянето на
административни услуги от БАБХ.“
§ 13. Член 17а се изменя така:
„Чл. 17а. Дирек ци я „Европейска координация, международно сътрудничество и
проекти“:
1. координира дейността на агенцията във
връзка с ангажиментите, произтичащи от
членството на Република България в ЕС, в
областта, свързана с функциите є;
2. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, въвеждащи правото
на ЕС, свързано с дейността на агенцията;
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3. осъществява взаимодействие с експерти
от институциите на ЕС, с представители на
европейски агенции, международни организации и институции, както и с експерти от
трети държави по въпроси, свързани с дейността на агенцията;
4. осъществява взаимодействие с експерти
от различни национални институции по въпроси, свързани с международната дейност
на агенцията;
5. проучва условията и изискванията за изнасяне на животни, храни и растения в трети
държави и предава получената информация
на заинтересованите дирекции в БАБХ;
6. координира, съгласува и/или участва в
изготвянето на позиции, указания, становища,
споразумения, стратегии, анализи и други
документи по въпроси, свързани с дейността
на агенцията;
7. осъществява и/или съгласува официалната кореспонденция, свързана с международната дейност на агенцията;
8. участва в работни групи, постоянни
комитети, срещи и мероприятия към институциите на ЕС, както и към международни
организации;
9. координира провеждането на одити от
Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕК и от трети държави в Република
България;
10. организира и у частва в семинари,
симпозиуми, конференции и други срещи с
международно участие;
11. организира посещения на чуждестранни
делегации и координира участието на експерти
от агенцията в мероприятия, провеждани в
други страни;
12. подпомага протоколната дейност при
официални и работни мероприятия, свързани
с международната дейност на агенцията;
13. подготвя необходимите документи и
организира командировките извън страната
на служителите на агенцията;
14. подпомага дейността на главния ветеринарен санитарен инспектор;
15. координира дейността на агенцията
по отношение изпълнението на проекти,
финансирани по програми на ЕС и от трети
държави при необходимост, и участва в разработването и реализацията им;
16. извършва преводите на официални писма и други документи, свързани с дейността
на агенцията.“
§ 14. Член 17б се изменя така:
„Чл. 17б. Дирек ци я „Човешк и ресу рси,
обучение и квалификация“:
1. методически ръководи и координира
дейността на специализираните структури,
ЦОР и ОДБХ, свързана с човешките ресурси;
2. съгласува типовите длъжностни характеристики на служителите в агенцията;
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3. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на
служителите в ЦУ на агенцията;
4. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в ЦУ на агенцията;
5. дава указания на дирекциите в ЦУ на
БАБХ по прилагането на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация
(ДВ, бр. 49 от 2012 г.);
6. участва в разработването на програми
за първоначално обучение на новоназначени
служители на агенцията;
7. изготвя обобщени програми, организира
и координира провеждането на курсове за
обучение и повишаване квалификацията на
служителите на агенцията;
8. координира обучението на служителите от агенцията, организирано от ЕК след
съгласуване със заместник изпълнителните
директори на БАБХ и главния директор на
Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“;
9. координира провеждането на обученията
с международно участие;
10. поддържа база данни относно издадените становища по програми за обучение във
висши училища или научноизследователски
институти и съхранява одобрените програми;
11. поддържа база данни на одобрените
от изпълнителни я директор програми за
обучение във висши училища или научноизследователски институти;
12. осъществява взаимодействие с висшите
училища и други организации във връзка с
провеждането на практическо обучение на
студенти в агенцията;
13. координира поддържането на база
данни за квалификацията на служителите
на агенцията;
14. поддържа база данни за подадените и
издадените документи за признаване на професионалната квалификация за професиите
ветеринарен лекар и ветеринарен техник;
15. организира дейностите по признаване
на професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен
техник и обменя информация по Информационната система за вътрешния пазар (IMI)
на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и
услуги“ на ЕК;
16. разработва образци на док у менти,
свързани с дейността є;
17. подпомага осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
18. подпомага взаимоотношени ята със
синдикатите.“
§ 15. Член 17в се изменя така:
„Чл. 17в. Дирекция „Информационни технологии и информационни системи“:
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1. участва в разработването на стратегията
и програми за развитие и прилагане на информационните и комуникационните технологии в БАБХ в съответствие със секторната
стратегия за електронно управление в МЗХ;
2. проучва и анализира информационните потребности, като изготвя предложения
и препоръки за разработване на нови или
развитие на съществуващите информационни
системи, програмни приложения и техническа
инфраструктура в съответствие с целите и
функциите на БАБХ;
3. планира и организира интегрирането на
нови информационни системи и технологии
в общата информационна среда;
4. организира техническата поддръжка и
подсигурява работоспособността на приложните информационни системи и техническата
инфраструктура на БАБХ;
5. разработва, прилага и контролира изпълнението на процедури за сигурност на
приложните информационни системи с цел
осигуряване на ефективна защита на информационните ресурси;
6. проучва и съгласува доставките за нови
услуги и хардуер, свързани с прилагането на
съвременни технологии, с цел повишаване
на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни
системи;
7. отговаря за спазването на утвърдени
политики и стандарти в областта на информационните и комуникационните технологии
на национално ниво и прилагането им в техническата инфраструктура на БАБХ;
8. организира дейности, свързани с планиране, въвеждане, поддръжка и извеждане от
експлоатация на програмните и техническите
активи, използвани в структурата на БАБХ,
при спазване изискванията за защитата на
и н т елек т уа лната собс т венос т в облас т та
на информационните и комуникационните
технологии;
9. следи и координира обслужването с данни
на управленските и технологичните процеси
в БАБХ с цел реинженеринг на процесите
по предоставяне на административни услуги
и преминаване към предоставянето им по
електронен път;
10. участва в планирането и организирането
на дейности по развитието и поддръжката
на услугите, предоставяни по електронен
път, в съответствие с приетите стандарти и
изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност;
11. отговаря за цялостната дейност по
оперативна съвместимост и интегрираност
на използваните информационни и програмни системи и техническа инфраструктура в
съответствие със Закона за електронното
у правление и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
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12. методически ръководи и контролира
всички структурни звена на БАБХ по отношение на използването на информационните
системи, компютърната техника и комуникациите;
13. осигу рява взаимодействието меж ду
информационните системи на БАБХ с аналогичните системи на други ведомства за
обмен на информация и интеграция.“
§ 16. В чл. 18, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. ръководи, координира и контролира
дейността на ОДБХ;
3. обобщава и анализира докладите от
специализираните дирекции във връзка с
извършения официален контрол;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. организира и координира действията
на БАБХ за ограничаване последиците от
кризи;“.
3. Точка 8 се отменя.
4. Точка 10 се изменя така:
„10. извършва проверка на ефективността на официалния контрол в съответствие
с чл. 8, параграф 3, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните съвместно с експерти от специализираната администрация и специализираните
структури от БАБХ;“.
5. Точка 11 се отменя.
6. Точки 14 и 15 се отменят.
7. В т. 16 думите „чл. 4, т. 6“ се заменят с
„чл. 4, параграф 6“.
8. Точки 27 и 28 се изменят така:
„27. планира и организира извършване на
проверки, като при необходимост осъществява
прякото им оперативно ръководство;
28. води регистър на лабораториите съгласно чл. 32, ал. 1 ЗВД, свързани с дейностите
на агенцията;“.
9. Точка 29 се отменя.
10. В т. 30 след думата „актове“ се добавя
„и образци на документи“.
11. Точка 31 се изменя така:
„31. организира и координира дейността
на Звеното за контакт по Мрежата за измами с храни и Системата за административна
помощ и сътрудничество.“
12. Точки 32 – 35 се отменят.
§ 17. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Растителна защита и
контрол на качеството на пресни плодове и
зеленчуци“:
1. методически ръководи, координира и
контролира дейността на ОДБХ:
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а) в областта на фитосанитарния контрол
и задълженията на Република България по
Международната конвенция по растителна
защита;
б) по наблюдение върху развитието на
икономически важни вредители по земеделските култури;
в) по контрола за съответствие на обявеното
качество на пресните плодове и зеленчуци
с нормативно установените изисквания за
качеството;
2. разработва проекти на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения
в областта на фитосанитарния контрол;
3. участва в разработването на мониторингови програми за наблюдение на карантинни
вредители на територията на страната;
4. изготвя методически указания, инструкции и процедури, свързани с прилагането на
фитосанитарното законодателство;
5. разработва образци на документи, свързани с дейността є;
6. разработва годишни планове и контролира изпълнението на програми за провеждане
на фитосанитарен контрол;
7. организира и координира система за
превенция, контрол и управление при възникване на огнища от карантинни вредители;
8. организира, ръководи и контролира мероприятията по ограничаване и ликвидиране
на огнища от карантинни вредители;
9. изготвя справки, становища, информации
и отчети, свързани с дейността є;
10. участва в разработването на програми
за обучение на експертите в дирекцията и на
инспекторите по растителна защита, осъществяващи фитосанитарен контрол;
11. подготвя и/или участва във вътрешни
и международни обучения на инспекторите
по растителна защита, свързани с изменения
на българското законодателство и правото на
Европейския съюз, както и по изпълнение
на програмите за мониторинг за карантинни
вредители;
12. участва в обучения, организирани от
ЕК, в съвместни срещи и обучения с членове
на националните асоциации на производители и оператори на регулирани растения и
растителни продукти на национално и регио
нално ниво;
13. изготвя ежегодни доклади до ЕК за
резултатите от проведените мониторингови
програми по изпълнение на директиви и решения на ЕК за предприемане на извънредни
спешни мерки;
14. участва в Постоянния комитет за растенията, животните, храните и фуражите,
наричан по-нататък „Постоянния комитет“,
секция „Растително здраве“ към ЕК, в работни
групи по растително здраве към Съвета на
ЕС и в други международни мероприятия;
15. у частва в изготвянето на Единния
многогодишен национален контролен план на
Република България за храни, фуражи, здраве-
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опазване на животните и хуманно отношение
към тях и растително здраве (ЕМНКП), предоставя данни за докладване на изпълнението
му и контролира изпълнението му в частта,
свързана с фитоснитарния контрол;
16. участва в работни групи по въпроси,
свързани с фитосанитарния контрол;
17. извършва проверки на ОДБХ относно
спазването на изискванията на фитосанитарното законодателство при осъществяване на
фитосанитарния контрол;
18. под д ърж а на ц иона л н и рег ис т ри и
списъци, посочени в Закона за защита на
растенията или в подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
19. извършва обмен на информация и анализ чрез Системата за бързо оповестяване
за установени огнища от карантинни вредители в страната, задържани такива пратки
от внос или пратки с установена зараза при
движението им меж ду държавите членки
(EUROPHYT);
20. изготвя списъка на икономически важните вредители по земеделските култ у ри
съобразно административно-териториалното
деление на Република България;
21. организира и координира изготвянето
на списък на биологичните агенти, които
могат да се прилагат в Република България;
22. на база на информацията от наблюдение върху развитието на икономически
важни вредители по земеделските култури,
подадена от ОДБХ:
а) обобщава данните от проведените наблюдения и диагностика;
б) а на л изи ра т ен ден ц и и т е в поя вата,
разпространението, плътността, развитието
и степента на нападение от икономически
важните вредители;
в) разработва краткосрочни, средносрочни
и годишни прогнози за появата на болестите
и неприятелите по земеделските култури в
различните агроекологични райони и/или
области и за територията на цялата страна;
г) анализира и прогнозира тенденциите за
каламитет или епифитотия от икономически
важни вредители;
д) изготвя периодичен бюлетин по растителна защита за информиране на земеделските
стопани за поява, разпространение, плътност,
развитие, степен на нападение, срокове и начини за контрол на икономически важните
вредители;
е) изготвя ежемесечна информация и годишен отчет за здравното състояние на земеделските култури и развитието на вредителите;
23. прави предложения до изпълнителния
директор на агенцията за обявяване на каламитет или епифитотия от икономически
важни вредители за определен район, област
или за територията на цялата страна;
24. разработва програми за специализирани
обучения, свързани с дейността на дирекцията,
и организира провеждането на обученията
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на инспекторите по растителна защита за
извършване на дейностите по наблюдения,
обследвания и диагностика на икономически
важните вредители;
25. поддържа национа лен регист ър на
търговците на пресни плодове и зеленчуци;
26. координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи,
свързани със здравето на растенията;
27. разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния
директор за определяне на лабораториите,
които ще извършват изследвания за целите
на официалния контрол.“
§ 18. Създава се нов чл. 20:
„Чл. 20. Дирекция „Продукти за растителна
защита, торове и контрол“:
1. разработ ва п роек т и на нормат ивни
актове, регламентиращи разрешаването на
продукти за растителна защита и торове,
подобрители на почвата, биологично активни
вещества и хранителни субстрати;
2. одобрява, подновява и преразглежда
за явените активни вещества, антидоти и
синергисти и съхранява досиетата им;
3. извършва и/или възлага извършването
на експертни оценки на активни вещества
съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита и за отмяна
на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (OB, L 309, 24 ноември 2009 г.);
4. организира и контролира дейността по
разрешаването на продукти за растителна
защита и регистрацията на торове;
5. прави предложения за изменяне и отнемане на разрешенията за пускане на пазара
на ПРЗ и удостоверенията за регистрация
на торове;
6. извършва и/или възлага извършването на
експертни оценки на продукти за растителна
защита и торове съгласно Закона за защита
на растенията и Регламент № 1107/2009 и
Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г.
относно торовете, съхранява досиетата и разрешенията/удостоверенията на заявените за
разрешаване и на разрешените за пускане на
пазара и за употреба продукти за растителна
защита и торове;
7. ръководи и координира изпитванията на
неразрешени продукти за растителна защита с
научноизследователска и експериментална цел;
8. ръководи и контролира:
а) биологичното изпитване за ефикасност
на продуктите за растителна защита в базите
на агенцията и в одобрените бази на физически
и юридически лица съгласно принципите на
Добрата експериментална практика;
б) изпитванията за остатъчни количества
от продукти за растителна защита в одобрените бази на физически и юридически лица;
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9. извършва оценка на съответствието на
продуктите за растителна защита с показателите, одобрени при разрешаването им, и
на торовете с показателите, одобрени при
тяхната регистрация;
10. създава и актуализира публични регистри съгласно чл. 6 от Закона за защита
на растенията;
11. организира и координира работата на
Съвета по продукти за растителна защита
и Експертната комисия за разрешаване на
торове, подобрители на почвата, биологично
активни вещества и хранителни субстрати;
12. участва в работни групи към Постоянния комитет по растения, животни, храни
и фуражи, секции „Продукти за растителна
защита“ към Съвета на ЕС и в международни
мероприятия;
13. осъществява взаимодействие с други
контролни органи, браншови и неправителствени организации по въпроси, свързани с
дейността є;
14. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ при осъществяване на
контрола:
а) при производството, пускането на пазара, търговията и употребата на продукти
за растителна защита, активни вещества,
адюванти, торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни
субстрати;
б) върху употребата на продукти за растителна защита при първичното производство на
земеделски култури, предназначени за храна
или фураж, за спазване на общите принципи
за интегрирано управление на вредителите
и добрата растителнозащитна практика, на
интегрираното производство на растения и
растителни продукти и специализираните
растителнозащитни услуги;
в) върх у общите х игиенни разпоредби
при първичното производство на суровини,
продукти и храни от неживотински произход
съгласно Приложение 1, част А от Регламент
(ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
хигиената на храните, включително вземане на проби за замърсители и остатъци от
пестициди;
г) на генетично модифицирани висши
растения;
д) относно спазването на нормативната
уредба за опазване на пчелите от отравяне;
15. изготвя и акт уа лизира образци на
документи, разработва процедури, свързани
с контролната дейност върху продуктите за
растителна защита и торовете;
16. изготвя национални планове и програми за осъществяване на контрол върху
продуктите за растителна защита и торовете
на територията на страната;
17. изготвя справки, становища, доклади,
информации и отчети, свързани с контрола
върху продуктите за растителна защита и
торовете;

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

18. изготвя Годишен доклад на Република
България за обхвата и резултатите от контрола
върху продуктите за растителна защита до ЕК
съгласно чл. 68 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;
19. у частва в изготвянето на Единни я
многогодишен национален контролен план
(ЕМНКП) на Република България за храни,
фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията
съобразно компетенциите си;
20. извършва проверки на дейността на
ОДБХ съобразно компетенциите си;
21. координира и контролира изпълнението
на мерките от Националния план за действие
на Република България за устойчива употреба
на пестициди, който се приема с решение на
Министерския съвет;
22. извършва преглед и подготвя за утвърждаване от изпълнителния директор на БАБХ
програми на висши училища и институции
за провеждане на обучение на професионални потребители на ПРЗ от професионална
категори я на у пот реба за пол у чаване на
сертификат по чл. 83 ЗЗР;
23. изготвя разрешения за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции
за отпадъчни води от населени места чрез
употребата им в земеделието;
24. разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, организира и провежда обучение
на инспекторите от ОДБХ, осъществяващи
дейностите по контрола върху продуктите за
растителна защита и торовете;
25. участва в изготвянето на Национална
програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни от растителен и
животински произход;
26. разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния
директор за определяне на лабораториите,
които ще извършват изследвания за целите
на официалния контрол;
27. изготвя съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ програмата за
контрол на остатъци от пестициди.“
§ 19. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол
на фуражите“:
1. методически ръководи, контролира и
координира дейността на ОДБХ по осъществяване на контрола по:
а) здравеопазване при:
аа) отглеждането на животни;
бб) добива и съхранението на зародишни
продукти;
вв) пускането на пазара, търговията, обмена
и транспортирането на животни и зародишни
продукти;
гг) получаването, обезвреждането и съхранението на странични животински продукти
и на продукти, получени от тях;
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б) спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните;
в) ветеринарномедицинската практика;
г) дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията в животновъдни
обекти и при ограничаване и ликвидиране
на заразни болести;
д) идентификация на животните;
е) спазване на изискванията на законодателството, свързано с качество и безопасност
на фуражите, регистрация и одобряване на
обекти за производство, съхранение и търговия, хигиена на фуражите и специфичните
изисквания за проследяемост на фуражите;
ж) прилагането на мерките при наличие
на нежелани субстанции и продукти във
фуражите;
з) прилагане на изискванията относно производството, съхранението, транспортирането,
пускането на пазара, рекламата, употребата
на фуражи и тяхното етикетиране;
и) отношение на продукти, съдържащи,
състоящи се или произведени от ГМО, използвани като фуражи, суровини, компоненти
и съставки за тяхното производство;
к) изпълнение на мерките за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестите по
животните и предпазване на хората от зоонози;
л) осъществяване на дейността на обектите
за обезвреждане на странични животински
продукти;
2. извършва проверки по сигнали за нарушения на законодателството, свързано с
дейността на дирекцията;
3. изготвя:
а) програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните
и зоонози съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
б) месечни отчети за извършените профилактични мероприятия при изпълнение на
програма за профилактика, надзор, контрол
и ликвидиране на болести по животните и
зоонози;
в) схеми за дезинфекция, дезинсекция,
дератизация и девастация и ги представя за
утвърждаване от изпълнителния директор;
г) програми за опазване на околната среда
от вредните въздействия на животновъдството
и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;
д) необходимите документи за обявяване
на болестите по чл. 47 ЗВД пред Световната
организация за здравеопазване на животните
(СОЗЖ);
е) доклади до ЕК и до компетентните органи на държавите членки за епизоотичната
обстановка в страната;
ж) годишен доклад за предходната календарна година за хуманно отношение към
животните, отглеждани във ферми, и към
животните по време на тяхното транспортиране съгласно Решение № 2006/778/ЕС на
Комисията относно минималните изисквания
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за събиране на информация по време на
инспекция на производителните обекти относно определени обекти относно определени
животни, отглеждани за стопански цели (ОВ,
серия L 314 от 15 ноември 2006 г.) и Решение
№ 2013/188/ЕС на Комисията относно годишните доклади за недискриминационните проверки, провеждани съгласно Регламент (ЕО)
№ 1/2005 относно защитата на животните
по време на транспортиране и свързаните с
това операции и за изменение на директиви
64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО)
№ 1255/97 (ОВ, L 111 от 23 април 2013 г.) и
го изпраща на ЕК в срок до 30 юни;
з) годишен доклад до министъра на земеделието и храните за изпълнение на общински
програми за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на
Република България съгласно чл. 40, ал. 1 от
Закона за защита на животните (ЗЗЖ);
4. уведомява контактните точки на държавите членки за констатирани нарушения
на изискванията за хуманно отношение към
животните в съответствие с чл. 24, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на
транспортиране и свързаните с това операции
и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и
93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1295/97;
5. планира и разпределя доставките на имунологични ветеринарномедицински продукти,
необходими за изпълнение на програмата за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране
на болести по животните и зоонози;
6. изпълнява функциите на национално
звено за контакт на: Интегрираната компютъризирана ветеринарна система (TR ACES),
Системата за обявяване на болестите по животните (ADNS) към ЕК и Световната система
за информация по отношение здравето на
животните (WAHIS) към СОЗЖ и уведомява
ЕК, СОЗЖ и компетентните органи на държавите членки и на съседни трети държави
за констатираните болести по животните;
7. регистрира и обявява съгласно чл. 124
ЗВД констатираните на територията на страната заразни болести по животните;
8. е компетентно звено за контакт за обмен на информация чрез R ASFF в случай
на опасност за здравето на хората, здравето
на животните и за околната среда, която
произтича от фуражи;
9. у час т ва в рабо тата на Пос т оя н н и я
комитет в секциите по здравеопазване на
животните, хуманно отношение към тях и
хранене на животните, на работните групи
към ЕК, както и в заседанията на работните
групи на Съвета на ЕС и изготвя указания и
позиции, свързани с дейността на дирекцията;
10. участва в изготвянето на указания и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на
дирекцията;
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11. организира и участва в работата на
комисиите по:
а) етика към животните съгласно чл. 154
ЗВД;
б) чл. 262 ЗВД;
в) чл. 286, ал. 1, т. 2 ЗВД;
12. изготвя становища при съгласуване
на проекти на нормативни актове и отговори по постъпили запитвания, свързани с
дейността є;
13. изготвя и/или участва в изготвянето на
проекти на нормативни актове, становища,
инструкции и образци на документи, свързани
с осъществяването на дейността є;
14. изготвя процедури и/или указания съгласно чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004 за провеждане на официалния
контрол, свързани с дейността є;
15. изготвя становища по заявленията за
издаване на разрешителни за изнасяне на
обектите по чл. 184, ал. 1, т. 1 и 2 ЗВД;
16. изготвя становища по позиции, представени в Работна група 7 „Земеделие“ към
Министерството на земеделието и храните и в
други работни групи, посочени в приложение
№ 3 към Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по
въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 19
и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г.,
бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101
от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.);
17. участва в извършване на проверки в
обекти, чиято дейност контролира;
18. води:
а) регистри съгласно чл. 7, ал. 3, т. 1 – 3,
8 – 12, 17 и 21 ЗВД;
б) национални списъци на одобрени и регистрирани обекти в съответствие на чл. 15а,
ал. 1, чл. 17, ал. 3, чл. 17е, ал. 2, чл. 20, ал. 3
и чл. 55в, ал. 4 от Закона за фуражите и
чл. 18, ал. 3 от Наредба № 109 от 2006 г. за
официалния контрол на фуражите (обн., ДВ,
бр. 84 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 82 от
2008 г., бр. 75 от 2010 г. и бр. 20 от 2012 г.);
в) регистър на съгласуваните актове за
обезщетение на собствениците на убити/умрели животни, унищожени суровини и храни
от животински произход, фуражи, фуражни
суровини, фуражни добавки и инвентар;
19. участва във:
а) разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността на
дирекцията, и организира провеждането на
обученията на инспекторите по здравеопазване и хуманно отношение към животните
и по контрола на фуражите;
б) участва в обучения, организирани от ЕК,
в срещи и обучения с членове на националните асоциации на производители и оператори,
чиято дейност е свързана с компетенциите
на дирекцията;
в) мероп ри я т и я по зд равеопазване на
животните, х уманно отношение към тях,
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идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти;
г) изготвянето на критерии за оценка на
риска във връзка със здравеопазването на
животните, хуманното отношение и фуражите в съответствие с чл. 3, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 882/2004;
д) изготвянето на ЕМНКП, като предоставя данни на МЗХ за изпълнението му и го
контролира в частта, свързана с функциите є;
е) разработването на схемите за национално
подпомагане в областта на компетенциите є в
съответствие с правото на ЕС за държавните
помощи, на схемите за национални доплащания и на мерките по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
ж) проверки по прилагането на схемите
по буква „е“;
20. организира събирането, обработването
и отчитането на информацията от ОДБХ и от
обектите с епизоотично значение, свързана с
идентификацията на животните, с регистрацията на животновъдните обекти, хуманното
отношение към животните и контрола на
фуражите;
21. изготвя указания по изпълнението на
Годишния план за контрол на фуражите;
22. обобщава и анализира данните за произведените количества фуражи, от извършените проверки и резултатите от изследваните
проби за целите на официалния контрол на
фуражите;
23. извършва проверки на дейността на
ОДБХ съобразно компетенциите си;
24. извършва самостоятелно или съвместно
с други органи проверки, свързани с безопасността и качеството на фуражите, и извършвания контрол в обектите за производство,
съхранение, търговия и изхранване с фуражи;
25. изготвя, актуализира и поддържа Националния оперативен план за действие при
кризи, произтичащи от фуражи, и го представя на изпълнителния директор на БАБХ
за утвърждаване;
26. съгласува актове за обезщетение на
собствениците на убити/умрели животни,
унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини,
фуражни добавки и инвентар;
27. координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи,
свързани със здравеопазването на животните
и контрола на фуражите;
28. разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния
директор за определяне на лабораториите,
които ще извършват изследвания за целите
на официалния контрол;
29. планира и разпределя доставките на
инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства за извършване на лабораторно-диагностичните изследвания, необходими
за изпълнение на програмата по чл. 118,
ал. 1 ЗВД.“
§ 20. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Точка 1 се изменя така:
„1. методически ръководи, координира и
контролира дейността на ОДБХ по осъществяването на мерките за официален контрол
при съхранението и употребата на ВМП;“.
2. В т. 4 думите „подновяване и промяна“
се заменят с „подновяване, промени на обхвата и малки и големи промени“.
3. В т. 6 абревиатурата „ЗВМД“ се заменя
със „ЗВД“.
4. Точки 7 и 9 се изменят така:
„7. изготвя публични доклади за оценка
на ВМП;
9. изготвя становище до изпълнителния
директор при получени съобщения за неблагоприятни реакции от употребата на ВМП на
територията на страната, друга информация,
получена по системата за фармакологична
бдителност, свързана със застрашаване здравето на хората, животните и околната среда,
и при отклонения в качествата на ВМП;“.
5. В т. 16 думите „нежелани лекарствени“
се заменят с „неблагоприятни“.
6. В т. 17 абревиатурата „ЗВМД“ се заменя
със „ЗВД“.
7. Точка 20 се изменя така:
„20. разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на
дирекцията, и организира провеждането на
обученията на инспекторите, осъществяващи
контрол на ВМП;“.
8. Създават се т. 21 – 25:
„21. разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния
директор за определяне на лабораториите,
които ще извършват изследвания за целите
на официалния контрол, съобразно компетенциите си;
22. изготвя съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ Националната
мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти
и замърсители от околната среда в живи
животни и продукти от животински произход
(НМПКО) и координира изпълнението є;
23. извършва проверки на дейността на
ОДБХ съобразно компетенциите си;
24. извършва лабораторен анализ на качествения и количествения състав, физикохимичните свойства, безопасността и ефикасността
на ВМП по:
а) процедури по издаване на лиценз за
употреба или промени в лиценза;
б) съмнение за отклонение в качеството
на ВМП;
25. участва в съвместни лабораторни изпитвания на ветеринарномедицински продукти,
организирани от Европейския директорат по
качеството на лекарствата и здравеопазване.“
§ 21. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ накрая се поставя запетая
и се добавя „добавки в храните, ензими и
ароматизанти“;
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б) създава се нова буква „г“:
„г) правомерната употреба на наименования, символи и означения на храни със
защитени географски наименования, храни с
традиционно специфичен характер и етикетиране и представяне на биохрани в търговската
мрежа, съобразно нейните компетенции;“.
2. точка 2 се изменя така:
„2. поддържа национални регистри съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за
храните (ЗХ) и чл. 233 ЗВД съобразно компетентността си, национални списъци и база
данни за служебно ползване;“.
3. В т. 4 след думата „документи“ се поставя
запетая и се добавя „както и процедури и/
или указания за извършване на официален
контрол“.
4. В т. 7 след думата „безопасност“ се
добавя „и качество“.
5. В т. 8а:
а) буква „а“ се отменя;
б) в буква „б“ думите „съответния компетентен орган“ и „принудителни административни“ се заличават, а думата „мерки“
се заменя с „мерките“.
6. В т. 9 думите „и надзор“ се заменят с
„на НАССР“.
7. Точки 13 – 15 се изменят така:
„13. изготвя и контролира изпълнението
на оперативни планове за действие при непредвидени случаи, като определя мерките,
които да се изпълнят незабавно, при сериозен
риск за здравето на хората или животните;
14. извършва обмен на информация по
Системата за бързо съобщаване за храни и
фуражи (R ASFF) за ситуации, свързани с
небезопасни храни и материали и предмети,
предназначени за контакт с храни, осигурява
адекватна реакция при необходимост и изготвя тримесечни доклади за осъществените
дейности по системата;
15. оказва методическа помощ, координира
и контролира дейността на регионалните звена
за контакт при отдели „Контрол на храните“
при ОДБХ по осъществяване дейностите по
Системата за бързо съобщаване за храни и
фуражи (R ASFF);“.
8. Създава се т. 15а:
„15а. обменя информация чрез Интегрираната компютъризирана ветеринарна система
на ЕС (TR ACES);“.
9. В т. 18 накрая се добавя „и организирането на периодични обучения на инспекторите, които осъществяват контрол на
храните, участва в обучения на национално
и международно ниво“.
10. В т. 21 накрая се добавя „за храни и
поддържа база данни на производителите на
храни по стандарти“.
11. Точка 22 се изменя така:
„22. участва в разработването и контролира изпълнението и отчитането на програми
за контрол, свързани с безопасност та на
храните;“.
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12. Създават се нови т. 23 – 32:
„23. извършва проверки на дейността на
ОДБХ съобразно компетенциите си;
24. координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със суровините, храните, материалите и
предметите, предназначени за контакт с храни,
ГМО и продуктите, съдържащи, състоящи се
или произведени от ГМО;
25. разработва критерии и изготвя процедура за определяне на лабораториите, които
ще извършват изследвания за целите на официалния контрол съгласно правото на ЕС;
26. разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния
директор за определяне на лабораториите,
които ще извършват изследвания за целите
на официалния контрол;
27. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ при планиране и осъществяване контрола на продукти, съдържащи,
състоящи се или произведени от ГМО, използвани като храна, суровини, компоненти и
съставки за тяхното производство, и на храни,
произведени по национални стандарти и по
стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган;
28. организира и участва в извършването
на оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с изискванията
на национални стандарти и на стандарти,
разработени от браншови организации и
одобрени от компетентния орган;
29. дава становища по документацията за
оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с изискванията
на национални стандарти и на стандарти,
разработени от браншови организации;
30. участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти;
31. изготвя съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ Национална
програма за контрол на остатъци от пестициди
във и върху храни от растителен и животински произход и координира изпълнението є;
32. разработва прог рами за специа лизирани обучения, свързани с дейността на
дирекцията, и организира провеждането на
обученията на инспекторите, осъществяващи
контрол на храните.“
13. Точка 36 се отменя.
§ 22. Член 24 се отменя.
§ 23. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. разработва прог рами за специа лизирани обучения, свързани с дейността на
дирекцията, и организира провеждането на
обученията на инспекторите, осъществяващи
граничния контрол;“.
3. Точка 13 се изменя така:
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„13. поддържа в електронен вид актуалното законодателство и образци на документи,
свързани с дейността є;“.
4. Точка 18 се изменя така:
„18. методически ръководи, организира и
координира дейността на граничните инспек
ционни пунктове относно вноса на ГМО
и на ГМО като продукти или съставка на
продукти;“.
5. Създават се т. 20 и 21:
„20. извършва дейности по информиране
на преминаващите през ГКПП пътници за
изискванията към домашните любимци, които
ги придружават, и към храните и продуктите от растителен произход, съдържащи се в
личния им багаж;
21. предоставя информация на физически
и юридически лица по въпроси, касаещи
изискванията и условията за внасяне и транзитно преминаване на обекти под контрола
на БАБХ.“
§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 след думата „дребно“ се добавя
„и едро“.
2. В т. 9:
а) в буква „а“ след думата „търговията“ се
поставя запетая и се добавя „отпускането“;
б) в буква „з“ думата „междинни“ се заменя с „междинните“;
в) в буква „п“ накрая се добавя „и провеждането на мероприятия за ограничаване
и ликвидиране на огнища от карантинни
вредители“.
3. В т. 10 след думата „производство“ се
поставя запетая и се добавя „фитосанитарните
мониторингови програми“.
4. В т. 18, буква „в“ накрая се добавя „и
ПРЗ“.
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително на граничните инспекционни пунктове, където има такива“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. управляват имотите и вещите – държавна собственост, предоставени за нуждите
на ОДБХ, и отговарят за законосъобразното
и целесъобразното им използване, включително на граничните инспекционни пунктове,
където има такива;“.
3. В т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително на граничните инспекционни пунктове, където има такива“.
4. В т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително на граничните инспекционни пунктове, където има такива“.
5. Създава се нова т. 13:
„13. осъществяват контрол върху финансово-счетоводното обслужване на ОДБХ в
съответствие с разпоредбите на Закона за
счетоводството и действащата нормативна
уредба в бюджетната сфера;“.
6. Създават се т. 14 – 26:
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„14. контролират изпълнението на бюджета
на ОДБХ;
15. отговарят за и контролират изготвянето
на ежемесечните и тримесечните отчети за
касовото изпълнение на бюджета и сметките
за средства от Европейския съюз на ОДБХ;
16. отговарят за и контролират изготвянето на периодичните оборотни ведомости
и баланси на ОДБХ;
17. отговарят за и контролират съставянето
на годишния финансов отчет на ОДБХ;
18. отговарят за и контролират изготвянето
на отчетите за изпълнение на програмния и
ориентиран към резултати бюджет на ОДБХ;
19. отговарят за и контролират изготвянето на средносрочната бюджетна прогноза и
проектобюджета на ОДБХ;
20. изготвят и представят на изпълнителния директор на БАБХ поименни списъци
за придобиване на дълготрайни материални
активи и извършване на капитално строителство в ОДБХ;
21. отговарят за изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност
на ОДБХ, включващи системата за предварителен контрол и системата на двойния
подпис, с цел законосъобразно и ефективно
управление на бюджетните средства;
22. организират и контролират извършването на инвентаризации в ОДБХ по ред и в
срокове, определени в нормативните актове;
23. осъществяват контрол върху изготвянето и съхраняването на ведомостите за
работни заплати на служителите в ОДБХ и
извършването на плащанията по тях;
24. организират изготвянето на и утвърждават вътрешни правила, свързани с дейността
на ОДБХ;
25. организират провеждането на процедури
за възлагане на обществени поръчки;
26. водят регистър на:
а) сключените договори;
б) недвижимите имоти, предоставени за
нуждите на ОДБХ.“
7. Досегашната т. 13 става т. 27.
§ 26. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:
„(1) Центърът за оценка на риска е юридическо лице в структурата на агенцията
със седалище София за събиране и анализ
на данни, позволяващи анализ и оценка на
рисковете с пряко или косвено въздействие
върху здравето на животните и растенията и
безопасността на храните и фуражите.“
§ 27. В чл. 33 думите „здравеопазване на
животните и здраве на растенията“ се заменят
със „здравето на животните и растенията“.
§ 28. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Центърът за оценка на риска:
1. разработва единни методи за анализ
и оценка на риска по хранителната верига;
2. извършва оценка на риска по проблеми,
свързани с хранителната верига, по искане на
БАБХ, други лица и по собствена инициатива;
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3. участва в комисии, срещи, работни групи, съвети и други към МЗХ, БАБХ и други
органи по въпроси от неговата компетентност;
4. участва в дейностите на ЕОБХ, институции на ЕС, както и на международни организации, по въпроси от неговата компетентност;
5. у частва в семинари, симпози у ми и
конференции, свързани с въпроси по хранителната верига;
6. участва в разработването и изпълнението на национални и международни проекти,
програми и договори.
(2) В структурата на ЦОР се включва контактен център за комуникация и обмен на
научна информация с ЕОБХ и други международни и национални организации по оценка
на риска в области, свързани с безопасността
на хранителната верига.
(3) Контактният център по ал. 2:
1. организира функционирането на национална мрежа на научни организации по чл. 36
от Регламент (ЕО) № 178/2002;
2. обменя и популяризира научна информация между ЕОБХ и държавите членки;
3. създава и поддържа база данни за национални научни експерти;
4. поддържа интернет страница за публикуване на информация, свързана с дейността
на ЕОБХ и ЦОР.“
§ 29. В чл. 37, ал. 1 т. 14 се отменя.
§ 30. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 предлогът „към“ се заменя с „и
юридическо лице в състава на“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Директорът на НДНИВМИ утвърждава
Вътрешни правила за развитието на академичния състав в НДНИВМИ.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Националният диагностичен нау чноизследователски ветеринарномедицински
институт:
1. извършва научноизследователска, диагностична, референтна и експертна дейност в
областта на здравеопазването на животните и
микробиологичната безопасност на суровини,
храни, фуражи и обекти от околната среда;
2. обучава докторанти по научни специалности, акредитирани по Закона за висшето
образование, издава дипломи за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“ и
научната степен „доктор на науките“;
3. извършва дейности и упражнява контрол
съгласно чл. 33, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 882/2004;
4. участва в разработването и провеждането на програми за обучение на студенти,
специализанти и служители от системата на
агенцията и от външни организации;
5. участва в разработването на програми
за профилактика и ерадикация на болестите
по животните;
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6. разработва методически указания за
диагностика на болестите по животните и
микробиологичен контрол на суровини и
храни от животински произход, фуражи и
обекти от околната среда, извършвани от
лабораториите на ОДБХ;
7. организира и провежда междулабораторни изпитвания за професионална подготовка
на диагностичните и изпитвателните лаборатории в системата на агенцията и участва в
сравнителни изпитвания за пригодност и ринг
тестове в съответствие с компетенциите си;
8. събира, анализира и представя на изпълнителния директор информация за състоянието и разпространението на особено
опасни и екзотични болести по животните,
участва в съставянето на прогнози и планове
за борбата срещу тях;
9. извършва лабораторно-диагностични,
референтни, потвърдителни и арбитражни
изследвания:
а) за микробиологичен и физикохимичен
контрол на суровини и храни от животински
произход, фуражи и обекти от околната среда;
б) за диагностика на болестите по животните;
в) свързани с изпълнението на програмата
по чл. 118, ал. 1 ЗВД;
10. изготвя експертни становища и оказва
консултативна помощ в съответствие с компетенциите си;
11. разработва, адаптира и внедрява нови
методи за диагностика и превенция на болестите по ж ивотните, микробиологичен
контрол на суровини и храни от животински
произход, фуражи и обекти от околната среда;
12. участва в разработването на проекти на
нормативни актове и образци на документи,
свързани с дейността на БАБХ;
13. изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани
с дейността на БАБХ;
14. изготвя и представя на изпълнителния
директор на агенцията отчет за цялостната
си дейност;
15. организира и координира дейността на
научния потенциал на БАБХ в областта на
ветеринарномедицинската наука и участва
в научноизследователски и иновативни конкурси и проекти на междуинституционално,
национално и международно ниво;
16. извършва изпитване за чувствителност и
изготвя сертификати за инвитро диагностични
ветеринарномедицински средства;
17. води регистър на издадените сертификати за инвитро диагностични ветеринарномедицински средства;
18. поддържа в електронен вид научно
списание „Journal of Veterinary Medicine“;
19. участва в работата на комисиите по
чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
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20. участва в проверки на дейността на
лабораториите в системата на БАБХ и на
външни лаборатории, извършващи изследвания в областта на официалния контрол, в
рамките на неговата компетентност;
21. изготвя изисквания за тестове, набори,
среди, реагенти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, необходими
за осъществяването на програмата по чл. 118,
ал. 1 ЗВД;
22. подпомага дирекция „Здравеопазване и
хуманно отношение към животните и контрол
на фуражите“, дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“, дирекция „Контрол
на храните“ и Главна дирекция „Верификация
на официалния контрол“ в координацията на
лабораторно-диагностичните изследвания в
областта на здравеопазване на животните,
контрола на храните, фуражите и ВМП;
23. поддържа база данни за хабилитирани
лица, преподаватели, експерти и специалисти
от агенцията, притежаващи необходимата
к ва л ифи к а ц и я да п ровеж дат обу чен ие в
различните направления от дейността на
агенцията.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Националният диагностичен нау чноизследователски ветеринарномедицински
институт изпълнява научноизследователски
задачи, проекти, програми и други, одобрени
от изпълнителния директор на агенцията.“
§ 31. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 предлогът „към“ се заменя с „и
юридическо лице в състава на“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология:
1. извършва научноизследователска, научноприложна, референтна и лабораторна
дейност;
2. извършва контрол на остатъци от ВМП
и замърсители от околната среда в животни,
продукти от животински произход и фуражи;
3. извършва физикохимични изпитвания
и експертизи на суровини, храни, обекти от
околната среда и фуражи;
4. у час т ва в изг о т вя нет о на Ед и н н и я
многогодишен национален контролен план
на Република България за храни, фуражи,
здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве и на
годишния доклад за неговото изпълнение;
5. участва в разработването на проекти на
нормативни актове и образци на документи,
свързани с дейността є;
6. участва в изготвянето на Националната
мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда
в живи животни и продукти от животински
произход (НМПКО), Националната програма
за контрол на остатъци от пестициди във и
върху храни от растителен и животински
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произход (НПКОП), Годишния план за контрол на фуражите (ГПКФ) за съответната
година и на отчета за изпълнението им от
предходната година;
7. извърш ва лаб орат орн и а на л изи о т
НМПКО, НПКОП и ГПКФ;
8. разработва, адаптира и внедрява нови
методи за лабораторен контрол в съответствие
с международните стандарти и изисквания,
включително и на референтните лаборатории
на ЕС;
9. методически ръководи дейността на
лабораториите в агенцията в областта на
компетенцията си;
10. участва в обучение на студенти и докторанти и в следдипломни специализации и
курсове за повишаване квалификацията на
специалисти в областта на лабораторните
дейности;
11. организира и провежда междулабораторни изпитвания и тестове за пригодност
на изпитвателните лаборатории в качеството
си на национална референтна лаборатория и
участва в такива, провеждани от национални
и международни организатори и от съответните референтни лаборатории на ЕС;
12. подпомага дирекция „Здравеопазване
и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“, дирекция „Контрол на
ветеринарномедицински продукти“, дирекция
„Контрол на храните“ и главна дирекция
„Верификация на официалния контрол“ в
координацията на лабораторно-диагностичните изследвания в областта на контрола на
храните, фуражите и ВМП съобразно компетенциите си;
13. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с дейността є;
14. извършва потвърдителни и арбитражни
изследвания, изготвя експертни становища и
оказва консултативна помощ в съответствие
с компетенциите си;
15. участва в национални и международни
експертни комитети, работни групи, семинари,
конференции и други мероприятия, свързани
с дейността є;
16. изготвя методически указания и инструкции, свързани с дейността є.“
3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „който е хабилитирано лице по ветеринарна медицина“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология
изпълнява нау чноизследователски задачи,
проекти, програми и други, одобрени от изпълнителния директор на агенцията.“
§ 32. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст предлогът „към“ се
заменя с „и юридическо лице в състава на“.
2. Точка 9 се изменя така:
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„9. разработва и участва в национални и
международни проекти и работни групи, семинари, конференции и други мероприятия,
свързани с дейността є;“.
3. В т. 13 накрая се добавя „в съответствие
с компетенциите си“.
§ 33. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол е специализирана
структура и юридическо лице в състава на
агенцията, която:
1. извършва лабораторни изпитвания и
референтни дейности в областта на остатъци
от пестициди и други замърсители в суровини
и храни от растителен произход и фуражи;
2. извършва лабораторни изпитвания за
съответствието на продукти за растителна
защита, минерални торове, подобрители на
почвата и хранителни субстрати с техническите спецификации и нормативните изисквания;
3. проучва, разработва и внедрява нови
методи за лабораторни изпитвания в съответствие с международните стандарти;
4. участва в изготвянето и изпълнението
на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди и на програми за контрол
на остатъци от пестициди, нитрати, тежки
метали, микотоксини и други замърсители
в суровини и храни от растителен произход
и фуражи;
5. извършва потвърдителни и арбитражни анализи, изготвя експертни становища и
оказва консултативна помощ в съответствие
с компетенциите си;
6. участва в междулабораторни сравнения
и изпитвания за пригодност, организирани от
европейските референтни лаборатории и от
съответните национални референтни лаборатории на другите държави членки;
7. участва в обучение на специалисти, в
следдипломни специализации, семинари и
курсове за повишаване квалификацията на
специалисти в областта на лабораторните
дейности в съответствие с компетенциите си;
8. участва в проверки на лабораториите за
изпитвания за целите на официалния контрол
в съответствие с компетенциите си;
9. участва в национални и международни
работни групи, семинари, конференции и
други мероприятия, свързани с дейността є;
10. подпомага дирекция „Контрол на храните“, дирекция „Продукти за растителна
защита, торове и контрол“ и Главна дирекция
„Верификация на официалния контрол“ в координацията на лабораторно-диагностичните
изследвания съобразно компетенциите си;
11. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с лабораторната
дейност.“
§ 34. В чл. 43а предлогът „към“ се заменя
с „и юридическо лице в състава на“.
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§ 35. В чл. 44 след думите „т. 1 – 5“ се поставя запетая и думите „и 7 – 9“ се заменят
със „7 – 9 и 12 – 27“.
§ 36. В чл. 46, ал. 3, т. 1 думите „или на“
се заличават и се поставя запетая, а след
думите „заместник изпълнителен директор“
се добавя „или на главния секретар“.
§ 37. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се урежда с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.“
§ 38. Приложението към чл. 9, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 9, ал. 4
Численост на персонала в административните
звена на Българската агенция по безопасност
на храните – 2296 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителни директори
3
Главен секретар
1
Дирекция „Вътрешен одит“
4
Финансов контрольор
1
Обща администрация
78
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопанска дейност“ 18
дирекция „Правна“
15
дирекция „Човешки ресурси, обучение
и квалификация“
7
дирекция „Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции“
16
дирекция „Европейска координация,
международно сътрудничество и
проекти“
12
дирекция „Информационни технологии
и информационни системи“
10
Специализирана администрация
1983
в т.ч.:
Главна дирекция „Верификация на
официалния контрол“
1717
дирекция „Растителна защита и
контрол на качеството на пресни
плодове и зеленчуци“
13
дирекция „Продукти за растителна
защита, торове и контрол“
21
дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните и контрол
на фуражите“
25
дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“
28
дирекция „Контрол на храните“
25
дирекция „Граничен контрол“
134
Център за оценка на риска
20
Специализирани структури
225
в т.ч.:
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
116
Централна лаборатория по
ветеринарно-санитарна експертиза
и екология
47
Централна лаборатория за химични
изпитвания и контрол
27
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Централна лаборатория по карантина
на растенията
Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи

22
13“

Заключителна разпоредба
§ 39. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2247

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 24 МАРТ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на областните администрации, приет с Пос
тановление № 121 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г.,
бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от
2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36
от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и
54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г.,
бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г.
и бр. 36, 52, 53 и 66 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 10
към чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на областните админист рации се правят
следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ и на
ред „дирек ци я „А дминист ративно-правно
обслужване, финанси и управление на собствеността“ цифрата „8“ се заменя с „6“.
2. На ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „26“
се заменя с „24“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2312

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 24 МАРТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г. в размер 5 160 000 лв.
за осигуряване на материално-техническо
оборудване на звената, използвани за опазване
на обществения ред при масови мероприятия.
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(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на противодействието на престъпността и
опазването на обществения ред“, бюджетна
програма „Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и превенция“ по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. (1) Минист ърът на вът решните
работи да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2016 г.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2016 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 вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2385

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 25 МАРТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни плащания
от централния бюджет по бюджета на Ми
нистерството на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията за 2016 г. за
приключването на инвестиционни проекти
на Национа лна компания „Железопътна
инфраструктура“ по Оперативна програма
„Транспорт“ 2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2016 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер до 208 000 хил. лв.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
като временна безлихвена финансова помощ,
подлежаща на възстановяване съгласно чл. 2,
на Нац иона лна ком пани я „Железоп ът на
инфраструктура“ в качеството є на бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 г. за необходимите разплащания
за приключване на железопътните проекти,
в това число:
1. „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Пловдив – Свиленград
по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай – Свиленград“;
2. „Рехабилитация на железопътната инфраст ру кт у ра в у част ъци от ж п лини ята
Пловдив – Бургас“;
3. „Модернизация на железопътния участък
Септември – Пловдив, част от Трансевропейската железопътната мрежа“;
4. „Рехабилитация на гарови комплекси по
TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров
комплекс Централна гара – София“, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара – Бургас,
пътническа“ и „Преустройство и саниране на
приемно здание гара – Пазарджик – II етап“;
5. „Изграждане на интермодален терминал
в Южен централен район на планиране в
България – Пловдив“;
6. „Техническа помощ за подготовка на
проект „Модернизаци я на ж п лини я Софи я – П ловдив – у част ъци Софи я – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“;
7. „Техническа помощ за изграждане на
интермодален терминал в Северен централен
район в България – Русе“;
8. „Проектиране на строителството на
ж п линия Видин – Софи я – акт уализаци я
на проекта и подготовка на жп участък Видин – Медковец“;
9. „Инструмент за подготовка на жп проекти по ТЕН-Т мрежата“;
10. „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се възстановяват от Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ по бюджета на Министерст вото на т ранспорта, информационни те
технологии и съобщенията считано от 2019 г.
по 35 000 хил. лв. годишно – със срок на погасяване до 30 юни на съответната година,
до пълното погасяване на предоставената
временна финансова помощ.
(2) За непогасената в съответния срок сума
съгласно ал. 1 се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други
подобни вземания.
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Чл. 3. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на
министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на приемането му от Министерския съвет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2345

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 25 МАРТ 2016 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които се
заплащат за разрешените ползвания в защи
тени територии – изключителна държавна
собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се заплащат за разрешените ползвания
в защитени територии – изключителна държавна собственост.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които
се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна
собственост, приета с Постановление № 93
на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 46
от 2000 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ТАРИФА

за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключи
телна държавна собственост
Чл. 1. За разрешените ползвания по чл. 50, т. 5 и 6 от Закона за защитените територии се
заплащат следните такси:
№
по
ред

Наименование

Мярка

Такса
(в лв.)

1

2

3

4

I.

Диворастящи плодове (с изключение на такива от лечебните расте
ния – предмет на Закона за лечебните растения)

1.

Хвойна синя

кг

0,20

2.

Шипка

кг

0,10

3.

Орех, обикновен кестен

кг

0,20

4.

Други

кг

0,05

II.

Гъби в сурово състояние

1.

Манатарка

кг

0,40

2.

Пачи крак

кг

0,30

3.

Сиво-жълт пачи крак

кг

0,15

4.

Рижийка, челядинка

кг

0,10

5.

Масловка

кг

0,05

6.

Смръчкула

кг

0,50

7.

Други

кг

0,10

III.

Паша в ливадите и пасищата за една година и добив на сено

1.

Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце – над 10 животински единици на един регистриран земеделски производител

дка

10,00

2.

Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце – до 10 животински единици на един собственик

дка

3,00

3.

Добив на сено

дка

1,50

IV.

Дървесина

1.

Иглолистни обли дървени материали:

1.1.1. Iа клас на сортимента

куб. м

75,00

1.1.2. I клас на сортимента

куб. м

50,00

1.1.3. II клас на сортимента

куб. м

40,00

1.2.1. III клас на сортимента

куб. м

25,00

1.2.2. IV и V клас на сортимента

куб. м

15,00

куб. м

12,00

2.1.1. Iа клас на сортимента

куб. м

75,00

2.1.2. I клас на сортимента

куб. м

50,00

1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

Едър:

Среден:

Дребен
Широколистни обли дървени материали от бук, дъб, габър и други твърди
широколистни:
Едър:
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№
по
ред

Наименование

Мярка

Такса
(в лв.)

1

2

3

4

куб. м

40,00

2.2.1. III клас на сортимента

куб. м

20,00

2.2.2. IV и V клас на сортимента

куб. м

12,00

куб. м

10,00

3.1.1. Iа клас на сортимента

куб. м

40,00

3.1.2. I клас на сортимента

куб. м

35,00

3.1.3. II клас на сортимента

куб. м

30,00

3.2.1. III клас на сортимента

куб. м

20,00

3.2.2. IV и V клас на сортимента

куб. м

12,00

куб. м

10,00

4.1.1. Iа клас на сортимента

куб. м

130,00

4.1.2. I клас на сортимента

куб. м

80,00

4.1.3. II клас на сортимента

куб. м

60,00

4.2.1. III клас на сортимента

куб. м

20,00

4.2.2. IV и V клас на сортимента

куб. м

12,00

куб. м

10,00

2.1.3. II клас на сортимента
2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
5.

Среден:

Дребен
Широколистни обли дървени материали от цер, акация, липа, бреза и
други меки широколистни:
Едър:

Среден:

Дребен
Широколистни обли дървени материали от орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни:
Едър:

Среден:

Дребен
Дърва за горене и вършина

5.1.

Дърва от иглолистни и меки широколистни дървесни видове

пр. куб. м

4,00

5.2.

Дърва от твърди широколистни дървесни видове

пр. куб. м

10,00

5.3.

Вършина

пр. куб. м

1,00

кг

0,20

V.

Други продукти

1.

Шишарки

Чл. 2. За облите дървени материали от бяла мура се заплащат таксите по чл. 1, увеличени
с 50 на сто.
Чл. 3. Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното за ползване.
Чл. 4. Таксите постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда към Министерството на околната среда и водите.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 76, ал. 1 от Закона за защитените
територии.
2346
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 25 МАРТ 2016 Г.

за условията и реда за утвърждаване на
броя на приеманите за обучение студенти и
докторанти в държавните висши училища
и за приемане на Списък на приоритетните
професионални направления
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. С постановлението:
1. се определят условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти в държавните висши
училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им;
2. се приема Списък на приоритетните
професионални направления.
Чл. 2. Броят на приеманите студенти и
докторанти по чл. 1, т. 1 за всяка учебна
година се определя въз основа на заявената
готовност от висшето училище за обучение
на определен брой студенти и докторанти и
на максимално допустимия брой в него по
всяко професионално направление, изчислен
по реда на чл. 4.
Чл. 3. (1) Заявките на висшите училища
за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 2 за предстоящата
учебна година се правят по професионални
направления, по специалности от регулираните професии и по форми на обучение и се
внасят в Министерството на образованието
и науката в срок до 20 февруари.
(2) Министерството на образованието и
науката проверява заявения брой по ал. 1 за
съответствие с актуалния към 20 февруари
на съответната година капацитет на висшето
училище, на професионалните направления
и на специалностите от регулираните професии в него. Когато със заявения брой за
предстоящата учебна година се надвишава
капацитетът на висшето училище, съответно на професионалното направление или на
специалността от регулирана професия в
него, се извършва намаление до съответния
свободен капацитет, като разпределението на
намалението по професионални направления,
специалности от регулираните професии,
степени и форми на обучение се предлага от
висшето училище.
Чл. 4. (1) Максимално допустимият брой
на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 по държавни висши
училища и по професионални направления
се определя като произведение от броя на
приетите студенти и докторанти през послед-
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ната учебна година по съответното професионално направление и коефициент за всяко
професионално направление, определен по
методиката съгласно приложение № 1. В
случаите, в които през последната учебна
година няма приети за обучение студенти и
докторанти по дадено професионално направление, се взема броят на приетите студенти
и докторанти от последната учебна година,
в която е осъществен прием по същото професионално направление.
(2) За професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“
и „Комуникационна и компютърна техника“
максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се
определя за равен на свободния капацитет
на съответното професионално направление.
(3) За новооткрити за висшето училище
професионални направления и специалности
от регулираните професии, за които няма данни за реализацията на завършилите студенти
и докторанти, максимално допустимият брой
на приеманите за обучение студенти и докторанти се определя въз основа на оценка на
потребностите на пазара на труда, изготвена
от експертна комисия.
(4) В комисията по ал. 3 се включват трима
представители на Министерството на труда и
социалната политика и по един представител
от Министерството на образованието и науката
и на съответните отраслови министерства,
като поименният є състав се определя със
заповед на министъра на труда и социалната
политика не по-късно от 20 февруари.
(5) Оценката по ал. 3 се изготвя въз основа
на прогноза за търсенето и предлагането на
работна сила на специалистите от съответното
професионално направление и може да бъде
положителна или отрицателна.
(6) При положителна оценка максимално
допустимият брой на приеманите за обучение
студенти и докторанти по ал. 3 се определя за
равен на заявения брой от висшето училище
по чл. 3.
Чл. 5. (1) Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 се
предлага за утвърждаване по държавни висши
училища, по професионални направления, по
специалности от регулираните професии и по
форми на обучение на по-ниската от двете
стойности:
1. заявеният от висшето училище и приведен в съответствие с капацитета брой на
приеманите за обучение студенти и докторанти
по реда на чл. 3;
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2. максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти,
определен съответно по чл. 4, ал. 1, 2 и 6.
(2) В случаите, в които максимално допустимият брой на приеманите за обучение
студенти и докторанти по ал. 1, т. 2 е по-малък от броя по ал. 1, т. 1, разпределението
на намалението по форми на обучение и по
специалности от регулираните професии се
предлага от висшето училище.
(3) Когато оценката по чл. 4, ал. 3 е отрицателна, не се предлага за утвърждаване брой
на приемани за обучение студенти и докторанти по новооткрити за висшето училище
професионални направления и специалности
от регулираните професии.
Чл. 6. (1) Министърът на образованието
и науката в срок до 20 април предлага на
Министерския съвет за утвърждаване броя
на приеманите за обучение студенти и докторанти, определен по реда на чл. 5.
(2) За висшите училища, които обучават по
професионално направление „Военно дело“,
минист ърът на образованието и нау ката
може да предлага на Министерския съвет за
утвърждаване и по-голям брой на приемани
за обучение студенти и докторанти от определения по реда на чл. 5 след съгласуване с
министъра на отбраната.
(3) За висшите училища, които обучават
по професионално направление „Филология“,
минист ърът на образованието и нау ката
може да предлага на Министерския съвет за
утвърждаване и по-голям брой на приемани за обучение студенти от определения по
реда на чл. 5, когато предлаганият по-голям
брой студенти е за обучение по специалност
„Българска филология“ и е над броя на приетите за обучение студенти през учебната
2015 – 2016 г. по същата специалност, умножен
по коефициента за професионално направление „Филология“ на съответното висше
училище, който се определя по методиката
съгласно приложение № 1.
Чл. 7. Приема Списък на приоритетните
професионални направления съгласно приложение № 2.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) За учебната 2016 – 2017 г. срокът за
внасяне на заявките по чл. 3, ал. 1 е до 10 април 2016 г., като се разглеждат и подадените
предложения от държавните висши училища
до влизането в сила на това постановление.
(2) В случай на едновременно наличие на
предложение и на заявка от висшето училище
за заявен брой на приеманите за обучение
студенти и докторанти по чл. 3, ал. 2 се счита
внесената заявка в срока по ал. 1.
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§ 2. За учебната 2016 – 2017 г. срокът по
чл. 4, ал. 4 за определяне на поименния състав на експертната комисия за изготвяне на
оценка на потребностите на пазара на труда
е до 10 април 2016 г.
§ 3. За професиона лни направлени я в
държавни висши училища, по които броят на
приетите студенти и докторанти през учебната 2015 – 2016 г. е над 10 на сто по-малко
от броя на приетите студенти и докторанти
през у чебната 2014 – 2015 г., максима лно
допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 4 ал. 1
за учебната 2016 – 2017 г. се определя като
произведение от средноаритметичния брой на
приетите студенти и докторанти през учебните
2014 – 2015 и 2015 – 2016 г. по съответното
професионално направление и коефициент за
професионалното направление, определен по
методиката съгласно приложение № 1.
§ 4. (1) На държавните висши училища се
предоставят допълнителни средства за капиталови разходи в размер 2000 лв. за един
студент, приет за обучение по професионални
направления „Математика“, „Информатика
и компютърни науки“ и „Комуникационна и
компютърна техника“, над броя на приетите за
обучение студенти през учебната 2016 – 2017 г.
спрямо учебната 2015 – 2016 г. по съответните
професионални направления по данните от
регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от
Закона за висшето образование.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2016 г.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 5 и 8 от Закона за висшето
образование.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Методика за определяне на коефициент на ви
сше училище по професионално направление
1. Коефициентът на всяко държавно висше
училище за всяко професионално направление се
определя в зависимост от получената оценка от
програмната акредитация на професионалното
направление, оценката за научната дейност и
оценката за реализация на завършилите студенти
и докторанти, както следва:
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1.1. За професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ от област на
висшето образование „Социални, стопански и правни науки“:

Оценка за
реализация

Оценка
от програмРавна
ната
акредитация
Оценка
за на- ниск а –
учна
под 50
дейност
1

0,750

2
3
4
5

или по-ниска
от 6,50

6,51 – 8,00

8,01 – 9,00

9,01 – 10,00

висосредна – висосредна –
средна – висовисониск а –
ка – ниска –
ниска – средна –
от 50 до ка –
от 50 до
от 50 до ка –
ка –
под 50
над
под 50
под 50 от 50 до 60
60
над 60
60
60
над 60
над 60
60
0,850

0,950

0,850

0,950

0,650

0,750

0,550

0,650

0,500

0,550

0,500

0,500

1,050

0,950

0,850

0,750

0,750

0,650

0,650

0,550

0,550

0,500

1,050

1,150

0,850

0,950

0,750

0,850

0,650

0,750

0,550

0,650

1,050

1,150

0,850

0,950

0,750

0,850

0,650

0,750

0,550

0,650

1,250

1,050

0,950

1,050

1,150

0,950

0,850

0,950

1,050

0,850

0,750

0,850

0,950

0,750

0,650

0,750

0,850

1.2. За професионални направления от области на висшето образование „Хуманитарни науки“,
„Социални, стопански и правни науки“ (с изключение на професионални направления „Икономика“
и „Администрация и управление“), „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“:

Оценка за
реализация

Оценка
от програмРавна или по-ниска
6,51 – 8,00
8,01 – 9,00
9,01 – 10,00
ната
от 6,50
акредитация
Оценка
средна – висосредвисосредна – висовисоза на- ниска –
ниска –
ниска –
ниска – средна –
от 50 до ка –
на – от ка –
от 50 до ка –
ка –
учна
под 50
под 50
под 50
под 50 от 50 до 60
60
над 60
50 до 60 над 60
60
над 60
над 60
дейност
1

0,850

0,950

1,050

0,950

2

0,750

3

0,650

4
5

1,050

1,150

0,850

0,950

0,750

0,850

0,550

0,650

0,500

0,550

1,050

1,150

0,850

0,950

0,750

0,850

0,750

0,650

0,650

0,550

1,250

1,150

1,050

0,950

0,950

0,850

0,750

0,850

0,650

0,750

1,250

1,350

1,050

1,150

0,950

1,050

1,050

1,150

1,250

0,950

1,050

0,750

0,850

1,150

0,950

0,850

0,950

1,050

0,650

0,750

0,850

0,750

0,850

0,950

1.3. За професионални направления от области на висшето образование „Педагогически науки“,
„Природни науки, математика и информатика“ (с изключение на професионални направления „Математика“ и „Информатика и компютърни науки“), „Технически науки“ (с изключение на професионално направление „Компютърна и комуникационна техника“), „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“ и „Изкуства“:

Оценка за
реализация

Оценка
от програмРавна или по-ниска
6,51 – 8,00
8,01 – 9,00
9,01 – 10,00
ната
от 6,50
акредитация
Оценка
средна – висосредна – висосредна – висовисоза на- ниска –
ниска –
ниска –
ниска – средна –
от 50 до ка –
от 50 до ка –
от 50 до ка –
ка –
учна
под 50
под 50
под 50
под 50 от 50 до 60
60
над 60
60
над 60
60
над 60
над 60
дейност
1

1,000

1,150

1,300

1,150

1,300

1,450

1,300

1,450

1,600

1,450

1,600

1,750

2

0,900

1,000

1,150

1,000

1,150

1,300

1,150

1,300

1,450

1,300

1,450

1,600

3

0,800

0,900

1,000

0,900

1,000

1,150

1,000

1,150

1,300

1,150

1,300

1,450

4

0,700

0,800

0,900

0,800

0,900

1,000

0,900

1,000

1,150

1,000

1,150

1,300

5

0,600

0,700

0,800

0,700

0,800

0,900

0,800

0,900

1,000

0,900

1,000

1,150
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2. Оценка от програмната акредитация на професионалното направление
2.1. Получената оценка от програмната акредитация на съответното професионално направление
е стойността на индикатора в Рейтинговата система на висшите училища в Република България
(РСВУРБ), администрирана от Министерството на образованието и науката, към 1 януари на годината, в която се определя броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1, ал. 1.
2.2. В случаите, в които стойността на индикатора „Оценка от програмната акредитация“ в
РСВУРБ по съответното професионално направление е формирана въз основа на получена оценка
от програмна акредитация по четирибалната система, действаща до влизането в сила на Закона за
изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 61 от 2011 г.), за целите на настоящото постановление тази стойност се приравнява по следната формула:
ОПАП = 2,4 + ОПА РСВУРБ × 0,76,
където:
ОПАП е приравнената оценка от програмната акредитация на професионалното направление;
ОПАРСВУРБ е оценката от програмната акредитация на професионалното направление в РСВУРБ.
2.3. В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното
професионално направление и осъществява обучение въз основа на положителна оценка на проект
по чл. 84, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование, коефициентът по т. 1.1, 1.2 или 1.3 се определя
на съответстващия за получена оценка от програмна акредитация на професионалното направление
(8,01 – 9,00).
3. Оценка за научна дейност на професионалното направление
3.1. Оценката за научна дейност на професионално направление е комплексна оценка, формирана
въз основа на индикатори със съответна тежест, посочени в таблицата по-долу, и стойностите на индикаторите, определени по методологията на РСВУРБ към 1 януари на годината, в която се определя
броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1, ал. 1.
Индекс на цитируемост по научна област (Scopus)

14,29 % (4/28)

Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus)

17,86 % (5/28)

Индекс на цитируемост по научна област (Web of Science)

32,14 % (9/28)

Среден брой цитирания на документ (Scopus)

3,57 % (1/28)

Среден брой цитирания на документ (Web of Science)

3,57 % (1/28)

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)

3,57 % (1/28)

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science)

3,57 % (1/28)

Статии в научни списания (Scopus)

3,57 % (1/28)

Статии в научни списания (Web of Science)

3,57 % (1/28)

Докторски програми в професионалното направление

14,29 % (4/28)

3.2. Коефициентът по т. 1.2 или 1.3 за висшите училища, които обучават по професионални направления „Педагогика на обучението по ...“, „Изобразителни изкуства“, „Музикално и танцово изкуство“
и „Театрално и филмово изкуство“, „Спорт“ „Национална сигурност“ и „Военно дело“, се определя
на съответстващия за оценка за научна дейност (средна – от 50 до 60).
3.3. В случаите, в които в РСВУРБ няма стойности по посочените в т. 3.1 индикатори, коефициентът
по т. 1.1, 1.2 или 1.3 се определя на съответстващия за оценка за научна дейност (средна – от 50 до 60).
4. Оценка за реализацията на завършилите студенти и докторанти
4.1. Оценката за реализацията на завършилите студенти и докторанти на висшето училище се
формира въз основа на стойностите на индикаторите „Безработица сред завършилите“ и „Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание“ от РСВУРБ към 1 януари
на годината, в която се определя броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1,
ал. 1, както следва:
4.1.1. За професионални направления от области на висшето образование „Хуманитарни науки“,
„Социални, стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“:
„Приложение на придобит ото висше
образ ование и реализация по
призвание“ (процент) над 65,00
„Безработица сред
завършилите“ (процент)

от 45,01
до 65,00

от 30,01
до 45,00

равно или
по-малко от
30,00

под 2,00

1

2

3

3

от 2,00 до 3,99

2

3

3

4

от 4,00 до 5,99

3

4

4

5

равна или по-голяма от 6,00

4

5

5

5
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4.1.2. За професионални направления от области на висшето образование „Педагогически науки“,
„Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“ и „Изкуства“:
„Приложение на придобитото висше
образование и реализация по
призвание“ (процент) над 65,00
„Безработица сред
завършилите“ (процент)

от 45,01
до 65,00

от 30,01
до 45,00

равно или
по-малко
от 30,00

под 2,00

1

2

2

3

от 2,00 до 3,99

2

2

3

3

от 4,00 до 5,99

3

3

3

4

равна или по-голяма от 6,00

4

5

5

5

4.2. В случаите, в които в РСВУРБ няма стойност по двата индикатора, поради липса на данни за
реализацията на пазара на труда коефициентът по т. 1.1, 1.2 или 1.3 се определя на съответстващия
за оценка за реализацията на завършилите студенти и докторанти (3).

Приложение № 2
към чл. 7
Списък на приоритетните професионални направления
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
2347

Код на ПН
1.1.
1.2.
1.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.2.

Професионално направление
Теория и управление на образованието
Педагогика
Педагогика на обучението по ...
Физически науки
Химически науки
Биологически науки
Науки за земята
Математика
Информатика и компютърни науки
Машинно инженерство
Електротехника, електроника и автоматика
Комуникационна и компютърна техника
Енергетика
Транспорт, корабоплаване и авиация
Материали и материалознание
Архитектура, строителство и геодезия
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Металургия
Химични технологии
Биотехнологии
Хранителни технологии
Общо инженерство
Растениевъдство
Растителна защита
Животновъдство
Ветеринарна медицина
Горско стопанство
Теория на изкуствата
Изобразително изкуство
Музикално и танцово изкуство
Театрално и филмово изкуство
Военно дело
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На основание чл. 60, ал. 1 от Закона за
защитените територии

Изменение и допълнение на Приложение III на
Конвенцията относно процедурата за предвари
телно обосновано съгласие при международната
търговия с определени опасни химически ве
щества и пестициди (Ротердамска конвенция)
(Прието с Решение RC 5/5 от 24 юни 2011 г. на
Петата среща на Конференцията на страните.
В сила от 24 октомври 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

В трите колони след вписването за „1, 2-Дибро
метан“ се добавя вписване за следния химикал:

РЕШЕНИЕ № 195
ОТ 24 МАРТ 2016 Г.
за приемане на П лан за у правление на
Национален парк „Централен Балкан“

Приема План за управление на Национален
парк „Централен Балкан“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2313

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Изменение и допълнение на Приложение III на
Конвенцията относно процедурата за предвари
телно обосновано съгласие при международната
търговия с определени опасни химически ве
щества и пестициди (Ротердамска конвенция)
(Прието с Решение RC 5/3 от 24 юни 2011 г. на
Петата среща на Конференцията на страните.
В сила от 24 октомври 2011 г.)
В трите колони след вписването за „2, 4, 5-Т
и нейните соли и естери“ се добавя вписване
за следния химикал:
„Алахлор

15972-60-8

Пестицид“.
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Изменение и допълнение на Приложение III на
Конвенцията относно процедурата за предвари
телно обосновано съгласие при международната
търговия с определени опасни химически ве
щества и пестициди (Ротердамска конвенция)
(Прието с Решение RC 5/4 от 24 юни 2011 г. на
Петата среща на Конференцията на страните.
В сила от 24 октомври 2011 г.)
В трите колони след вписването за „алахлор“ се добавя вписване за следния химикал:
„Алдикарб
2188

116-06-3

Пестицид“.

„Ендосулфан
2189

115-29-7

Пестицид“.

Изменение и допълнение на Приложение III на
Конвенцията относно процедурата за предвари
телно обосновано съгласие при международната
търговия с определени опасни химически ве
щества и пестициди (Ротердамска конвенция)
(Прието с Решение RC 6/4 от 10 май 2013 г. на
Шестата среща на Конференцията на страните.
В сила от 10 август 2013 г.)
В трите колони след вписването за „алдрин“
се добавя вписване за следния химикал:
„Азинофос-метил
2190

86-50-0

Пестицид“.

Изменение и допълнение на Приложение III на
Конвенцията относно процедурата за предвари
телно обосновано съгласие при международната
търговия с определени опасни химически ве
щества и пестициди (Ротердамска конвенция)
(Прието с Решение RC 6/5 от 10 май 2013 г. на
Шестата среща на Конференцията на страните.
В сила от 10 август 2013 г.)
В трите колони след вписването за „азбест“
се добавя вписване за следните химикали:
„Търговски пентабромоПромишлено
дифенил етер, включващ:
химично
– Тетрабромодифенил етер 40088-47-9 вещество“.
– Пентабромодифенил етер 32534-81-9
2191

Изменение и допълнение на Приложение III на
Конвенцията относно процедурата за предвари
телно обосновано съгласие при международната
търговия с определени опасни химически ве
щества и пестициди (Ротердамска конвенция)
(Прието с Решение RC 6/6 от 10 май 2013 г. на
Шестата среща на Конференцията на страните.
В сила от 10 август 2013 г.)
В трите колони след вписването за „Търговски пентабромодифенил етер“ се добавя
вписване за следните химикали:
„Търговски октабромодиПромишлено
фенил етер, включващ:
химично
– хексабромодифенил етер 36483-60-0 вещество“.
– хептабромодифенил етер 68928-80-3
2192
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Изменение и допълнение на Приложение III на
Конвенцията относно процедурата за предвари
телно обосновано съгласие при международната
търговия с определени опасни химически ве
щества и пестициди (Ротердамска конвенция)
(Прието с Решение RC 6/7 от 10 май 2013 г. на
Шестата среща на Конференцията на страните.
В сила от 10 август 2013 г.)
В трите колони след вписването за „Търговски октабромодифенил етер“ се добавят
вписвания за следните химикали:
„Перфлуороктан сулфонова киселина, перфлуорок
тан сулфонати, перфлуороктан сулфонамиди и
перфлуороктан сулфонили включващи:
– перфлуороктан сулфонова киселина
– калиев перфлуороктан
сулфонат
– литиев перфлуороктан
сулфонат
– амониев перфлуороктан
сулфонат
– диетиламониев перфлуороктан сулфонат
– тетраетиламониев перфлуороктан сулфонат
– дидецилдиметиламониев перфлуороктан сулфонат
– N-етилперфлуороктан
сулфонамид
– N-метилперфлуороктан сулфонамид
– N-етил-N-(2-хидроксиетил) перфлуороктан сулфонамид
– N-(2-хидроксиетил)N-метилперфлуороктан
сулфонамид
– Перфлуороктан сулфонил флуорид
2193

Промишлено
химично
вещество“.

1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7

Изменение и допълнение на Приложение III на
Конвенцията относно процедурата за предвари
телно обосновано съгласие при международната
търговия с определени опасни химически ве
щества и пестициди (Ротердамска конвенция)
(Прието с Решение RC 7/4 от 15 май 2015 г. на
Седмата среща на Конференцията на страните.
В сила от 15 септември 2015 г.)
В трите колони след вписването за „Метамидофос (разтворими течни формулации,
съдържащи над 600 g активно вещество на
литър)“ се добавя вписване за следния химикал:
„Метамидофос
2194

10265-92-6

Пестицид“.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за дарение на Доверителния фонд между Ре
публика България чрез Министерството на
външните работи, Зеления фонд за климата
и Международната банка за възстановяване
и развитие, която служи за временен попечи
тел на Доверителния фонд на Зеления фонд
за климата относно Доверителния фонд на
Зеления фонд за климата (MTO № 069022)
(Одобрено с Решение № 929 от 27 ноември
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
17 декември 2015 г.)
1. Зеленият фонд за климата („Фондът“)
и Международната банка за възстановяване
и развитие („Банката“), която служи за временен попечител („Попечителят“) на Доверителния фонд на Зеления фонд за климата
(MTO № 069022) („Доверителният фонд“),
потвърждават, че Република България чрез
Министерството на външните работи („Дарителят“) е решила да предостави на разположение на Доверителния фонд в полза
на Фонда сумата от сто хиляди евро (EUR
100,000) („Дарение“) под формата на безвъзмездна помощ в съответствие с разпоредбите
на това Споразумение за дарение. Понятията,
изписани с главни букви, използвани в това
Споразумение за дарение, на които не е дадено определение в него, имат значението,
дадено им в Стандартните разпоредби, приложими за даренията на Доверителния фонд
на Зеления фонд за климата („Стандартните
разпоредби“), приложени като Приложение I
към Споразумението за Доверителния фонд
на Зеления фонд за климата (както са определени по-долу).
2. Страните по Споразумението приемат,
че: (а) Попечителят ще управлява даренията,
получени в Доверителния фонд в съответствие
с измененото и отново формулирано Споразумение за условията и реда за администрирането на Доверителния фонд на Зеления фонд
за климата (включително всички анекси и
приложения към него, които представляват
неразделна част от него) с дата 22 април 2015 г.
между Фонда и Попечителя, с евентуалните
изменения, правени периодично в съответствие
с неговите разпоредби („Споразумението за
Доверителния фонд на Зеления фонд за климата“); и (б) към това Споразумение за дарение
се прилагат разпоредбите на Споразумението
за Доверителния фонд на Зеления фонд за
климата. В случай на несъответствие между
това Споразумение за дарение и Стандартните разпоредби се прилагат разпоредбите на
Стандартните разпоредби.
3. Дарителят потвърждава, че е получил
копие от Споразумението за Доверителния
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фонд на Зеления фонд за климата и приема,
че Попечителят може да получава дарения от
други дарители на Доверителния фонд, които
заедно с Даренията ще се осчетоводяват и
управляват като единен доверителен фонд,
по отношение на разпоредбите, посочени в
параграф 2 по-горе.
4. В съответствие с параграф 2 от Стандартните разпоредби Дарителят ще извършва
плащанията за Дарението в Доверителния
фонд в брой, както следва:
4.1. Дарителят ще депозира Дарението
незабавно след приподписването на това
Споразумение за дарение от Дарителя и подаването на искане за плащане от страна на
Попечителя.
4.2. Всяко депозиране на пари в брой съгласно параграф 4.1 по-горе ще бъде направено
по банковата сметка, посочена от Попечителя.
4.3. При извършване на всяко депозиране на
пари в брой Дарителят ще инструктира своята банка да включи в данните за плащането
(авизо за банков превод) информационно поле
за SWIFT съобщение за плащане, инструкциите за депозит, които включват информация,
която посочва: платената сума, че плащането
е извършено от Дарителя за МТО № 069022
(Доверителен фонд на Зеления фонд за климата), както и датата на депозита.
5. Всяко уведомление, искане или друго
съобщение, подадено или направено съгласно
това Споразумение за дарение, ще бъде в писмена форма и на английски език и доставено
по пощата, по факс или по електронна поща
на адреса на съответната страна по Споразумението, посочен по-долу, или на всеки друг
адрес, за който страната по Споразумението
може да уведомява писмено останалите под
писали страни, периодично:
За Фонда:
Главен финансов директор
Секретариат на Зеления Фонд за
Климата
G-Tower, 175 Art Center-daero
Yeonsu-gu, Incheon 406-840, Репуб
лика Корея
Тел.: + 82 32 458 6075
Факс: + 82 32 458 6094
Имейл: CFO@gcfund.org
За Попечителя:
Директор
Доверителни фондове и Финансиране за развитието на партньорства
Световната банка
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
САЩ
Тел.: +1 202 473-7654
Факс: +1 202 522-2447
Имейл: gcfitrustee@worldbank.org
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За Дарителя:
Райко Райчев
Генерален директор по глобалните
въпроси
Министерство на външните работи
на Република България
Ул. Александър Жендов 2, София 1040
Тел.:
+359 2 948 2980
Факс: +359 2 971 9100
Имейл: un@mfa.bg
lkotetzov@mfa.bg
evgeniya.ivanova@mfa.bg
6. Това Споразумение за дарение може да
бъде изменено само в писмена форма между
Фонда, Попечителя и Дарителя.
7. Всяка от страните по това Споразумение
за дарение чрез потвърждаване на приемането
му по-долу е упълномощена да се присъедини към това Споразумение за дарение и да
действа в съответствие с неговите разпоредби.
От страните по Споразумението се изисква
да подпишат и да поставят дата на това Споразумение за дарение на английски език, и
след като настоящото изцяло подписано Споразумение за дарение стане притежание на
Попечителя, това Споразумение за дарение ще
влезе в сила от датата на последния подпис.
По този начин подписано в три (3) оригинални екземпляра.
За Република България чрез Министерството на
външните работи:
Даниел Митов,
министър на външните
работи
Дата: 17 декември 2015 г.
За Зелен фонд за климата:
Хела Чеикруху,
изпълнителен
директор
Дата: 14 декември 2015 г.
За Международна банка за възстановяване и развитие, служеща за временен попечител на Доверителния фонд на Зеления фонд за климата:
Джаехианг Со,
директор Попечителски
фондове и партньорства,
Финансиране на
развитието
Дата: 11 декември 2015 г.
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на култ у рата на
Република България и Министерството на
образованието и културата на Република
Индонезия за сътрудничество в областта
на културата
(Одобрен с Решение № 106 от 18 февруари
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването му – 11 март 2016 г.)
Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието и културата на Република Индонезия,
наричани по-долу „Страните“;
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като признават важността на принципите
за суверенитет, равенство, взаимно уважение
и взаимна полза;
като желаят укрепване на приятелските
отношения между двете държави и техните
народи и насърчаване на взаимното разбирателство и познание чрез културно сътрудничество между двете държави;
вярвайки, че това сътрудничество ще бъде
от полза за Страните;
и
съгласно действащото законодателство и
нормативна уредба в съответните държави,
както и процедурите и политиките по културните въпроси
съставиха следния Меморандум за разбирателство:
Член 1
Цел
Це л т а на нас т оя щ и я Мемора н д у м з а
разбирателство е да насърчава и развива
сътрудничеството в областта на културата
между Страните.
Член 2
Области на сътрудничество
Страните развиват сътрудничество в сферата на културата в следните области:
а) съвместни изложби, семинари, работни
срещи, конференции, научноизследователска
и развойна дейност, развитие на човешките
ресу рси ч рез мероп ри я т и я за съвмест на
дейност;
б) обмен на експерти в областта на музейното дело, фолклора и филмовото изкуство;
в) о бмен на т е ат ра л н и и зп ъ л н и т е л и ,
солисти и изпълнителски групи в областта
на музикалното, театралното и танцовото
изкуство, както и индивидуални творци в
тези области;
г) обмен на информация, рекламни материали и списания;
д) консервация, защита и реставрация на
недвижими културни ценности;
е) международни фолклорни фестивали,
изкуства, традиционни танци, традиционна
музика и занаяти;
ж) институции на киноиндустрията, образователни институции в двете държави; и
з) други области, за които Страните са
се договорили.
Член 3
Съвместна работна група
1. Страните могат да създадат Съвместна
работна група с цел улесняване, наблюдаване, оценяване и преглед на прилагането на
настоящия Меморандум за разбирателство.
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2. Съвместната работна група ще бъде съвместно председателствана от представители
на Страните, с участието на представители
на други министерства и агенции и ще заседава най-малко веднъж на всеки две години,
алтернативно в Индонезия и България.
3. При определени обстоятелства, когато
заседанията не могат да бъдат проведени, ще
се осъществява обмен на документи.
Член 4
Прилагане
Дейностите, посочени в настоящия Меморандум за разбирателство, ще се прилагат
чрез разработване на конкретни програми
за прилагането му между Страните или от
техни институции или организации. Тези
програми могат да регламентират финансови
и други въпроси, които не са включени в
настоящия Меморандум.
Член 5
Права на интелектуална собственост
Страните ще защитават авторското право
и сродните му права в областта на културата
и изкуството в съответствие с националните си закони и подзаконови актове, както
и с международните задължения, поети от
съответните им държави.
Член 6
Нематериално културно наследство
1. Страните вземат под внимание неоценимата роля на нематериалното културно
нас ледс т во к ат о фа к т ор за сбл и ж а ва не,
културен обмен и взаимно разбирателство
между хората. За целта, Страните ще насърчават сътрудничеството си за обмен на опит
в областта на опазване на нематериалното
културно наследство, на неговото документиране, развитие и популяризиране.
2. Достъпът до традиционни познания и
фолк лор, вк лючително тяхното опазване,
събиране, съхраняване и обмен, по настоящ и я Меморан д у м за разби рателст во се
регламентират в конкретни споразумения
за прилагане между страните.
Член 7
Поверителност
Въпросите, свързани с поверителността
на документите, информацията или всички
други данни, обменяни, получени или доставяни от която и да е от Страните във връзка
с прилагането на настоящия Меморандум
за разбирателство, както и на всички други
споразумения в изпълнение на Меморандума се регламентират чрез допълнителни
договорености между Страните.
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Член 8
Уреждане на спорове

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Всеки спор и/или различия, произтичащи
от тълкувания или прилагане на настоящия
Меморандум за разбирателство, се уреждат
по взаимно съгласие чрез консултации или
преговори между Страните.

РЕШЕНИЕ № 10749
от 15 октомври 2015 г.

Член 9
Изменение
Настоящият Меморандум за разбирателство може да се разглежда и изменя по всяко
време с взаимното съгласие на Страните по
дипломатически път. Такива редакции или
изменения ще влизат в сила на датата, определена от Страните, и ще представляват
неделима част от Меморандума за разбирателство.
Член 10
Влизане в сила, срок и прекратяване
а) Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването му.
б) Настоящият Меморандум за разбирателство се сключва за срок от пет години, като
автоматично продължава своето действие за
нови петгодишни периоди, освен ако една
от Страните не уведоми другата писмено за
своето намерение да го прекрати по дипломатически път най-малко 6 месеца преди
датата на изтичане на неговия срок.
в) Прекратяването на настоящия Меморандум за разбирателство не засяга валидността
и срока на които и да са текущи програми
или дейности, осъществявани по Меморандума за разбирателство, до приключване на
такива програми или дейности.
В у верен ие на г орно т о, дол у под п исаните, надлежно упълномощени за това от
съответните свои правителства, подписаха
настоящия Меморандум за разбирателство.
Съставен в два еднообразни екземпляра
в гр. София на единадесети март две хиляди
и шестнадесета (2016) година на български,
индонезийски и английски език, като всички текстове са еднакво автентични. При
наличие на противоречия по отношение на
Меморандума за разбирателство водещ е
английският текст.
За Министерството
на културата
на Република
България:
Вежди Рашидов,
министър
2213

За Министерството
на образованието и
културата на
Република
Индонезия:
Анис Басведан,
министър

по административно дело № 5463 от 2015 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Републ ика България – шесто отделение, в
съдебно заседание на шестнадесети септември
две хиляди и петнадесета година в състав:
председател: Милка Панчева, членове: Георги
Георгиев и Росен Василев, при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора
Маруся Миндилева изслуша докладваното
от председателя Милка Панчева по адм.д.
№ 5463/2015 г.
Производството е по чл. 185 – 196 от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по протест от Динка Коларска – прокурор при Върховната административна прокуратура, срещу чл. 28, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)
(изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623
на ВАС на Република България, бр. 58 от
2006 г., бр. 1 от 2007 г.) (изм. – ДВ, бр. 55
от 2014 г., в сила от 4.07.2014 г.) в частта:
„в обекти, отговарящи на стандартите по
Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (обн., ДВ, бр. 85
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и
бр. 67 и 92 от 2010 г.) с искане за отмяна на
основание чл. 186, ал. 2 АПК.
С протеста са наведени доводи за незаконосъобразност на оспорената разпоредба
поради противоречие на нейния текст с чл. 15,
ал. 4 от Закона за интеграция на хората с
увреждания, който е нормативен текст от
по-висок порядък. Прави се искане да бъде
отменен като незаконосъобразен оспореният
текст от подзаконовия нормативен акт.
Ответникът – Министерски ят съвет на
Република България, чрез процесуалния си
представител и в писмено становище оспорва протеста с доводи за неоснователност на
оспорването с искане да бъде отхвърлен.
Представителят на Върховната административна прокуратура в съдебно заседание
поддържа протеста и изразява становище, че
подзаконовият нормативен акт в оспорената
част е незаконосъобразен и следва да бъде
отменен.
Протестът на ВАП е допустим, а разгледан
по същество – и основателен.
С протеста е оспорен текст от ППЗИХУ,
издаден от Министерския съвет, който е
подзаконов нормативен акт по смисъла на
чл. 7, ал. 1 ЗНА и попада в дефиницията на
чл. 75, ал. 1 АПК.
С действащата разпоредба на чл. 28, ал. 1
ППЗИХУ се предвижда – добавката по чл. 42,
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ал. 2, т. 4 във връзка с ал. 1 ЗИХУ да се
изплаща при извършено балнеолечение или
рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни
услуги се представя в едномесечен срок от
крайната дата на ползването им в дирекция
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
Нормативни ят админист ративен ак т е
валиден – издаден от компетентен орган при
изрично предвидена законова делегация, в
рамките на материалната му компетентност
и в предписаната писмена форма.
Пра вн и я т и н т ер ес на Върховната а дминистративна прокуратура е нормативно
определен от чл. 186, ал. 2 АПК.
Възраженията за незаконосъобразност на
оспорения текст от правилника са основателни предвид следното:
Оспореният нормативен акт е издаден
при спазване на процедурата по приемането
му съгласно разпоредбата на чл. 26 ЗНА. В
чл. 27 ЗНА е предвидено задължението да се
изпрати за съгласуване на органите, чиито
правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт или задължения
да го прилагат и те също имат възможност
в 14-дневен срок да ги изготвят. Проектът
заедно с мотивите, съответно доклада към
него, се внася за обсъждане и приемане от
компетентния орган, като съгласно чл. 28,
ал. 2 ЗНА мотивите следва да съдържат определени реквизити – от т. 1 до т. 5 по посочения текст. Настоящият състав счита, че
изменението на Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания
(ДВ, бр. 55 от 2014 г.), чиято разпоредба на
чл. 28, ал. 1 е предмет на настоящия протест, е прието при съществено нарушение на
процедурата по чл. 28, ал. 2 ЗНА. В доклада
на министъра на труда и социалната политика – вносител на проекта за изменение
и допълнение на ППЗИХУ, не се съдържа
анализ за съответствие с правото на Европейския съюз съобразно т. 5 на чл. 28, ал. 2
ЗНА. Заключението в доклада, че с проекта
не се уреждат въпроси, които са предмет на
приложимото вторично право, е формално
и не се основава на такъв анализ.
В чл. 15, ал. 1 ЗИХУ е предвидено, че
хората с трайни увреждания имат право на
медицинска и социална рехабилитация. Наред
с това в случая следва да бъдат съобразени
легалните определения на понятията „рехабилитация“, „медицинска рехабилитация“ и
„социална рехабилитация“. Според определението, дадено в чл. 1, т. 5 ДРЗИХУ, „рехабилитация“ е последователен и непрекъснат
възстановителен процес, който подпомага
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човека с увреждане да достигне оптимално
физи ческо, ин телек т уа лно, пси х и ческо и
социално равнище на дейност, като му се
осигуряват възможности за промяна на живота към по-висока степен на независимост;
според определението в чл. 15, ал. 2 ЗИХУ
„медицинска рехабилитация“ е лечебна дейност, осъществявана от мултидисциплинарни
екипи при условията и по реда на Закона за
лечебните заведения и Закона за здравното
осигуряване, която включва: а) поддържаща медикаментозна терапия; б) физикална
терапия; в) говорна и зрителна терапия; г)
кинезитерапия; д) ерготерапия; е) психотерапия; ж) трудово лечение; з) назначаване
на помощни средства, приспособлени я и
съоръжения и медицински изделия за хората
с увреждания; а според чл. 15, ал. 4 ЗИХУ
„социална рехабилитация“ е създаване на
умения за водене на самостоятелен живот
чрез рехабилитация на зрението, слуха и
говора, двигателна рехабилитация, психологична помощ, предоставяне на социални
услуги и други дейности.
Добавката за интеграция по чл. 42, ал. 2,
т. 4 ЗИХУ може да се предоставя както за
медицинска рехабилитация, така и за социална рехабилитация, според смисъла на тези
понятия, посочен съответно в чл. 15, ал. 2 и
4 ЗИХУ, тъй като на първо място социалната
рехабилитация представлява вид рехабилитационна дейност, а на следващо – социалната
рехабилитация не е изключена нито изрично,
нито по подразбиране от дейностите, за които се предоставя интеграционна добавка.
Нещо повече – в чл. 15, ал. 1 ЗИХУ изрично
е посочено, че хората с трайни увреждания
имат право на медицинска и социална рехабилитация. Несъмнено е, че съдържанието
на двата вида рехабилитация – медицинска
и социална, не е идентично, различни са и
методите на въздействие върху човешкия
организъм в рамките на цялостния възстановителен процес, насочен към промяна на
живота на лицето с увреждания към по-висока степен на независимост. Поради това
не може да бъде поставен знак на равенство
между дейностите, които се включват в двете
понятия и които могат да бъдат осъществени
за постигане на целите на съответния вид
рехабилитация.
С член единствен на Наредба № 30 от
19.07.2004 г., към която препраща изменената
разпоредба на чл. 28, ал. 1 ППЗИХУ (изр.
първо), е у твърден медицинск и стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“,
а самият стандарт представлява приложение
към тази норма. В раздел І, т. 1 от стандарта е
дадена обща характеристика на медицинската
специалност „Физикална и рехабилитационна
медицина“, като е посочено, че тя представлява клинична медицинска специалност с
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преобладаваща терапевтична насоченост,
която изучава биологичното въздействие на
естествените и преформираните физикални
фактори върху човешкия организъм и ги
п ри лага за н у ж ди те на п рофи лак т иката,
диа г ност иката, т ера пи я та, медиц инската
рехабилитация, цялостното психо-соматично възстановяване и/или стабилизиране на
пациента. В т. 6 от раздел VІІ „Медицинска/
лечебна дейност“ от стандарта е предвидено,
че медицинската дейност в областта на медицинска специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ може да бъде упражнявана само в лечебни заведения, разкрити и
акредитирани по съответния законов ред, от
правоспособен, професионално компетентен
персонал и по реда на субординация съгласно
раздел V. С т. 6.2 се предвижда – самостоятелни обекти независимо от начина им
на финансиране (балнео- и СПА центрове,
почивни станции или др.), презентиращи в
дейността си използване на фактори с цел
повлияване на здравето (лечение), причислени
в медицинските дейности на физикалната
и рехабилитационната медицина, следва да
разкрият на територията си лечебно заведение за ФРМ по реда на Закона за лечебните
заведения или да имат сключен договор с
редовно регистрирано такова, което да ги
осъществява съгласно т. 6.
От съдържанието на т. 6 и 6.2 от медицинския стандарт се налага изводът, че изискването за провеждане в лечебни заведения
(разкрити и акредитирани по съответния ред)
или в центрове, които имат разкрито лечебно
заведение или договор с такова заведение,
се отнася само за медицинските дейности в
областта на медицински стандарт „Физикална
и рехабилитационна медицина“, включително
за дейностите, в които се включва използване
на фактори с цел повлияване на здравето
(лечение) и които се причисляват в медицинските дейности по тази специалност. Дейностите, които се включват в социалната
рехабилитация, не представляват медицинска
дейност по принцип и в частност – такава,
която да попада в обхвата на медицинската
специалност „Физикална и рехабилитационна
медицина“. Затова механичното пренасяне на
изискването дейностите за социална рехабилитация да са извършени (предоставени) в
лечебни заведения или в центрове, в които
има разкрити лечебни заведения за физикална и рехабилитационна медицина или които
имат сключени договори с такива заведения,
не отговаря на същността на социалната рехабилитация и на нейното предназначение.
Налага се изводът, че условието, което е
предвидено в чл. 28, ал. 1, изречение първо
ППЗИХУ, с изменението, което е в сила от
4.07.2014 г., се отнася само за медицинската
рехабилитация. Макар това да не е посо-
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чено изрично в разпоредбата, то следва от
различието в естеството на медицинската и
на социалната рехабилитация и различните
способи за въздействие и подпомагане в цялостния възстановителен процес и повишаване независимостта на живота на човека с
увреждания. Този извод се налага и от общото
правило, че с подзаконов нормативен акт,
който се издава по прилагането на закона,
не може да се стеснява приложното поле на
предоставено от закона право.
С оглед изложеното съдът намира, че
чл. 28, ал. 1 ППЗИХУ противоречи на чл. 15,
ал. 4 ЗИХ У, тъй като в последния не са
въведени изиск вани я социа лната рехабилитация да се провежда само в заведения,
регистрирани по реда на ЗЛЗ, за разлика
от хипотезата по чл. 15, ал. 2 ЗИХУ, касаеща медицинската рехабилитация. Както се
посочи по-горе, в Наредба № 30 от 2004 г.,
както и в медицинския стандарт, утвърден с
нея, не са регламентирани редът и начинът
за определяне кои заведения отговарят на
наредбата. Такива не се съдържат и в ЗЛЗ.
В чл. 39 и сл. ЗЛЗ е регламентиран редът за
регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. В тях липсват
изисквания към обектите за балнеолечение
и рехабилитационни услуги за регистрацията
им да отговаря на изискванията на Наредба
№ 30 от 2004 г., нито наредбата препраща
към реда по ЗЛЗ. С оспорената подзаконова
разпоредба в противоречие със ЗИХ У се
въвеждат условия, ограничаващи упражняването на предоставени със закон права на
определени категории лица, които отговарят
на предвидените в закона условия, каквито
условия ЗИХУ не предвижда и които не се
обхващат от законовата делегация по чл. 42,
ал. 13 във връзка с ал. 1 ЗИХУ.
Налага се извод за материална незаконосъобразност на оспорената разпоредба и
твърденията на ответника за противното не
намират опора в закона. Налице са основанията по чл. 146, т. 3 и 4 АПК за отмяна на
чл. 28, ал. 1 ППЗИХУ.
При този анализ, след извършената цялостна проверка по чл. 168, ал. 1 АПК на
отменителните основания по чл. 146 АПК,
и извод за наличие на това по чл. 146, т. 3
и 4 АПК, ВАС преценява разпоредбата на
чл. 28, ал. 1 от оспорения нормативен акт
за незаконосъобразна, а жалбата срещу нея
за основателна.
По изложените съображения разпоредбата
на чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания
следва да бъде отменена като противоречаща
на нормативен акт от по-висока степен.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,
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РЕШИ:
Отменя разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (изм. – ДВ,
бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС на
Република България, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от
2007 г.) (изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от
4.07.2014 г.) в частта: „в обекти, отговарящи
на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“
(обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г. и бр. 67 и 92 от 2010 г.).
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред 5-членен състав на Върховния
административен съд.
Председател:
Георги Колев
2176

РЕШЕНИЕ № 3000
от 17 март 2016 г.

по административно дело № 13703 от 2015 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Републ ика България – петчленен състав – II
колегия, в съдебно заседание на двадесет
и осми януари две хиляди и шестнадесета
година в състав: председател: Боян Магдалинчев, членове: Наталия Марчева, Румяна
Папазова, Тодор Тодоров и Николай Гунчев, при секретар Григоринка Любенова и
с участието на прокурора Мария Бегъмова
изслуша докладваното от съдията Наталия
Марчева по адм.д. № 13703/2015 г.
Производството е по чл. 208 и сл. АПК.
Образувано е по касационна жалба на
Министерския съвет на Република България
срещу Решение № 10749 от 15.10.2015 г. по
адм.д. № 5463/2015 г. по описа на Върховния
административен съд, VІ отделение. Релевирани са оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост. Твърди се, че
постановлението за изменение и допълнение
на ППЗИХУ няма отношение към правото
на Европейския съюз, което изрично било
посочено в доклада на министъра на труда и
социалната политика. В тази връзка изводът
на решаващия състав за нарушение на чл. 28,
ал. 2, т. 5 ЗНА бил неправилен и необоснован.
Казаното се отнасяло и до констатациите
на съда за материална незаконосъобразност
на разпоредбата на чл. 28, ал. 4 ППЗИХУ,
в каквато насока в касационната жалба са
изложени подробни съображения. Изискването добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона
за интеграция на хората с увреждания да
се изплаща при извършено балнеолечение
или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30
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от 2004 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Физикална и рехабилитационна
медицина“, не била извън законовата делегация на чл. 42, ал. 13 ЗИХУ и гарантирала
получаването на качествени услуги. Иска
се отмяна на съдебния акт и отхвърляне на
протеста, подаден срещу нормата на чл. 28,
ал. 1 ППЗИХУ.
Ответникът – Национална асоциация на
децата и младите хора с диабет със седалище
и адрес на управление в гр. Пловдив, не е
взела отношение.
Ответникът – Върховна административна прокуратура, чрез прокурор Бегъмова в
съдебно заседание подробно обоснова теза
за неоснователност на касационната жалба.
Моли решението да бъде оставено в сила.
Касационната жалба е постъпила в предви ден и я в ч л. 211, а л. 1 А П К 14 -д невен
преклузивен срок, подадена е от надлежна
страна, за която решението е неблагоприятно, и процесуално е допустима. Разгледана
по същество, е неоснователна по следните
съображения:
С обж а л ва но т о решен ие т ри ч лен н и я т
състав на Върховния административен съд е
отменил разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция
на хората с увреждания (изм., ДВ, бр. 54 от
2006 г.; изм. с Решение № 7623 от 10.07.2006 г.
на ВАС на Република България – ДВ, бр. 58
от 2006 г., в сила от 18.07.2006 г.; изм. и доп.,
ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 5.01.2007 г.; изм.,
ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 4.07.2014 г.) в
частта є „в обекти, отговарящи на стандартите
по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
Настоящият петчленен състав на Върховни я админист ративен съд намира, че
оспореното решение е правилно по следните
съображения:
В чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове изрично е посочено, че при
проект на нормативен акт мотивите, съответно докладът, трябва да съдържат анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
Този състав на Върховния административен
съд съобразява, че нормата на чл. 28, ал. 4
ППЗИХУ в частта є „в обекти, отговарящи
на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“
урежда изисквания към обектите, в които
трябва да се осъществява балнеолечение или
рехабилитационни услуги, да бъде отпусната
добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 ЗИХУ. Този
въпрос по принцип има отношение к ъм
правото на Европейския съюз, доколкото
ог раничава/конт ролира извършването на
посочените дейности и поставя определени
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субекти на правото в по-благоприятно положение спрямо други, които също осъществяват
тази дейност. Ето защо административният
орган, издал разпоредбата, е следвало да изложи мотиви защо посочените ограничения
са абсолютно необходими за постигането на
целите на Закона за интеграция на хората с
увреждания, респ. за тези на подзаконовия
нормативен акт. Вместо това в доклада на
министъра на труда и социалната политика
във връзка с всички текстове на предложените
изменения и допълнения, предмет на административния акт, без мотиви е посочено, че
предложеното постановление няма отношение
към правото на Европейския съюз.
Освен това в протокол № 25 от заседанието на Министерския съвет от 25.06.2014 г., в
което проектът е приет, също няма мотиви.
Ето защо изводът на тричленния състав на
Върховния административен съд, че заключението в доклада, че с проекта не се уреждат
въпроси от правото на Европейския съюз,
е формално и не се основава на анализ, е
правилен.
В чл. 51, ал. 3 от Конституцията е прогласено, че лицата с физически и психически
увреждания се намират под особена закрила
на държавата и обществото.
Според чл. 4, т. 1 ЗИХУ интеграцията на
хората с увреждания се осъществява чрез
медицинска и социална рехабилитация.
В разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗИХУ е
регламентирано правото на хората с трайни
увреждания на медицинска и социална рехабилитация. В чл. 15, ал. 2 ЗИХУ е посочено,
че медицинската рехабилитация е лечебна
дейност, осъществявана от мултидисциплинарни екипи при условията и по реда на Закона за лечебните заведения и на Закона за
здравното осигуряване, както и какви терапии
включва медицинската рехабилитация. Към
социалната рехабилитация не са поставени
такива законови изисквания. Съгласно алинея
4 от същия текст социалната рехабилитация
е създаване на умения за водене на самостоятелен живот чрез рехабилитация на зрението,
слуха и говора, двигателна рехабилитация,
психологична помощ, предоставяне на социални услуги и други дейности.
От съдържанието на цитираните текстове
се налагат следните изводи:
Признато е правото на хората с увреждания
както на медицинска, така и на социална
рехабилитация. В противен случай между
тези две форми на рехабилитация не би бил
поставен съюзът „и“, чието предназначение е
да свърже две еднородни части в изречението,
сочещи две отделни възможности.
Вече признал ги, законодателят разграничава медицинската от социалната рехабилитация. Той определя медицинската рехабилитация като лечебна дейност, осъществявана
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от мултидисциплинарни екипи при условията
и по реда на Закона за лечебните заведения
и на Закона за здравното осигуряване, като
изброява и какви терапии включва медицинската рехабилитация, а именно: поддържаща
медикаментозна терапия; физикална терапия;
говорна и зрителна терапия; кинезитерапия;
ерготерапия; психотерапия; трудово лечение.
Други са изискванията към социалната рехабилитация и целите є, а именно: създаване
на умения за водене на самостоятелен живот
чрез рехабилитация на зрението, слуха и говора, двигателна рехабилитация, психологична
помощ, предоставяне на социални услуги и
други дейности. Очевидно тя е насочена към
хора с увреждания, които вече не се нуждаят или към даден момент не се нуждаят от
медицинска рехабилитация, но продължават
да имат потребност от рехабилитация според
легалното законово определение, дадено в
§ 1, т. 5 ДРЗИХУ. Това е така, защото според
цитирания текст рехабилитацията е последователен и непрекъснат възстановителен
процес, който подпомага човека с увреждане
да достигне оптимално физическо, интелектуално, психическо и социално равнище на
дейност, като му се осигуряват възможности
за промяна на живота към по-висока степен
на независимост.
Според чл. 42, ал. 1 ЗИХУ хората с трайни
увреждания имат право на месечна добавка
за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно степента на
намалена работоспособност или вида и степента на увреждането, като в т. 4 на алинея
втора изрично са посочени балнеолечението
и рехабилитационните услуги. От този текст
се налагат следните изводи:
Законодателят признава правата както на
балнеолечение, така и на рехабилитационни
услуги, поставяйки между тях съюза „и“. По
отношение на рехабилитационните услуги
този текст следва да се тълкува съвместно
с тези на чл. 15, ал. 2 и 4 ЗИХУ, които го
предхождат. Балнеолечението е разграничено
от рехабилитационните услуги, независимо
че и при него се извършва рехабилитация
по смисъла на § 1, т. 5 ДРЗИХУ. В противен
случай правото следваше да бъде определено
само като такова на ползване на рехабилитационни услуги.
Съгласно чл. 28, ал. 1 ППЗИХ У в редакцията му – изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.,
в сила от 4.07.2014 г., добавката по чл. 42,
ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено
балнеолечение или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по
Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (обн., ДВ, бр. 85
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и
бр. 67 и 92 от 2010 г.). В тази норма отново
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се съдържа разграничаване между балнеолечението и рехабилитационните услуги, като
за разлика от текста на чл. 42, ал. 2, т. 4
ЗИХУ възможностите са посочени алтернативно. Въпросът относно съответствието на
разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 4 ППЗИХУ
с тази на чл. 42, ал. 2, т. 4 ЗИХУ в частта
относно съюза „или“, свързващ извършено
балнеолечение и рехабилитационни услуги,
не се коментира в тези мотиви, тъй като
предмет на спора по първоначалното дело
е бил само текстът „в обекти, отговарящи
на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
С член единствен на Наредба № 30 от
19.07.2004 г., към която препраща изменената
разпоредба на чл. 28, ал. 1 ППЗИХУ (изр.
първо), е у твърден медицинск и стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“,
а самият стандарт представлява приложение
към този член. В раздел I, т. 1 от стандарта е
дадена обща характеристика на медицинската
специалност „Физикална и рехабилитационна
медицина“, като е посочено, че тя представлява клинична медицинска специалност с
преобладаваща терапевтична насоченост,
която изучава биологичното въздействие на
естествените и преформираните физикални
фактори върху човешкия организъм и ги
п ри лага за н у ж ди те на п рофи лак т иката,
диа г ност иката, т ера пи я та, медиц инската
рехабилитация, цялостното психо-соматично възстановяване и/или стабилизиране на
пациента. В т. 6 от раздел VII „Медицинска/
лечебна дейност“ от стандарта е предвидено, че медицинската дейност в областт а
на медицинска специалност „Физикална и
рехабилитационна медицина“ може да бъде
упражнявана само в лечебни заведения, разкрити и акредитирани по съответния законов
ред, от правоспособен, професионално компетентен персонал и по реда на субординация
съгласно раздел V; в т. 6.2 е предвидено, че
самостоятелни обекти независимо от начина
им на финансиране (балнео- и СПА центрове,
почивни станции или др.), презентиращи в
дейността си използване на фактори с цел
повлияване на здравето (лечение), причислени
в медицинските дейности на физикалната
и рехабилитационната медицина, следва да
разкрият на територията си лечебно заведение
за ФРМ по реда на ЗЛЗ или да имат сключен
договор с редовно регистрирано такова, което
да ги осъществява съгласно т. 6.
Предвид изложеното настоящият състав
приема, че предвидените в чл. 42, ал. 2, т. 4
ЗИХУ рехабилитационни услуги могат да
се извършват както в обекти, отговарящи
на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“,
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така и в такива, които не отговарят на тези
изисквания, но осигуряват условия за рехабилитация, насочена към създаване на умения за водене на самостоятелен живот чрез
рехабилитация на зрението, слуха и говора,
двигателна рехабилитаци я, пси хологична
помощ, предоставяне на социални услуги и
други дейности. В тази връзка въведеното
с разпоредбата на чл. 28, ал. 1 ППЗИХ У
изиск ване рехабилитационните услу ги да
се извършват само в обекти, отговарящи
на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“,
противоречи на чл. 42, ал. 2, т. 4 ЗИХУ във
връзка с чл. 4, т. 1, чл. 15, ал. 2 и 4 и § 1, т. 5
ДРЗИХУ и въвежда ограничение на права,
нерегламентирано от закона.
Що се касае до балнеолечението, което
изрично е разграничено от законодателя от
другите рехабилитационни услуги, макар че
и при него несъмнено се цели рехабилитация по смисъла на § 1, т. 5 ДРЗИХУ, следва
да се има предвид, че самата дума включва
лечение. Това го отличава от ползването на
минерални води и други природни фактори
за отдих и развлечение.
При балнеолечението се извършва биологично въздействие на естествените и преформираните физикални фактори върху човешкия
организъм и те се прилагат за нуждите на
терапията, което означава, че същността на
това лечение попада в приложното поле на
Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
Разпоредбата на т. 6.2 от стандарта дава
възможност балнеолечението да се извършва и в самостоятелни обекти независимо
от начина им на финансиране (балнео- и
СПА центрове, почивни станции или др.),
презентиращи в дейността си използване
на фактори с цел повлияване на здравето
(лечение), причислени в медицинските дейности на физикалната и рехабилитационната
медицина, които са разкрили на територията
си лечебно заведение за ФРМ по реда на ЗЛЗ
или да имат сключен договор с редовно регистрирано такова, което да ги осъществява
съгласно т. 6. Това означава, че балнеолечението може да се осъществява не само в
болници за рехабилитация, регламентирани
в чл. 22 от Закона за лечебните заведения,
но също така и в балнео- и СПА центрове,
почивни станции или др., които имат сключен
съответен договор.
В тази връзка се съобразява, че както с
всяко медицинско лечение балнеолечението
трябва да се обсъжда с лекар, тъй като при
неправилното му приложение могат да настъпят вредни последици за човешкия организъм. Ето защо въведеното с разпоредбата
на чл. 28, ал. 1 ППЗИХУ изискване балнеолечението да се извършва при условията на

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ е в полза на гражданите
с увреждания.
В разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 4 от
Закона за интеграция на хората с увреждания
е посочено, че добавка се изплаща при извършено балнеолечение и рехабилитационни
услуги. Нито в цитирания закон, нито в правилника за прилагането му като специални
нормативни актове по отношение на хората
с увреждания се съдържа легална дефиниция на понятието „балнеолечение“. Такава
няма и в Закона за лечебните заведения, в
Закона за здравето и в Закона за здравното
осигуряване.
При това положение не става ясно защо
законодателят разграничава балнеолечението
от другите рехабилитационни услуги, какви
са изискванията към балнеолечението, за
да бъде заплатено от държавния бюджет
като добавка за интеграция. Този въпрос
е от важно обществено значение, тъй като
броят на ползващите балнеолечение хора с
увреждания е твърде голям.
Но дори и да бъде прието, че балнеолечението трябва да се извършва при условията на
Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, в какъвто смисъл този
състав е изложил мотиви, то разпоредбата на
чл. 28, ал. 1 ППЗИХУ е незаконосъобразна
и в тази є част по следните съображения:
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С текста на чл. 15, ал. 1 ЗНА е въведено
императивното изискване нормативният акт
да съответства на нормативните актове от повисока степен. Според третата алинея на същия
текст, ако постановление, правилник, наредба
или инструкция противоречат на нормативен
акт от по-висока степен, правораздавателните
органи прилагат по-високия по степен акт.
След като в разпоредбата на чл. 42, ал. 2,
т. 4 от Закона за интеграция на хората с
увреждания е регламентирано правото на
добавка за балнеолечение и за рехабилитационни услуги, то тези права не може да се
ограничават с подзаконов нормативен акт,
в какъвто смисъл е и окончателният правен
извод на тричленния състав на Върховния
административен съд.
Страните по спора не са поискали присъждане на разноски, поради което съдът не
се произнася по този въпрос.
Водим от горното и на основание чл. 221,
ал. 1 и 2 АПК, Върховният административен
съд, петчленен състав, втора колегия,
РЕШИ:
О с т а в я в с и л а Ре ш е н и е № 10 749 о т
15.10.2015 г. по а д м.д. № 5463/2015 г. по
опис а на Върховния административен съд,
VІ отделение.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
2177
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-2
от 19 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН с
наш вх. № 04-02-283 от 12.12.2015 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 3 на протокол № 46 от
21.01.2014 г. и потвърдено в т. 9.12 на протокол № 50
от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, и писмо с вх. № 04-05-2
от 13.01.2016 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Праисторически и протоисторически ямен комплекс“,
разположен в м. Хауза при с. Капитан Андреево,
ГКПП – Капитан Андреево, община Свиленград,
област Хасково, с класификация на археологическа
групова недвижима културна ценност и с категория
„национално значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност, както следва:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южните граници на имоти с
№ 36110.33.170, 36110.33.160 и 36110.33.60, по южната и
западната граница на имот с № 36110.33.50, по южната и западната граница на имот с № 36110.33.900
и по южната граница на имот с № 36110.331.13 от
землището на с. Капитан Андреево;
– от север – по северната граница на имоти
с № 36110.331.15, 36110.33.37 (дере), 36110.33.1,
36110.33.19 (полски път), 36110.33.12, 36110.33.21
(полски път) и 36110.33.25 от землището на с. Капитан Андреево;
– от изток – по източните граници на имоти с
№ 36110.33.25, 36110.33.26, 36110.33.27 и 36110.33.28, по
част от източната граница на имот с № 36110.33.19
(полски път), от т. Д (с координати: Х = 4554614.29,
Y = 9493472.06 – координатна система 1970 г.)
до т. Е (с координати: Х = 4554608.20, Y =
9493427.90 – координатна система 1970 г.) и оттам
по югоизточната граница на имот 36110.33.18 от
землището на с. Капитан Андреево;
– от запад – по западните граници на имоти с
№ 36110.331.13, 36110.331.14 и 36110.331.15 от землището на с. Капитан Андреево.
1.1.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.1.1.1 граници на недвижимата културна
ценност, включва имоти с № 36110.33.1, 36110.33.2,
36110.33.3, 36110.33.4, 36110.33.5, 36110.33.6, 36110.33.7,

36110.33.8, 36110.33.9, 36110.33.10, 36110.33.12,
36110.33.13, 36110.33.14, 36110.33.15, 36110.33.16,
36110.33.17, 36110.33.18, 36110.33.19 (полски път),
36110.33.20, 36110.33.21 (полски път), 36110.33.22,
36110.33.23, 36110.33.25, 36110.33.26, 36110.33.27,
36110.33.28, 36110.33.34, 36110.33.35, 36110.33.37 (дере),
36110.33.50, 36110.33.60, 36110.33.160, 36110.33.170,
36110.33.900, 36110.331.13, 36110.331.14, 36110.33.15 от
землището на с. Капитан Андреево. Имотите са
частна собственост.
1.1.1.3. Не се определя охранителната зона за
недвижимата културна ценност.
1.1.2. Предписания за опазване на територията на недвижимата културна ценност съгласно
предложение на НИНКН за режими за опазване
на „Праисторически и протоисторически ямен
комплекс“, разположен в м. Хауза при с. Капитан
Андреево, ГКПП – Капитан Андреево, община
Свиленград, област Хасково, във връзка с предоставяне на статут на недвижимата културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Б. Банов
2086
ЗАПОВЕД № РД-9Р-3
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 2
и ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с изх. № 45
от 26.01.2011 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 1 на протокол № 13 от
31.01.2011 г., назначен със Заповед № РД-09-133 от
22.04.2010 г. на министъра на културата, и писмо
с вх. № 04-05-9 от 21.01.2016 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Античен театър
и Амфитеатър на Сердика“, разположен в кв. 506 и
506а по плана на ЦГЧ на гр. София, с класификация
на археологическа групова недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по северната и западната регулационна
граница на УПИ VII-13 от кв. 506 и по южните
регулационни граници на УПИ I-16, УПИ XI-15 и
УПИ X-14 от кв. 506а;
– от север – по северните регулационни граници
на УПИ V-3, УПИ VI-4, УПИ VII-5, УПИ VIII-6
от кв. 506а, линия през ул. Будапеща, свързваща
северните регулационни граници на кв. 506а и 506,
и по северната регулационна граница на УПИ I-7
от кв. 506;
– от изток – по източните регулационни граници
на УПИ I-7, УПИ IX-18 и УПИ VIII-17, 19 от кв. 506;
– от запад – по западните регулационни граници
на УПИ I-16 и УПИ V-3 от кв. 506а.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна ценност, включва УПИ I-7, УПИ IX-18 и УПИ VIII-17,
19 от кв. 506, УПИ V-3, УПИ VI-4, УПИ VII-5,
УПИ VIII-6, УПИ I-16, УПИ XI-15, УПИ X-14 и
УПИ IX-14 от кв. 506а и ул. Будапеща в частта от
бул. Княз Александър Дондуков до ул. Московска,
с площ 10 240 м 2.
1.1.1.3. Териториалният обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност попада в
границите на втора защитена зона на Историкоархеологически резерват „Сердика – Средец“,
обявен с ПМС № 36/1976 г. (ДВ, бр. 47 от 1976 г.).
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност – определя се за археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране
на място на разкритите архитектурно-археологически структури в среда с възможности за широк
обществен достъп.
1.1.2.2. Tериторията на охранителната зона
на недвижимата културна ценност – спазват се
режимите за опазване на втора защитена зона на
Историко-археологически резерват „Сердика – Средец“, обявен с ПМС № 36/1976 г. (ДВ, бр. 47 от
1976 г.), определени с Наредба № 2 на КК и МСА
(обн., ДВ, бр. 11 от 1977 г.; доп., бр. 85 от 1979 г.).
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2087
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-4
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН по чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН,
отразено в т. 3.1 на протокол № 54 от 16.03.2015 г.,
назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-строителна недвижима културна ценност на обект „Змейова къща“, община Приморско, област Бургас, с
категория „национално значение“ (ДВ, бр. 35 от
1965 г.), както следва:
1.1. „Долмен „Змейова къща“, разположен северозападно от гр. Приморско, община Приморско,
област Бургас, с класификация на археологическа
единична недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: т. 1 = 4620976.864, 9609308.622;
т. 2 = 4621014.343, 9609234.961; т. 3 = 4621089.557,
9609269.790; т. 4 = 4621105.567, 9609298.311; т. 5 =
4621057.417, 9609350.786.
1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност обхваща част от поземлен имот
с идентификатор 58356.67.33.
1.2.1.3. Границите на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съвпадат с
границите на имоти с идентификатор 58356.67.34
(североизток), 58356.67.33 (север, северозапад, запад,
юг, югоизток, изток), 58356.67.15 (югоизток).
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона „1“ обхваща поземлени имоти с идентификатор 58356.67.30, 58356.67.33, 58356.67.34, 58356.67.13,
58356.67.14, 58356.67.15 и части от поземлени имоти
58356.67.39, 58356.73.21, 58356.73.34, 58356.73.91.
1.2.1.5. Границите на охранителна зона „2“ на
недвижимата културна ценност – зона под наблюдение, съвпадат със северната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.67.17 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.33, северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.67.16 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, западната и източната граница на поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32 с поземлен имот с
идентификатор 58356.67.33, северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.6 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32, източната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.47.10 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, източната граница на поземлен имот с идентификатор
58356.67.22 с поземлен имот с идентификатор
58356.67.33, западната граница на поземлен имот с
идентификатор 58356.73.9 с поземлен имот с идентификатор 58356.73.6, източната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот
с идентификатор 58356.73.5, по южната граница
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на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20
с поземлен имот с идентификатор 58356.73.8, по
западната граница на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот с идентификатор
58356.73.22, по западната граница от т. 36 до т. 1
(от полигона на обект „Ченгерска могила и селище
от РЖЕ“), по западната и северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.8 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.3, по западната граница
на поземлени имоти с идентификатори 58356.46.4,
58356.46.12, 58356.46.13 с поземлен имот с идентификатор 58356.46.3, по западната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.46.1 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.2 и по северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.46.2 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.17.
1.2.1.6. Териториалният обхват на охранителна
зона „2“ – зона под наблюдение, обхваща части от
поземлени имоти с идентификатори 58356.67.32,
58356.67.22, 58356.67.17, 58356.73.133, 58356.73.21 и
поземлени имоти с идентификатори 58356.46.1,
58356.46.4, 58356.46.6, 58356.46.7, 58356.46.8, 58356.46.9,
58356.46.10, 58356.46.11, 58356.46.12, 58356.46.13,
58356.46.14, 58356.46.15, 58356.46.16, 58356.46.17,
58356.46.18, 58356.46.19, 58356.46.20, 58356.46.21,
58356.47.2, 58356.47.3, 58356.47.5, 58356.47.6, 58356.47.7,
58356.47.9, 58356.47.10, 58356.47.13, 58356.47.14,
58356.47.15, 58356.47.16, 58356.47.17, 58356.47.18,
58356.47.19, 58356.47.21, 58356.47.22, 58356.47.23,
58356.47.24, 58356.47.25, 58356.47.26, 58356.47.27,
58356.47.28, 58356.47.29, 58356.47.30, 58356.47.31,
58356.47.32, 58356.47.33, 58356.47.34, 58356.47.35,
58356.73.134, 58356.73.136, 58356.73.2, 58356.73.3,
58356.73.137, 58356.73.9, 58356.73.4, 58356.73.20.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Долмен „Змейова къща“,
разположен северозападно от гр. Приморско,
община Приморско, област Бургас, във връзка с
промяна на статута на недвижима културна ценност.
1.2.2.2. Територията на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, във връзка с промяна
на статута на недвижима културна ценност.
1.2.2.3. Територията на охранителна зона „2“
на недвижимата културна ценност – зона под
наблюдение, съгласно предложение на НИНКН
за режими за опазване на „Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от
гр. Приморско, община Приморско, област Бургас,
във връзка с промяна на статута на недвижима
културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1, картният материал и предписанията за опазване по т. 1.2.2 се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
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наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2088
ЗАПОВЕД № РД-9Р-5
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН по чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН,
отразено в т. 3.2 на протокол № 54 от 16.03.2015 г.,
назначен със Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-строителна недвижима културна ценност на обект „Вълчаново кале, 5 км северно“, община Приморско,
област Бургас, с категория „местно значение“ (ДВ,
бр. 35 от 1965 г.), както следва:
1.1. „Крепост „Лъвската глава“/„Вълчаново
кале“/„Ранули“, разположена северозападно от
гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, с класификация на археологическа единична
недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: т. 1 = 4621832.675, 9608018.651;
т. 2 = 4621848.486, 9608177.621; т. 3 = 4621723.822,
9608172.657; т. 4 = 4621711.918, 9607945.480.
1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност обхваща част от поземлен имот
с идентификатор 58356.67.39.
1.2.1.3. Не се определя охранителна зона за
недвижимата културна ценност.
1.2.2. Предписания за опазване на територията на недвижимата културна ценност съгласно
предложение на НИНКН за режими за опазване
на „Крепост „Лъвската глава“/„Вълчаново кале“/
„Ранули“, разположена северозападно от гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, във
връзка с промяна на статута на недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1, картният материал и предписанията за опазване по т. 1.2.2 се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно
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наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2089
ЗАПОВЕД № РД-9Р-6
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН по
чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 3.3 на протокол № 54 от 16.03.2015 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Изсечени в
скалата хранилища при нос Св. Димитър“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, с класификация на
археологическа единична недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: окръжност с радиус 10 м около
т. 1 (Център) = 4623617.336, 9609710.861.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност обхваща част от поземлен имот
с идентификатор 58356.67.39.
1.1.1.3. Границите на охранителна зона „1“ на
недвижимата културна ценност съвпадат с границите на имоти с идентификатор 58356.67.34 (североизток), 58356.67.33 (север, северозапад, запад, юг,
югоизток, изток), 58356.67.15 (югоизток).
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона „1“ обхваща поземлени имоти с идентификатор 58356.67.30, 58356.67.33, 58356.67.34, 58356.67.13,
58356.67.14, 58356.67.15 и части от поземлени имоти
58356.67.39, 58356.73.21, 58356.73.34, 58356.73.91.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на „Изсечени в скалата хранилища
при нос Св. Димитър“, разположен североизточно
от гр. Приморско, община Приморско, област
Бургас, във връзка с предоставяне на статут на
недвижима културна ценност.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
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2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2090
ЗАПОВЕД № РД-9Р-7
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН по
чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 3.4 на протокол № 54 от 16.03.2015 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Могила по пътя
към „Ченгер“, разположен северно от гр. Приморско,
община Приморско, област Бургас, с класификация
на археологическа единична недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1.   Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: окръжност с радиус 10 м около
т. 1 (Център) – 4619479.547, 9608823.431.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност обхваща част от поземлен имот
с идентификатор 58356.73.21.
1.1.1.3. Границите на охранителна зона „1“ на
недвижимата културна ценност съвпадат с границите на имоти с идентификатор 58356.67.34 (североизток), 58356.67.33 (север, северозапад, запад, юг,
югоизток, изток), 58356.67.15 (югоизток).
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона „1“ обхваща поземлени имоти с идентификатор 58356.67.30, 58356.67.33, 58356.67.34, 58356.67.13,
58356.67.14, 58356.67.15 и части от поземлени имоти
58356.67.39, 58356.73.21, 58356.73.34, 58356.73.91.
1.1.1.5. Границите на охранителна зона „2“ на
недвижимата културна ценност – зона под наблюдение, съвпадат със северната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.67.17 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.33, северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.67.16 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, западната и източната граница на поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32 с поземлен имот с
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идентификатор 58356.67.33, северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.6 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32, източната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.47.10 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, източната граница на поземлен имот с идентификатор
58356.67.22 с поземлен имот с идентификатор
58356.67.33, западната граница на поземлен имот с
идентификатор 58356.73.9 с поземлен имот с идентификатор 58356.73.6, източната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот
с идентификатор 58356.73.5, по южната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20
с поземлен имот с идентификатор 58356.73.8, по
западната граница на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот с идентификатор
58356.73.22, по западната граница от т. 36 до т. 1
(от полигона на обект „Ченгерска могила и селище
от РЖЕ“), по западната и северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.8 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.3, по западната граница
на поземлени имоти с идентификатори 58356.46.4,
58356.46.12, 58356.46.13 с поземлен имот с идентификатор 58356.46.3, по западната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.46.1 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.2 и по северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.46.2 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.17.
1.1.1.6. Териториалният обхват на охранителна
зона „2“ – зона под наблюдение, обхваща части от
поземлени имоти с идентификатори 58356.67.32,
58356.67.22, 58356.67.17, 58356.73.133, 58356.73.21 и
поземлени имоти с идентификатори 58356.46.1,
58356.46.4, 58356.46.6, 58356.46.7, 58356.46.8, 58356.46.9,
58356.46.10, 58356.46.11, 58356.46.12, 58356.46.13,
58356.46.14, 58356.46.15, 58356.46.16, 58356.46.17,
58356.46.18, 58356.46.19, 58356.46.20, 58356.46.21,
58356.47.2, 58356.47.3, 58356.47.5, 58356.47.6, 58356.47.7,
58356.47.9, 58356.47.10, 58356.47.13, 58356.47.14,
58356.47.15, 58356.47.16, 58356.47.17, 58356.47.18,
58356.47.19, 58356.47.21, 58356.47.22, 58356.47.23,
58356.47.24, 58356.47.25, 58356.47.26, 58356.47.27,
58356.47.28, 58356.47.29, 58356.47.30, 58356.47.31,
58356.47.32, 58356.47.33, 58356.47.34, 58356.47.35,
58356.73.134, 58356.73.136, 58356.73.2, 58356.73.3,
58356.73.137, 58356.73.9, 58356.73.4, 58356.73.20.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Могила по пътя към
„Ченгер“, разположен северно от гр. Приморско,
община Приморско, област Бургас, във връзка с
предоставяне на статут на недвижима културна
ценност.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
1.1.2.3. Територията на охранителна зона „2“
на недвижимата културна ценност – зона под
наблюдение, съгласно предложение на НИНКН
за режими за опазване на „Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от
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гр. Приморско, община Приморско, област Бургас,
във връзка с предоставяне на статут на недвижима
културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2091
ЗАПОВЕД № РД-9Р-8
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН по
чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 3.5 на протокол № 54 от 16.03.2015 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям стату т на обект „Могила
в местността Стамополу“, разположен северно от
гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, с класификация на археологическа единична
недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: окръжност с радиус 10 м около
т. 1 (Център) – 4617932.474, 9608771.517.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност обхваща част от поземлени
имоти с идентификатор 58356.73.34 и 58356.73.91.
1.1.1.3. Границите на охранителна зона „1“ на
недвижимата културна ценност съвпадат с границите на имоти с идентификатор 58356.67.34 (североизток), 58356.67.33 (север, северозапад, запад, юг,
югоизток, изток), 58356.67.15 (югоизток).
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона „1“ обхваща поземлени имоти с идентификатор 58356.67.30, 58356.67.33, 58356.67.34, 58356.67.13,
58356.67.14, 58356.67.15 и части от поземлени имоти
58356.67.39, 58356.73.21, 58356.73.34, 58356.73.91.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Могила в местността Стамополу“, разположена северно от гр. Приморско,
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община Приморско, област Бургас, във връзка с
предоставяне на статут на недвижима културна
ценност.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2092
ЗАПОВЕД № РД-9Р-9
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН по
чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 3.9 на протокол № 54 от 16.03.2015 г., назначен със
Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Антично селище
на възвишението Кондрус“, разположен североизточно от гр. Приморско, община Приморско,
област Бургас, с класификация на археологическа
единична недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1.   Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: т. 1 = 4620016.641, 9610798.958;
т. 2 = 4620031.243, 9610740.413; т. 3 = 4619988.522,
9610565.606; т. 4 = 4619906.833, 9610460.706; т. 5
= 4619729.246, 9610388.532; т. 6 = 4619683.636,
9610322.960; т. 7 = 4619620.950, 9610259.396; т. 8
= 4619521.578, 9610056.706; т. 9 = 4619494.163,
9609913.720; т. 10 = 4619461.949, 9609893.290; т. 11
= 4619386.696, 9609897.555; т. 12 = 4619326.269,
9609877.332; т. 13 = 4619252.813, 9609875.960; т. 14
= 4619132.128, 9609859.842; т. 15 = 4619046.988,
9609802.075; т. 16 = 4618964.500, 9609745.000; т. 17
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= 4618985.500, 9609780.000; т. 18 = 4618998.500,
9609820.000; т. 19 = 4619003.000, 9609902.000; т. 20
= 4618991.500, 9609991.000; т. 21 = 4618985.500,
9610069.000; т. 22 = 4618899.000, 9610099.000; т. 23
= 4618906.500, 9610106.000. Полигонът се заключва
при свързването на западната граница, описана
по-горе, и очертанието на морския бряг.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност обхваща части от поземлени
имоти с идентификатори 58356.67.33, 58356.73.31 и
имоти с идентификатори 58356.67.11, 58356.67.12,
58356.67.10, 58356.67.9, 58356.67.0, 58356.67.1, 58356.67.2,
58356.67.3, 58356.67.4, 58356.67.5, 58356.67.6, 58356.67.7,
58356.67.8.
1.1.1.3. Границите на охранителна зона „1“ на
недвижимата културна ценност съвпадат с границите на имоти с идентификатор 58356.67.34 (североизток), 58356.67.33 (север, северозапад, запад, юг,
югоизток, изток), 58356.67.15 (югоизток).
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона „1“ обхваща поземлени имоти с идентификатор 58356.67.30, 58356.67.33, 58356.67.34, 58356.67.13,
58356.67.14, 58356.67.15 и части от поземлени имоти
58356.67.39, 58356.73.21, 58356.73.34, 58356.73.91.
1.1.1.5. Границите на охранителна зона „2“ на
недвижимата културна ценност – зона под наблюдение, съвпадат със северната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.67.17 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.33, северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.67.16 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, западната и източната граница на поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32 с поземлен имот с
идентификатор 58356.67.33, северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.6 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32, източната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.47.10 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, източната граница на поземлен имот с идентификатор
58356.67.22 с поземлен имот с идентификатор
58356.67.33, западната граница на поземлен имот с
идентификатор 58356.73.9 с поземлен имот с идентификатор 58356.73.6, източната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот
с идентификатор 58356.73.5, по южната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20
с поземлен имот с идентификатор 58356.73.8, по
западната граница на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот с идентификатор
58356.73.22, по западната граница от т. 36 до т. 1
(от полигона на обект „Ченгерска могила и селище
от РЖЕ“), по западната и северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.8 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.3, по западната граница
на поземлени имоти с идентификатори 58356.46.4,
58356.46.12, 58356.46.13 с поземлен имот с идентификатор 58356.46.3, по западната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.46.1 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.2 и по северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.46.2 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.17.
1.1.1.6. Териториалният обхват на охранителна
зона „2“ – зона под наблюдение, обхваща части от
поземлени имоти с идентификатори 58356.67.32,
58356.67.22, 58356.67.17, 58356.73.133, 58356.73.21 и
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поземлени имоти с идентификатори 58356.46.1,
58356.46.4, 58356.46.6, 58356.46.7, 58356.46.8, 58356.46.9,
58356.46.10, 58356.46.11, 58356.46.12, 58356.46.13,
58356.46.14, 58356.46.15, 58356.46.16, 58356.46.17,
58356.46.18, 58356.46.19, 58356.46.20, 58356.46.21,
58356.47.2, 58356.47.3, 58356.47.5, 58356.47.6, 58356.47.7,
58356.47.9, 58356.47.10, 58356.47.13, 58356.47.14,
58356.47.15, 58356.47.16, 58356.47.17, 58356.47.18,
58356.47.19, 58356.47.21, 58356.47.22, 58356.47.23,
58356.47.24, 58356.47.25, 58356.47.26, 58356.47.27,
58356.47.28, 58356.47.29, 58356.47.30, 58356.47.31,
58356.47.32, 58356.47.33, 58356.47.34, 58356.47.35;
58356.73.134, 58356.73.136, 58356.73.2, 58356.73.3,
58356.73.137, 58356.73.9, 58356.73.4, 58356.73.20.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Антично селище на възвишението Кондрус“, разположено североизточно
от гр. Приморско, община Приморско, област
Бургас, във връзка с предоставяне на статут на
недвижима културна ценност.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
1.1.2.3. Територията на охранителна зона „2“
на недвижимата културна ценност – зона под
наблюдение, съгласно предложение на НИНКН
за режими за опазване на „Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от
гр. Приморско, община Приморско, област Бургас,
във връзка с предоставяне на статут на недвижима
културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2093
ЗАПОВЕД № РД-9Р-10
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН по
чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
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т. 3.10 на протокол № 54 от 16.03.2015 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Антична и
средновековна крепост на Маслен нос“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, с класификация на
археологическа единична недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: т. 1 = 4621278.170, 9612255.097;
т. 2 = 4621242.809, 9612246.362; т. 3 = 4621219.192,
9612255.904; т. 4 = 4621197.946, 9612261.036; т. 5
= 4621182.850, 9612261.780; т. 6 = 4621168.385,
9612246.928; т. 7 = 4621157.590, 9612218.822; т. 9
= 4621156.805, 9612191.376; т. 10 = 4621148.550,
9612175.762; т. 11 = 4621098.411, 9612173.619; т. 12
= 4621080.261, 9612164.352; т. 13 = 4621048.955,
9612159.013; т. 14 = 4620998.717, 9612130.566; т. 15
= 4620972.286, 9612117.642; т. 16 = 4620920.891,
9612099.933; т. 17 = 4620899.727, 9612110.012; т. 18
= 4620879.799, 9612127.739; т. 19 = 4620875.541,
9612139.024. Полигонът се заключва при свързването на западната граница, описана по-горе, и
очертанието на морския бряг.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност обхваща части от поземлени
имоти с идентификатори 58356.67.33, 58356.67.34 и
имоти с идентификатори 58356.67.35, 58356.67.36,
58356.67.37.
1.1.1.3. Границите на охранителна зона „1“ на
недвижимата културна ценност съвпадат с границите на имоти с идентификатор 58356.67.34 (североизток), 58356.67.33 (север, северозапад, запад, юг,
югоизток, изток), 58356.67.15 (югоизток).
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона „1“ обхваща поземлени имоти с идентификатор 58356.67.30, 58356.67.33, 58356.67.34, 58356.67.13,
58356.67.14, 58356.67.15 и части от поземлени имоти
58356.67.39, 58356.73.21, 58356.73.34, 58356.73.91.
1.1.1.5. Границите на охранителна зона „2“ на
недвижимата културна ценност – зона под наблюдение, съвпадат със северната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.67.17 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.33, северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.67.16 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, западната и източната граница на поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32 с поземлен имот с
идентификатор 58356.67.33, северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.6 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32, източната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.47.10 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, източната граница на поземлен имот с идентификатор
58356.67.22 с поземлен имот с идентификатор
58356.67.33, западната граница на поземлен имот с
идентификатор 58356.73.9 с поземлен имот с идентификатор 58356.73.6, източната граница на поземлен
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имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот
с идентификатор 58356.73.5, по южната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20
с поземлен имот с идентификатор 58356.73.8, по
западната граница на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот с идентификатор
58356.73.22, по западната граница от т. 36 до т. 1
(от полигона на обект „Ченгерска могила и селище
от РЖЕ“), по западната и северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.8 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.3, по западната граница
на поземлени имоти с идентификатори 58356.46.4,
58356.46.12, 58356.46.13 с поземлен имот с идентификатор 58356.46.3, по западната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.46.1 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.2 и по северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.46.2 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.17.
1.1.1.6. Териториалният обхват на охранителна
зона „2“ – зона под наблюдение, обхваща части от
поземлени имоти с идентификатори 58356.67.32,
58356.67.22, 58356.67.17, 58356.73.133, 58356.73.21 и
поземлени имоти с идентификатори 58356.46.1,
58356.46.4, 58356.46.6, 58356.46.7, 58356.46.8, 58356.46.9,
58356.46.10, 58356.46.11, 58356.46.12, 58356.46.13,
58356.46.14, 58356.46.15, 58356.46.16, 58356.46.17,
58356.46.18, 58356.46.19, 58356.46.20, 58356.46.21,
58356.47.2, 58356.47.3, 58356.47.5, 58356.47.6, 58356.47.7,
58356.47.9, 58356.47.10, 58356.47.13, 58356.47.14,
58356.47.15, 58356.47.16, 58356.47.17, 58356.47.18,
58356.47.19, 58356.47.21, 58356.47.22, 58356.47.23,
58356.47.24, 58356.47.25, 58356.47.26, 58356.47.27,
58356.47.28, 58356.47.29, 58356.47.30, 58356.47.31,
58356.47.32, 58356.47.33, 58356.47.34, 58356.47.35;
58356.73.134, 58356.73.136, 58356.73.2, 58356.73.3,
58356.73.137, 58356.73.9, 58356.73.4, 58356.73.20.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на „Антична и средновековна
крепост на Маслен нос“, разположен североизточно от гр. Приморско, община Приморско, област
Бургас, във връзка с предоставяне на статут на
недвижима културна ценност.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
1.1.2.3. Територията на охранителна зона „2“
на недвижимата културна ценност – зона под
наблюдение, съгласно предложение на НИНКН
за режими за опазване на „Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от
гр. Приморско, община Приморско, област Бургас,
във връзка с предоставяне на статут на недвижима
културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
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в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2094
ЗАПОВЕД № РД-9Р-11
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН по
чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 3.11 на протокол № 54 от 16.03.2015 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Скално светилище „Бегликташ“/Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община Приморско,
област Бургас, с класификация на археологическа
единична недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1.   Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: т. 1 = 4621451.026, 9610774.483;
т. 2 = 4621441.495, 9610789.562; т. 3 = 4621427.906,
9610801.080; т. 4 = 4621418.274, 9610796.289; т. 5
= 4621403.825, 9610795.864; т. 6 = 4621390.128,
9610800.704; т. 7 = 4621365.482, 9610794.921; т. 8
= 4621361.190, 9610776.933; т. 9 = 4621347.284,
9610762.069; т. 10 = 4621335.247, 9610746.021; т. 11
= 4621311.218, 9610737.177; т. 12 = 4621292.048,
9610726.521; т. 13 = 4621266.837, 9610720.169; т. 14
= 4621251.832, 9610719.671; т. 15 = 4621211.063,
9610706.151; т. 16 = 4621202.482, 9610684.027; т. 17
= 4621187.320, 9610660.195; т. 18 = 4621192.498,
9610630.179; т. 19 = 4621200.097, 9610605.565; т. 20
= 4621215.517, 9610590.473; т. 21 = 4621238.830,
9610582.590; т. 22 = 4621280.760, 9610578.694; т. 23
= 4621315.539, 9610592.807; т. 24 = 4621339.061,
9610604.629; т. 25 = 4621362.496, 9610624.780; т. 26
= 4621387.835, 9610652.733; т. 27 = 4621385.576,
9610664.149; т. 28 = 4621395.345, 9610691.036; т. 29
= 4621422.497, 9610728.029; т. 30 = 4621433.462,
9610746.486.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност обхваща част от поземлен имот
с идентификатор 58356.67.33.
1.1.1.3. Границите на охранителна зона „1“ на
недвижимата културна ценност съвпадат с границите на имоти с идентификатор 58356.67.34 (североизток), 58356.67.33 (север, северозапад, запад, юг,
югоизток, изток), 58356.67.15 (югоизток).
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1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона „1“ обхваща поземлени имоти с идентификатор 58356.67.30, 58356.67.33, 58356.67.34, 58356.67.13,
58356.67.14, 58356.67.15 и части от поземлени имоти
58356.67.39, 58356.73.21, 58356.73.34, 58356.73.91.
1.1.1.5. Границите на охранителна зона „2“ на
недвижимата културна ценност – зона под наблюдение, съвпадат със северната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.67.17 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.33, северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.67.16 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, западната и източната граница на поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32 с поземлен имот с
идентификатор 58356.67.33, северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.6 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32, източната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.47.10 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, източната граница на поземлен имот с идентификатор
58356.67.22 с поземлен имот с идентификатор
58356.67.33, западната граница на поземлен имот с
идентификатор 58356.73.9 с поземлен имот с идентификатор 58356.73.6, източната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот
с идентификатор 58356.73.5, по южната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20
с поземлен имот с идентификатор 58356.73.8, по
западната граница на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот с идентификатор
58356.73.22, по западната граница от т. 36 до т. 1
(от полигона на обект „Ченгерска могила и селище
от РЖЕ“), по западната и северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.8 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.3, по западната граница
на поземлени имоти с идентификатори 58356.46.4,
58356.46.12, 58356.46.13 с поземлен имот с идентификатор 58356.46.3, по западната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.46.1 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.2 и по северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.46.2 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.17.
1.1.1.6. Териториалният обхват на охранителна
зона „2“ – зона под наблюдение, обхваща части от
поземлени имоти с идентификатори 58356.67.32,
58356.67.22, 58356.67.17, 58356.73.133, 58356.73.21 и
поземлени имоти с идентификатори 58356.46.1,
58356.46.4, 58356.46.6, 58356.46.7, 58356.46.8, 58356.46.9,
58356.46.10, 58356.46.11, 58356.46.12, 58356.46.13,
58356.46.14, 58356.46.15, 58356.46.16, 58356.46.17,
58356.46.18, 58356.46.19, 58356.46.20, 58356.46.21,
58356.47.2, 58356.47.3, 58356.47.5, 58356.47.6, 58356.47.7,
58356.47.9, 58356.47.10, 58356.47.13, 58356.47.14,
58356.47.15, 58356.47.16, 58356.47.17, 58356.47.18,
58356.47.19, 58356.47.21, 58356.47.22, 58356.47.23,
58356.47.24, 58356.47.25, 58356.47.26, 58356.47.27,
58356.47.28, 58356.47.29, 58356.47.30, 58356.47.31,
58356.47.32, 58356.47.33, 58356.47.34, 58356.47.35;
58356.73.134, 58356.73.136, 58356.73.2, 58356.73.3,
58356.73.137, 58356.73.9, 58356.73.4, 58356.73.20.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на „Скално светилище „Бегликташ“/Беглик Таш“, разположен североизточно от
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гр. Приморско, община Приморско, област Бургас,
във връзка с предоставяне на статут на недвижима
културна ценност.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
1.1.2.3. Територията на охранителна зона „2“
на недвижимата културна ценност – зона под
наблюдение, съгласно предложение на НИНКН
за режими за опазване на „Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от
гр. Приморско, община Приморско, област Бургас,
във връзка с предоставяне на статут на недвижима
културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2095
ЗАПОВЕД № РД-9Р-12
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН по
чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 3.12 на протокол № 54 от 16.03.2015 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Могила на
устието на р. Ропотамо“, разположен североизточно от гр. Приморско, община Приморско, област
Бургас, с класификация на археологическа единична недвижима културна ценност и с категория
„национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: окръжност с радиус 10 м около
т. 1 (Център) – 4623421.381, 9610162.842.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност обхваща част от поземлен имот
с идентификатор 58356.67.39.
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1.1.1.3. Границите на охранителна зона „1“ на
недвижимата културна ценност съвпадат с границите на имоти с идентификатор 58356.67.34 (североизток), 58356.67.33 (север, северозапад, запад, юг,
югоизток, изток), 58356.67.15 (югоизток).
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона „1“ обхваща поземлени имоти с идентификатори 58356.67.30, 58356.67.33, 58356.67.34, 58356.67.13,
58356.67.14, 58356.67.15 и части от поземлени имоти
58356.67.39, 58356.73.21, 58356.73.34, 58356.73.91.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Могила на устието на р.
Ропотамо“, разположен североизточно от гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, във
връзка с предоставяне на статут на недвижима
културна ценност.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2096
ЗАПОВЕД № РД-9Р-13
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН по
чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 3.13 на протокол № 54 от 16.03.2015 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Късноантично и средновековно селище, намиращо се южно
от местността „Ченгер“, разположен северно от
гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, с класификация на археологическа единична
недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1.   Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати – система 1970 г., съгласно координатен регистър, както следва: т. 1 = 4619823.500, 9609313.000;
т. 2 = 4619825.500, 9609324.000; т. 3 = 4619812.000,
9609359.000; т. 4 = 4619816.000, 9609382.000; т. 5
= 4619840.000, 9609415.000; т. 6 = 4619833.000,
9609438.000; т. 7 = 4619836.000, 9609448.000; т. 8
= 4619859.000, 9609457.000; т. 9 = 4619865.500,
9609450.000; т. 10 = 4619877.000, 9609480.000; т. 11
= 4619868.500, 9609486.000; т. 12 = 4619842.000,
9609486.000; т. 13 = 4619828.000, 9609478.000; т. 14
= 4619811.500, 9609476.000; т. 15 = 4619732.000,
9609530.000; т. 16 = 4619703.500, 9609520.000; т. 17
= 4619606.000, 9609582.000; т. 18 = 4619573.646,
9609508.227; т. 19 = 4619535.922, 9609272.857; т. 20
= 4619543.929, 9609194.834; т. 21 = 4619543.089,
9609176.268; т. 22 = 4619557.000, 9609177.000; т. 23
= 4619686.202, 9609179.656; т. 24 = 4619687.500,
9609185.000; т. 25 = 4619798.000, 9609336.000.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност обхваща част от поземлен имот
с идентификатор 58356.67.22.
1.1.1.3. Границите на охранителна зона „1“ на
недвижимата културна ценност съвпадат с границите на имоти с идентификатори 58356.67.34
(североизток), 58356.67.33 (север, северозапад, запад,
юг, югоизток, изток), 58356.67.15 (югоизток).
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона „1“ обхваща поземлени имоти с идентификатори 58356.67.30, 58356.67.33, 58356.67.34, 58356.67.13,
58356.67.14, 58356.67.15 и части от поземлени имоти
58356.67.39, 58356.73.21, 58356.73.34, 58356.73.91.
1.1.1.5. Границите на охранителна зона „2“ на
недвижимата културна ценност – зона под наблюдение, съвпадат със северната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.67.17 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.33, северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.67.16 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, западната и източната граница на поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32 с поземлен имот с
идентификатор 58356.67.33, северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.6 с поземлен имот
с идентификатор 58356.67.32, източната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.47.10 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.33, източната граница на поземлен имот с идентификатор
58356.67.22 с поземлен имот с идентификатор
58356.67.33, западната граница на поземлен имот с
идентификатор 58356.73.9 с поземлен имот с идентификатор 58356.73.6, източната граница на поземлен
имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот
с идентификатор 58356.73.5, по южната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20
с поземлен имот с идентификатор 58356.73.8, по
западната граница на поземлен имот с идентификатор 58356.73.20 с поземлен имот с идентификатор
58356.73.22, по западната граница от т. 36 до т. 1
(от полигона на обект „Ченгерска могила и селище
от РЖЕ“), по западната и северната граница на
имот с идентификатор 58356.46.8 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.3, по западната граница
на поземлени имоти с идентификатори 58356.46.4,
58356.46.12, 58356.46.13 с поземлен имот с идентификатор 58356.46.3, по западната граница на поземлен
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имот с идентификатор 58356.46.1 с поземлен имот
с идентификатор 58356.46.2 и по северната граница
на поземлен имот с идентификатор 58356.46.2 с
поземлен имот с идентификатор 58356.67.17.
1.1.1.6. Териториалният обхват на охранителна
зона „2“ – зона под наблюдение, обхваща части от
поземлени имоти с идентификатори 58356.67.32,
58356.67.22, 58356.67.17, 58356.73.133, 58356.73.21 и
поземлени имоти с идентификатори 58356.46.1,
58356.46.4, 58356.46.6, 58356.46.7, 58356.46.8, 58356.46.9,
58356.46.10, 58356.46.11, 58356.46.12, 58356.46.13,
58356.46.14, 58356.46.15, 58356.46.16, 58356.46.17,
58356.46.18, 58356.46.19, 58356.46.20, 58356.46.21,
58356.47.2, 58356.47.3, 58356.47.5, 58356.47.6, 58356.47.7,
58356.47.9, 58356.47.10, 58356.47.13, 58356.47.14,
58356.47.15, 58356.47.16, 58356.47.17, 58356.47.18,
58356.47.19, 58356.47.21, 58356.47.22, 58356.47.23,
58356.47.24, 58356.47.25, 58356.47.26, 58356.47.27,
58356.47.28, 58356.47.29, 58356.47.30, 58356.47.31,
58356.47.32, 58356.47.33, 58356.47.34, 58356.47.35;
58356.73.134, 58356.73.136, 58356.73.2, 58356.73.3,
58356.73.137, 58356.73.9, 58356.73.4, 58356.73.20.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Късноантично и средновековно селище, намиращо се южно от местността
„Ченгер“, разположен северно от гр. Приморско,
община Приморско, област Бургас, във връзка с
предоставяне на статут на недвижима културна
ценност.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „1“
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от гр. Приморско, община
Приморско, област Бургас, във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
1.1.2.3. Територията на охранителна зона „2“
на недвижимата културна ценност – зона под
наблюдение, съгласно предложение на НИНКН
за режими за опазване на „Археологически комплекс Беглик Таш“, разположен североизточно от
гр. Приморско, община Приморско, област Бургас,
във връзка с предоставяне на статут на недвижима
културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
2097
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-23
от 18 януари 2016 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че са унищожени
или невъзстановимо увредени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в местност Миров дол, землището на с. Лесидрен, община Угърчин, област
Ловеч, обявено със Заповед № 2606 от 14.12.1960 г.
на Главно управление на горите при Министерския
съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния
регистър на защитените природни обекти под № 129.
1.2. Вековно дърво от вида круша (Pyrus spp.),
намиращо се на ул. Девети септември 11, в землището на гр. Пордим, община Пордим, област
Плевен, обявено със Заповед № 14 от 8.01.1981 г.
на Комитета по опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 19 от 1981 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 1222.
1.3. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на с. Калище,
община Ковачевци, област Перник, обявено със
Заповед № 384 от 17.06.1980 г. на Комитета по
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 69 от 1980 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1201.
1.4. Вековно дърво от вида скоруша (Sorbus
domestica), намиращо се в местност Стефанова
заграна, землището на село Сирищник, община
Ковачевци, област Перник, обявено със Заповед
№ 384 от 17.06.1980 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 69 от 1980 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1199.
1.5. Три броя вековни дървета от вида зимен
дъб (Quercus petraea), обявени в група от 11 зимни
дъба, намиращи се в местност Кръста, землището
на с. Калище, община Ковачевци, област Перник,
обявени със Заповед № 881 от 25.11.1980 г. на
Комитета по опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 1 от 1981 г.). Вековните дървета са заведени в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1209.
1.6. Група от 5 броя вековни дървета от вида
зимен дъб (Quercus petraea), намиращи се в землището на с. Калище, община Ковачевци, област
Перник, обявени със Заповед № 881 от 25.11.1980 г.
на Комитета по опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 1 от 1981 г.). Вековните дървета са заведени в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1208.
2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
2101
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ЗАПОВЕД № РД-24
от 18 януари 2016 г.

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
с цел опазване на вековно дърво:
1. Обявявам за защитени 2 броя дървета от вида
бряст (Ulmus glabra) на възраст около 200 и 300 години
с височина около 31 м и 27 м, обиколка на ствола
на височина 1,30 м – 3,30 м и 5,60 м, намиращи се
в махала Черешово, местност Брестът, поземлен
имот № 001005 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Могилица,
ЕКАТТЕ 48814, община Смолян, област Смолян.
Вековните дървета са с координати X= 4599282,235,
Y= 428760,444, в координатна система БГС 2005 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване
на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Смолян, да осигури обозначаването
на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-3
от 8 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри на
землището на с. Каменица, включващо и селата
Брестака, Илинден, Плъзище, Преспа, Хвърчил
и Черковище, община Мирково, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 24.02.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2158

Министър:
Ив. Василева
2102
ЗАПОВЕД № РД-28
от 19 януари 2016 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са невъзстановимо увредени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти 2 броя вековни дървета от
вида летен дъб (Quercus robur), обявени в група от
12 летни дъба, намиращи се в местност Параклиса,
землището на с. Скобелево, община Димитровград,
област Хасково, обявени със Заповед № 1301 от
5.05.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда. Вековните дървета са
заведени в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 674.
2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
2103

ЗАПОВЕД № РД-18-5
от 14 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Извор, община Бургас, област
Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 7.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2159
ЗАПОВЕД № РД-18-6
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Белчин, община Самоков, област София, разположена извън границите
на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2160
ЗАПОВЕД № РД-18-7
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Долни Окол, община
Самоков, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2161
ЗАПОВЕД № РД-18-8
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Горни Окол, община
Самоков, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2163
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ЗАПОВЕД № РД-18-9
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Гуцал, община Самоков,
област София, разположена извън границите на
урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2164
ЗАПОВЕД № РД-18-10
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Клисура, община Самоков, област София, разположена извън границите
на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2165
ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Ковачевци, община
Самоков, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2166
ЗАПОВЕД № РД-18-12
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Марица, община Самоков, област София, разположена извън границите
на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2167
ЗАПОВЕД № РД-18-13
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Поповяне, община
Самоков, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2168
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ЗАПОВЕД № РД-18-14
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Продановци, община
Самоков, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2169
ЗАПОВЕД № РД-18-15
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Райово, община Самоков, област София, разположена извън границите
на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2170
ЗАПОВЕД № РД-18-16
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Рельово, община Самоков, област София, разположена извън границите
на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2171
ЗАПОВЕД № РД-18-17
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Широки дол, община
Самоков, област София, разположена извън границите на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2172
ЗАПОВЕД № РД-18-18
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Ярлово, община Самоков, област София, разположена извън границите
на урбанизираната територия.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
2173
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3428-П
от 21 март 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1513 от 1.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 90 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4042 от 21.03.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ поземлен
имот № 045008, с площ 30 165 кв. м, намиращ
се в местността Синдиката, с. Реселец, община
Червен бряг, област Плевен, с предоставени права
за управление на областния управител на област
Плевен (наричан по-нататък „имотът“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 52 100 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. ст ъпка на на д даване – 20 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 8000 лв. (без включен ДДС) или равно
стойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая
515, в срок до 10-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
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по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на  решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
2302

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 28
от 21 март 2016 г.
На основа н ие ч л. 25 ЗБН Б Бъ л гарск ата
народна банка пуска в обращение, считано от
18 април 2016 г., медна възпоменателна монета
„150 години от рождението на Пенчо Славейков“
от серията „Български творци“ със следното
описание:
Технически параметри
емисия – 2016 г.;
номинална стойност – 2 лева;
метал – мед, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 16.4 г;
диаметър – 34.2 мм;
гурт – гладък;
тираж – 2000 броя.
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Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата и горе околовръст надпис
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а в долната
част – „2 ЛЕВА“ и годината на емисията „2016“.
На обратната страна на монетата: изображение
на поета Пенчо Славейков, неговия подпис и вляво околовръст в два реда надпис „150 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“.
Автор на художествения проект е Пламен
Чернев с използване на елемент от съвместен
проект на Евгения Цанкова и Пламен Чернев.
Управител:
Д. Радев
2260
8. – Министерството на образованието и
науката на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за
кредитиране на студенти и докторанти отправя
покана до банките за сключване на типов договор
през 2016 г., уреждащ правата и задълженията на
държавата и на банките във връзка с участието
им в системата за кредитиране на студенти и
докторанти с държавна финансова подкрепа. В
съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от
Закона за кредитиране на студенти и докторанти
предложението за сключване на договор може да
бъде прието в двумесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
2288
1. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 53-00-215 от 4.02.2016 г. е възложен на „ТРТ
Инвест“ – ЕООД, ЕИК 200985984, със седалище
и адрес на управление: Пловдив, ул. Равнища 7,
ет. 2, ап. 16, представлявано от Златан Тодоров
Тодоров и Минка Трифонова Димитрова, следният
недвижим имот: офис № 3, намиращ се на втори
надпартерен етаж в сграда на бул. Витоша 15 в
София, построена върху имоти с идентификатор:
68134.101.13 и 68134.101.104,  състоящ се от кабинет
№ 1 с полезна площ 15,90 кв. м, кабинет  № 2 с
полезна площ 14,57 кв. м, кабинет № 3 с полезна площ 14,57 кв. м, с обща застроена площ на
офиса 64,87 кв. м, включително 18,16% идеални
части от общия коридор на етажа, равняващи се
на 7,40 кв. м, и 23,27% идеални части от общата
с офис № 2 тоалетна на етажа, равняващи се
на 2,81 кв. м. Общата полезна площ на офиса
е 45,04 кв. м без идеалните части и коридора и
тоалетната, при съседи на офиса: север – стълбище и асансьор, изток – построената на първия
етаж ритуална зала в двора, юг – обща тоалетна
на етажа, запад – общ коридор на етажа, заедно
с припадащите се 2,48% от общите части на
сградата и от правото на строеж върху държавно
място, намиращо се в София, местност Център,
бул. Витоша 15.
2179
299. – Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет
обявява конкурси за академични длъжности:
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Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.6. Спорт
№

Академична длъжност

Специалност

За нуждите на катедра

1.

Доцент

Спорт (Баскетбол)

Баскетбол, волейбол, хандбал

2.

Доцент – две места

Спорт (Хандбал)

Баскетбол, волейбол, хандбал

3.

Доцент

Спорт (Биомеханика на двигателните действия в спорта)

Анатомия и биомеханика

4.

Доцент

Спорт (Мениджмънт на
спорта)

Мениджмънт и история на спорта

5.

Доцент

Спорт (Бойно-приложно физическо възпитание и спорт в
МВР и БА)

Тежка атлетика, бокс, фехтовка и
спорт за всички

6.

Доцент

Спорт (Гимнастика)

Гимнастика

7.

Доцент

Спорт (Туризъм – ориентиране)

Туризъм, алпинизъм, ориентиране и
снежни спортове

8.

Доцент

Спорт (Кану-каяк)

Водни спортове

9.

Доцент

Спорт (Гребане)

Водни спортове

10.

Доцент

Спорт (Вдигане на тежести)

Тежка атлетика, бокс, фехтовка и
спорт за всички

11.

Доцент

Спорт (Свободна борба)

Борба и джудо

12.

Доцент

Спорт (Хокей на лед)

Технически и ледени спортове

13.

Главен асистент

Спорт (Футбол)

Футбол и тенис

14.

Главен асистент

Спорт (Ветроходство)

Водни спортове

15.

Главен асистент

Спорт (Карате)

Борба и джудо

16.

Главен асистент

Спорт (Класическа борба)

Борба и джудо

17.

Главен асистент

Спорт (Физиология и физиология на спорта)

Физиология и биохимия

18.

Професор

Спорт (Спортна психология)

Психология, педагогика и социология

19.

Професор

Спорт (Лека атлетика – кондиционна подготовка)

Лека атлетика

20.

Професор

Спорт (История на физичес
кото възпитание и спорта)

Мениджмънт и история на спорта

Област на висшето образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание
21.

Доцент

22.

Професор

Физическо възпитание (Теория и методика на физи
ческото възпитание)
Физическо възпитание  
(Спортна педагогика)

Теория на физическото възпитание
Психология, педагогика и социология

Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено здраве
23.

Доцент – две места

Кинезитерапия

Кинезитерапия и рехабилитация

24.

Доцент

Спортен масаж

Спортна медицина

25.

Главен асистент

Кинезитерапия – масаж

Теория и методика на кинезитерапията

26.

Главен асистент

Кинезитерапия

Теория и методика на кинезитерапията

27.

Професор

Кинезитерапия

Кинезитерапия и рехабилитация
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Всички са със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът на необходимите
документи за заемане на академични длъжности е
определен в Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на
академични длъжности в Националната спортна
академия „Васил Левски“ (НСА). Документи за
конкурсите се подават в служба „Деловодство“,
стая 111, ет. 1 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, София.
2137
2. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за академична длъжност
главен асистент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна
специалност „Световно стопанство и МИО“ за
нуждите на катедра „Международни икономически отношения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, отдел „Докторантура и академично
развитие“, тел. 66-362.
2276
97. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурси за професори: към катедра
„Почвознание“ във ФГС в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, по дисциплината „Почвознание, замърсяване на почвите
и въздействие върху екосистемите“ – един; към
катедра „Лесовъдство“ във ФГС в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско
стопанство, научна специалност „Лесовъдство
(вкл. Дендрология)“, по дисциплината „Стопанисване на горите“ – един, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в стая 6 „Обща канцелария“, централна
сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски
10, тел. за информация – 02/91-907, в. 445.
2229
112. – Бургаският свободен университет обявява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (роботи и манипулатори) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел.
056/900-486.
2075
249. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки за: доцент
в професионално направление 3.8. Икономика,
нау чна специа лност: Счетоводна от четност,
контрол и анализ на стопанската дейност – един
за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“;
главен асистент в професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност: Политическа
икономия (Обща икономическа теория) – един за
нуждите на катедра „Обща икономическа теория“,
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двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИДД“,
стая 503, тел.: 052/830-813.
2076
324. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав
в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Хирургия“ – един за нуждите на
факултет „Медицина“, катедра „Обща и оперативна хирургия“ и Първа клиника по хирургия
към „МБА Л „Света Марина“ – ЕА Д, Варна.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и документи – Медицински университет – Варна,
ул. Марин Дринов 55, отдел „Научна дейност и
кариерно развитие“, ет. 3, стая 319, тел. 052/677055 и 052/677-056.
2225
63. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност 05.02.24 Организация и управление извън
сферата на материалното производство (сигурност
и отбрана), за нуждите на катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“ на факултет
„Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – един,
за военнослужещ. Конкурсът е обявен със Заповед № ОХ-173 от 1.03.2016 г. на министъра на
отбраната на Република България, линк: http://
www.nvu.bg/node/1479. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За
контакт: телефон: (062) 618-875; Siemens: 62075;
GSM: 0888-131-479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
2198
83. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за: професор в област  на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика, електронен бизнес);  главен асистент в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Икономика на труда), двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ
„Тодор Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев
158, тел. 9709-209.
2358
972. – ВВМ У „Н. Й. Вапцаров“ – Варна,
обявява конкурси за академични длъжности:
доцент, висше училище, за цивилен служител в
катедра „Математика и физика“ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ – един със
срок 3 месеца; главен асистент, висше училище,
за цивилен служител в катедра „Електротехника“
в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
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корабоплаване и авиация, научна специалност
„Електроснабдяване и електрообзавеждане по
отрасли (на кораба)“ – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в училището, тел. 552-230, 552-243,
632-015, вътрешен 16704, и на сайта на училището:
www.naval.-acad.bg.
2060
89. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална
психология) за нуждите на секция „Социална,
трудова и организационна психология“ – един;
доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология (Социална психология) за нуждите на секция „Социална, трудова
и организационна психология“ – един, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870-32-17.
2059
296. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с
Център по хидро- и аеродинамика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в научна област 5.
Технически науки, професионално направление
5.6. Материали и материалознание, по научна
специалност 02.09.01 „Металознание и термична
обработка на металите“ – един за нуждите на Направление 2 „Изпитване и анализ“ към института,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат в института,
София, бул. Шипченски проход 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси“,
тел. 02/46-26-228.
2104
1. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурси за следните академични длъжности: професор в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство, научна специалност
„Технология, механизация и автоматизация на
горското стопанство и добив на дървесина“;
главен асистент в област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство,
научна специалност „Лесомелиорации, защита на
горите и специални ползвания в горите“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, бул. Св.
Климент Охридски 132.
2274
248. – „МБАЛ „Токуда Болница София“ – ЕАД,
с решение на Научния съвет (протокол № 9 от
23.02.2016 г.) обявява конкурс за един доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“, за
нуждите на Отделението по ортопедия и травматология със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Заявления и документи – в
деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров
51Б, за справки – тел. 02/403 4228, 02/403 4221.
2224
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15. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралните регистри за частта от землищата
на гр. Суворово, с. Баново, с. Дръндар, с. Изгрев,
с. Калиманци, с. Левски, с. Просечен, с. Николаевка и с. Чернево, община Суворово, която е
разположена извън границите на урбанизираната
територия. Кадастралната карта и кадастралните
регистри са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
2174
15а. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
2175
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план за
регулация на „Трети метро диаметър“ в участъка
от река Владайска до жп линията София – Перник
в граници: м. Горна баня, прилежащите УПИ в
кв. 63; ул. от о.т. 139а до о.т. 140; прилежащите
УПИ в кв. 103; околовръстен път от о.т. 26 – о.т.
55 – о.т. 54 – о.т. 9 до о.т. 52 – о.т. 53; м. Овча купел 2, прилежащите УПИ в кв. 21; прилежащите
УПИ в кв. 20а; ул. от о.т. 7 до о.т. 46, кв. 12,
прилежащите УПИ в кв. 10, 19а, 19, 18; ул. от о.т.
46 – о.т. 66 до о.т. 3а – о.т. 3б – о.т. 3в; м. Овча
купел, прилежащите УПИ в кв. 101б, 101, 114, 115,
115а, 116; м. Овча купел – актуализация, прилежащите УПИ в кв. 57, 4, 5, 9д; ул. от о.т. 3а – о.т.
3б – о.т. 3в – о.т. 1б до о.т. 8б; ул. от о.т. 535а – о.т.
28а до о.т. 46; м. Овча купел – стар кв. 12 и част
от кв. 23, прилежащите УПИ в кв. 219, 224а, 225,
225а; ул. от о.т. 46 до о.т. 473г, от о.т. 475 до о.т. 474.
Проектът е изложен в район „Овча купел“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Овча купел“ – Столична община.
2287
639. – Община Бойчиновци на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на у рбанизираните територии – обект:
„Водопроводно захранване на ПИ № 109081, с
ЕКАТТЕ 43517, м. Под селото, в землището на
с. Лехчево, граничещ с републикански път III-101
Гр. ОПУ – Враца – Бойчиновци – Владимирово – Лехчево – Гр. ОПУ – Враца“ в участъка от км
57+830 до км 58+154 – страна „ляво“ с дължина
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0,324 км съгласно скица-предложение. Проектът
е изложен за разглеждане в сградата на общинска администрация Бойчиновци, ул. Г. Генов 2,
ет. 1, стая 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация Бойчиновци.
2125
12. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява
на заинтересованите лица, че е постъпило заявление с вх. № 0800-12 от 17.03.2016 г. с внесен
за разглеждане и одобряване комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ:
ПУП – парцеларен план за трасе и сервитут на
водопровод извън границите на урбанизираната
територия на гр. Брезник, с. Видрица, с. Гърло
и с. Слаковци и инвестиционен проект за допълнително водоснабдяване на селата Режанци,
Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, община Брезник. Сервитутът на водопровода е 6 м
(по 3 м от двете страни на тръбата, мерено от
оста), като в сервитутната зона не се разрешава
стрoителство и разполагане на трайни насаждения съгласно чл. 58, ал. 4 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони. Имотите, които се засягат от трасето и
сервитута за водопровода извън границите на урбанизираната територия, са: землище гр. Брезник,
имоти с идентификатори: 06286.3.14, 06286.3.15,
0 62 86.3.16, 0 62 86.3.17, 0 62 86.3.18, 0 62 86.3.21,
06286.3.22, 06286.3.23, 06286.3.28, 06286.3.31,
0 62 86.4.1, 0 62 86.4.33, 0 62 86.4.34, 0 62 86.4.35,
06286.4.38, 06286.4.40, 06286.4.41, 06286.6.7, 06286.6.8,
06286.6.10, 06286.6.40, 06286.6.41, 06286.8.33,
06286.9.1, 06286.9.44, 06286.9.45 по КККР на землището на гр. Брезник; землище с. Видрица, имоти
с №: 11034.0.19, 11034.0.23, 11034.0.26, 11034.0.29,
11034.0.4 0, 11034.0.43, 11034.0.47, 11034.0.51,
11034.0.61, 11034.0.67, 11034.0.78, 11034.0.82 ,
11034.0.83, 11034.0.86, 11034.0.90, 11034.0.101,
11034.21.1, 11034.21.2 , 11034.21.3, 11034.21.37,
11034.22.14, 11034.22.15, 11034.23.19, 11034.29.3,
11034.29.4, 11034.29.5, 11034.29.6, 11034.29.10,
11034.29.11, 11034.33.95, 11034.33.97, 11034.33.98,
11034.33.99, 11034.33.100, 11034.33.104, 11034.33.127,
11034.33.128, 11034.33.139, 11034.33.187, 11034.36.12,
11034.36.13, 11034.38.4, 11034.38.5, 11034.38.6,
11034.38.7, 11034.38.8, 11034.38.9, 11034.38.10,
11034.38.11, 11034.38.12, 11034.38.13, 11034.38.14,
11034.38.18, 11034.38.19, 11034.39.27, 11034.39.28,
11034.39.29, 11034.39.56, 11034.41.1, по КВС; землище с. Гърло, имоти с №: 18349.0.91, 18349.0.118,
18349.0.122, 18349.0.126, 18349.0.128, 18349.0.131,
18349.23.22, 18349.24.14, 18349.30.4, 18349.30.5,
18349.30.9, 18349.30.10, 18349.30.16, 18349.31.12,
18349.31.13, 18349.31.14, 18349.31.19, по КВС; землище с. Слаковци, имоти с №: 67163.0.62, 67163.0.67,
67163.0.74, 67163.0.113, 67163.0.128, 67163.0.135,
67163.0.152, 67163.0.157, 67163.0.158, 67163.0.163,
67163.0.168, 67163.0.170, 67163.0.182, 67163.0.192,
67163.0.196, 67163.0.198, 67163.18.37, 67163.25.30,
67163.45.19, 67163.50.47, 67163.50.48, 67163.50.49,
67163.50.50, 67163.50.51, 67163.50.52, 67163.50.66,
67163.50.67, 67163.50.68, 67163.50.74, 67163.50.89,
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67163.50.91, 67163.53.34, по КВС. Изработеният
проект на ПУП – ПП се намира в дирекция
„ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и може да
бъде прегледан всеки присъствен ден. Заинтересуваните лица в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Брезник
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2273
54. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – парцеларни планове за трасета на нова подземна КЛ
НН 380 V и нов водопровод ∅ 40, които ще се
присъединят към съществуващи ел. и ВиК мрежи
на инвестиционното намерение на възложителя
в ПИ 009080. КЛ НН ще се захрани от съществуващ трафопост в ПИ 009006 с НТП полски
път, № 009018 с НТП – други територии. Новото
трасе на водопровода ∅ 40 ще бъде включено в
съществуващ ПИ 009018 до новопроектирана
водомерна шахта в новия УПИ, LXXX-80, местност Сивек в землището на Велинград, ЕКАТТЕ
10450. Проектът се намира в отдел „ТСУ“, Община
Велинград, бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2,
и може да се прегледа от заинтересуваните и да
се възрази в срок един месец от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ до кмета на
община Велинград.
2208
96. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – парцеларен план) в обхват: ПИ 000289,
ПИ 000275, ПИ 000230, ПИ 400003, ПИ 000613,
ПИ 400002, ПИ 000215, ПИ 000523 и ПИ 401007
на обект „Външно ел. захранване и трафоност“,
към основен обект „База за съхранение на зърно,
торове и ремонтна работилница“ с местонахождение в УПИ І-7 и УПИ ІІ-9 в кв. 401, по плана на
с. Градец, община Видин, в обхват на № 401007
и № 401009, намиращи се в землището на с. Градец, община Видин. Документацията може да
се разгледа в стая 9, ет. 4 в административната
сграда на Община Видин всеки работен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения
едномесечен срок от датата на уведомяването заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
2277
2. – Община Девин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – план
за регулация в обхват от о.т. 24 през о.т. 25, о.т.
197, о.т. 196, о.т. 26 до о.т. 15 между кв. 6, кв. 12
и кв. 13 по плана на с. Беден, община Девин.
Проектът се намира в общинската администрация, отдел „УТИОС“, и може да се разгледа от
заинтересованите лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2202
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79. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електрозахранване
(КЛ 20 kV) на УПИ ХV 042023 Цех за метални
изделия, кв. 133, гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, Софийска област. Съгласно представената
обяснителна записка, графична част и регистър
на засегнатите имоти трасето на електропровода преминава през имоти № 000238, 000239 и
000258 (общински полски пътища) по КВС на
землището на с. Мусачево. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
2230
931. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на техническата инфраструктура, обслужваща
ПИ 010095 и ПИ 010036, местност Край село, по
КК на с. Черни връх, община Камено. Целта на
подробния устройствен план е да се осигури транспортен достъп до новообразувани УПИ. Същият
е изложен в сградата на дирекция „УТСУОС“
(техническа служба) при Община Камено всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до дирекцията в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
2214
54. – Община гр. Кричим, област Пловдив,
ЕКАТТЕ 39921, на основание чл. 128, ал. 1 и 2
ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект:
„ПУП – парцеларен план на проектно трасе на
водопровод PE – 100 RC ∅ 400 за обект: Подмяна
на съществуващ тласкателен водопровод от помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията
на гр. Кричим“. Проектът е изложен в сградата
на Община Кричим, ет. 3, стая № 28, и може да
бъде разгледан всеки работен ден в рамките на
работното време. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация, Кричим.
2216
89. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект: „Проектно трасе за кабел 1 kV за
захранване на УПИ 014041, местност Св. Георги, по
КВС на землище с. Руен, община Куклен, област
Пловдив“. В едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите
страни могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация,
гр. Куклен. Проектът е изложен в стая № 16, ет. 1 в
сградата на общинската администрация – гр. Кук-
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лен. Приемни  дни: вторник от 8,30 до 11,30 ч.
и четвъртък от 13,30 до 16,30 ч. За връзка: тел.
03115/21-50.
2265
90. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е постъпил проект за ПУП – парцеларен план
за линеен обект: „Проектен електропровод кабел 1 kV и новопроектиран водопровод PE-HD
∅ 90 за ПИ 024078, местност Шабан дере, по
КВС на землище гр. Куклен, област Пловдив“. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация, гр. Куклен.
Проектът е изложен в стая № 16, ет. 1 в сградата
на общинската администрация – гр. Куклен. Приемни  дни: вторник от 8,30 до 11,30 ч. и четвъртък
от 13,30 до 16,30 ч. За връзка: тел. 03115/21-50.
2266
1. – Община гр. Лозница, област Разград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за
частично изменение на ЗРП на квартали № 88,
92 и 94 по плана на ж.к. Хан Омар, гр. Лозница, община Лозница. Проектът може да бъде
разгледан в Община Лозница, стая № 203. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2055
59. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места: Външно ел. захранване на
„Ваканционно селище“ за имот с идентификатор
39164.15.61 – в землището на с. Кошарица, местност Йовче дере, община Несебър. Трасето на
кабелната линия започва от БКТП „Сулуджана
1“, намиращо се в ПИ 39164.15.320, преминава
през имоти с идентификатори ПИ 39164.15.103 с
начин на трайно ползване земеделска земя – за
селскостопански полски ведомствен път, ПИ
39164.15.56 с начин на трайно ползване земеделска
земя – дере, и ПИ 39164.15.62 с начин на трайно
ползване земеделска земя – за селскостопански
полски ведомствен път, и достига до имот с идентификатор 39164.15.61 с обща дължина 155 л. м.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 3, стая 37 (тел. 0554/293-42).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2124
61. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект „Външно ел.
захранване на шоу рум с помещения за сглобяване
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на елементи“ в поземлен имот с идентификатор
51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър,
местност Инджекьойско блато. Трасето на кабела
започва от съществуващ БКТП „Инджекьой 3“ в
ПИ 51500.56.53, преминава през ПИ 51500.56.21,
представляващ полски път, и достига до ново
ТЕПО пред ПИ 51500.56.29 по КК на гр. Несебър,
местност Инджекьойско блато. Дължината на
трасето е 54 м в ПИ 51500.56.21 – изцяло в земеделска територия. Определя се сервитут 0,6 м от
едната страна и 1,5 м от другата страна спрямо
оста на трасето на кабела. Площта на сервитута
на кабела ще е 124 кв. м в ПИ 51500.56.21 по КК
на гр. Несебър, местност Инджекьойско блато.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
общинската администрация гр. Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 37. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
2203
62. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване на пристройка към хранителен
магазин и вътрешно преустройство към търговски
комплекс „Жанет“, подобект: Кабели 20 kV“, в
поземлен имот с идентификатор 51500.75.204 по
кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Кокалу. Трасето на кабела започва от съществуваща мрежа в ПИ 51500.73.21, представляващ път
от републиканската пътна мрежа Бургас – Варна,
държавна собственост, и достига до БКТП „Жанет“ в ПИ 51500.75.204 по КК на гр. Несебър,
местност Кокалу. Дължината на трасето е 50 м в
ПИ 51500.73.21 и 25 м в ПИ 51500.75.204. Определя се сервитут 0,6 м от едната страна и 1,5 м от
другата страна спрямо оста на трасето на кабела.
Площта на сервитута на кабела ще е 107 кв. м
в ПИ 51500.73.21 и 53 кв. м в ПИ 51500.73.21 по
КК на гр. Несебър, местност Кокалу. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската
администрация гр. Несебър, ул. Еделвайс 10,
ет. 3, стая 37. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2204
63. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване на жилищна сграда“, в поземлен
имот с идентификатор 51500.86.12 по кадастралната
карта на гр. Несебър, местност Кокалу. Трасето на кабела започва от съединителна муфа на
съществуващата мрежа в ПИ 51500.86.21, представляващ полски път, свързва РК на границата
между 51500.86.11 и ПИ 51500.86.12 и продължава
до ново ТЕПО в ПИ 51500.86.12 по КК на гр. Несебър. Дължината на трасето е 71 м, 50 м в ПИ
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51500.86.12 и 21 м в ПИ 51500.86.21. Определя се
сервитут 0,6 м от едната страна и 1,5 м от другата
страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта
на сервитута на кабела ще е 139 кв. м, 47 кв. м
в ПИ 51500.86.21 и 92 кв. м в ПИ 51500.86.12 по
КК на гр. Несебър, местност Кокалу. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската
администрация гр. Несебър, ул. Еделвайс 10,
ет. 3, стая 37. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2205
64. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Уличен
канал“, за поземлени имоти с идентификатори
51500.85.7 и 51500.85.9 по кадастралната карта на
гр. Несебър, местност Кокалу. Трасето на уличния
канал започва от съществуваща канализация в ПИ
51500.510.70, представляващ улица, и преминава
в полски път ПИ 51500.85.12, като дължината на
трасето в ПИ 51500.85.12 ще бъде около 70 м, и
дотига до ПИ 51500.85.7 и ПИ 51500.85.9 по КК
на гр. Несебър, местност Кокалу. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската
администрация гр. Несебър, ул. Еделвайс 10,
ет. 3, стая 37. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2206
65. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Уличен
водопровод“ за поземлен имот с идентификатор
51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност Инджекьойско блато. Трасето на
водопровода е изцяло в ПИ 51500.56.21, представляващ полски път, собственост на Община
Несебър. Дължината на трасето е 131,77 м. Определя се сервитут по 3 м от двете страни на
оста на  трасето на водопровода с изключение
на поземлените имоти, които попадат в урбанизирана територия. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в сградата на общинската администрация гр. Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2207
22. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПР и ПЗ ведно с ел. и ВиК
схеми за част от УПИ I – жилищно строителство,
озеленяване, и УПИ IX – озеленяване, в кв. 314
(територията, заключена между ул. Спартак, частично проектирания източен околовръстен път и
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УПИ I – международни превози) по действащия
план на гр. Пазарджик. С плана частично проведеният източен околовръстен път се променя,
като се предвижда обособяване на нови улици с
о.т. 1908-1908а-1908б-991г-991в-991г-991в-991б-991а992в-992а-992-3407в-3405а-3402а-3401а-3400а-3400б3400в и ул. с о.т.1908а-3409а-3407б-3405а-3403, които
да обслужват новопроектирания кв. 314а, както и
новообособените УПИ, намиращи се югоизточно
от тях. Уличната регулация на новопроектираната улица, тангираща с УПИ I – международни превози, се измества по имотни граници,
връзвайки се с източния околовръстен път. За
новопроектирания кв. 314а се обособяват нови
61 УПИ – за жилищно строителство, и 8 УПИ с
отреждане „За търговия и услуги“, както и алея,
която ги разделя. За територията, югоизточно на
новопроектираната улица с о.т. 1908-1908а-1908б991г-991в-991г-991в-991б-991а-992в-992а-992-3407в3405а-3402а-3401а-3400а-3400б-3400в и ул. с о.т.
1908а-3409а-3407б-3405а-3403, която територия
не е урегулирана, но попада в строителните
граници на града, се обособяват два нови УПИ,
както следва: УПИ II – за озеленяване, и ІІІ – за
жилищно строителство. Същите са включени в
кв. 420а. Промените и корекциите са нанесени в
проекта със зелени и кафяви означения. С ПЗ за
новообособените УПИ с отреждане „За жилищно
строителство“ се повдигат и запазват част от съществуващите сгради с отстъпено право на строеж
и се предвижда ново, нискоетажно, свободностоящо и сключено застрояване с височина до 10 м
при показатели за зона „Жм“ – Пзаст. – 60 %,
Позел. – 40 %, и Кинт. – 1,2, а за тези с отреждане
„За търговия и услуги“ се повдигат и запазват съществуващите сгради и се предвижда нискоетажно
свободностоящо застрояване с височина до 3,6 м
при показатели за зона „Оо“ – Пзаст. – 100 %, и
Кинт. – 3,0, съгласно означенията на приложения
проект. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат
да направят писмени предложения, искания
или възражения по проекта в 30-дневен срок от
неговото обнародване в „Държавен вестник“ до
дирекция „АТУ“ на Община Пазарджик.
2186
15. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на улица с о.т. 250-о.т. 251-о.т. 252, като с плана
за регулация се изменят уличните регулационни
линии на улица с о.т. 250-о.т. 251-о.т. 252 между
част от квартали 33 и 34 по плана на гр. Перник,
кв. Стара Тева. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация – Перник, ет. 12, стая 6, сл. тел. 076/684-260.
2057
16. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на квартали 190 и 198 по плана на гр. Перник,
кв. Тева, като квартал 190 се преномерира на
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квартал 198, а квартал 198 се преномерира на
квартал 203. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация – Перник, ет. 12, стая 6, сл. тел.  076/684-260.
2058
709. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване до имот с идентификатор
56126.316.10, м. Тумбите, землище на гр. Петрич,
като трасето и сервиту тът преминават през
поземлени имоти по кадастралната карта на
гр. Петрич, като подробно описание на имотите
е приложено в регистъра на засегнатите имоти,
съгласуван със СГКК – Благоевград, неразделна част към ПУП – ПП съгласно извадка от
кадастралния регистър на недвижимите имоти,
както следва: през имоти с идентификатори
56126.401.20 – пасище, 56126.402.50 – пасище, и
56126.402.51 – републиканска пътна мрежа, по
КККР на гр. Петрич. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Петрич. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2078
12. – Община ,,Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава че е изготвен проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване и парцеларен план
(ПУП – ПРЗ и ПП ) за елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ в обхват
ПИ 73242.222.28, ПИ 73242.232.2 и ПИ 73242.223.103
по КК на с. Труд, местност Кошовете, община
,,Марица“, област Пловдив.
2056
7. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за Ел. кабел за захранване на нов
трафопост за ПИ 002443 в м-ст Двете чешми,
землище гр. Каблешково, община Поморие, и
сервитут, попадащи изцяло в обхвата на частта от
ПИ 002443, собственост на „Ел Фахед“ – ЕООД,
предвидена за обслужващ път, с площ 1152 кв. м,
която се предоставя за безвъзмездно ползване на
общината. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2077
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Българска болнична асоциация“, със седалище
София, бул. Джеймс Баучер 76, сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“, със
седалище София, ул. Нишава 121, сдружение „Национално сдружение на частните болници“, със
седалище София, бул. Княз Ал. Дондуков 115А,
и Сдружение на общинските болници в България, със седалище Плевен, ул. Княз Александър
Батенберг 7, на глава четвърта – характеристика
на структурите за болнична медицинска помощ,
осъществяващи медицински дейности от обхвата
на медицинската специалност „спешна медицина“
на Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Спешна помощ“, издадена от Министерството на здравеопазването, във
връзка с което е образувано адм. д. № 2383/2016 г.
по описа на ВАС.
2126
Административният съд – Враца, на основание
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 86/2016 г. по жалба на сдружение
„Регионален природозащитен център – На ти с
природата“, София, против подзаконов нормативен
акт на Общинския съвет – гр. Враца – Наредбата за
придобиване, притежаване и отглеждане на кучета
и овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Враца, приета
с решение № 1050 от 30.06.2015 г. по протокол
№ 84 от 30.06.2015 г. на Общинския съвет – гр.
Враца. Делото е насрочено за 17.05.2016 г. в 11 ч.
2279
Благоевградският районен съд съобщава
на Дарко Гайич, дата на раждане 7.10.1983 г., с
регистрирано последно местожителство извън
страната – Австрия, гр. Виена, ул. Карвегасе 3,
ет. 1, ап. 1, нямащ адресна регистрация в Република България, да се яви в съда като ответник
по гр.д. № 1576/2015 г., заведено от Виолина
Ангелова Николова в качеството є на майка и
законен представител на малолетното дете Анатонелла Гайич, с адрес: Благоевград, ул. Тодор
Александров 110, ет. 5, ап. 19, чрез адв. Величка
Ушатова, с правно основание чл. 127, ал. 2 във
връзка с чл. 149 и чл. 127а, ал. 2 СК във връзка с
чл. 76, т. 9 ЗДЛБ, чл. 242, ал. 1 ГПК, за получаване
на съобщение по чл. 131 ГПК, ведно с копие от
Разпореждане № 6266 от 6.08.2015 г., постановено
по гр.д. № 1576/2015 г. на Районния съд – Благоевград, копие от искова молба и доказателства
към нея, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Ако въпреки обнародването
ответникът не се яви в съда за получаване на
съдебните книжа, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
1958
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
трети състав, призовава Иван Манойлович, гражданин на Република Сърбия, роден на 27.03.1974 г.
в Белград, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, с неизвестен адрес
в чужбина, като ответник по гр.д. № 644/2016 г.
по описа на ДРС, заведено от Мария Ангелова
Манойлович, по чл. 49 СК, да се яви в съда в
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двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за връчване на искова
молба, приложенията към нея и съобщение по
чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2201
Районният съд – гр. Кубрат, призовава Назифе
Карагьоз (Надя Ангелова Огнянова) и Хафизе
Ерен (Хафизе Адемова Рушидова), без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България,
ответници по гр. д. № 81/2016 г. по описа на съда,
заведено от Ведат Юсеин Ескиджжи от София
чрез адв. Бахтишен Назми от АК – Разград, по
искова молба с правно основание чл. 341 и сл.
ГПК, да се явят в съда в двуседмичен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за връчване на преписи от исковата молба с
приложенията към нея. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
2278
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава
Клер Луиз Лийки, с неизвестен адрес, да се яви в
2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 7866/15 по описа
на РРС, заведено от „Топлофикация Русе“ – ЕАД,
за дължими суми. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител.
2081
Сливнишкият районен съд, гражданско отделение, V състав, уведомява Бенета Иванова
Стефчева, родена на 19.05.1969 г., с постоянен
адрес в Република България – София, кв. Требич,
ул. Любимец 27А, и с неизвестен настоящ адрес
в чужбина, че има качеството на ответница по
гр.д. № 601/2015 г. на РС – Сливница, образувано
по предявен от Динка Динева Наумова от София,
ул. Елемаг 307, ет. 9, ап. 53, иск с правно основание
чл. 124, ал. 1 ГПК, и є указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на съда за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2227
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ Уалид
Мох`д Фарес Ел-Ахмед, гражданин на Йордания,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България (по смисъла на ЗГР) и неизвестен адрес в чужбина, която има качеството
на ответник по гр. д. № 34747/2015 г. по описа на
съда, образувано по предявен от Евелина Цветанова Антонова иск с правно основание чл. 127а
от Семейния кодекс, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение,
91 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от искова молба и приложенията
към нея. Ответникът да посочи съдебен адресат в
страната, в противен случай делото ще се разгледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2275
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Районният съд – гр. Средец, призовава Елена Юриевна Майорова, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 25/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, за
да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2079
Районният съд – гр. Средец, призовава Олексий
Владимирович Ретин, гражданин на Украйна, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 31/2016 г.
по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2080
Хасковският районен съд уведомява Жума
Билал Жума, роден на 3.03.1964 г., гражданин
на Република Сирия, без адресна регистрация в
Република България, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в
неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за
получаване на съобщението с приложените книжа
като ответник по гр.д. № 155/2016 г., заведено от
Фатме Юсеинова Аптиева от гр. Хасково, с правно
основание чл. 49, ал. 1 ГПК. Ако не се яви, за да
получи съобщението с книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
2178
Пловдивският окръжен съд, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ обявява, че на 11.09.2015 г. по мотивирано искане с вх. № 26070 от 11.09.2015 г.,
подадено от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество, ЕИК 131463734, против
Атанас Серафимов Атанасов и „Мантовани“ – АД,
ЕИК 202971887, е образувано гр. д. № 2465/2015 г.,
ХХІІ граждански състав, за отнемане в полза на
държавата на имущество, както следва:
На основание чл. 64, т. 2 ЗОПДНПИ в полза на
държавата от „Монтовани“ – АД, ЕИК 202971887:
– Първи жилищен етаж от триетажна масивна
жилищна сграда, състояща се от магазинен и два
жилищни етажа, изба и таван, със застроена площ
на сградата съгласно актуална скица 152 кв. м,
с административен адрес – Пловдив, ул. Петко
Каравелов 2А, който етаж съставлява самостоятелно жилище, състоящо се от четири стаи, салон
и кухня и сервизни помещения с площ 123 кв. м,
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който имот е идентичен с описания по кадастрална
карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изп. директор
на АГКК: самостоятелен обект с идентификатор
№ 56784.518.1116.1.2, ведно със стая от втория етаж
от двуетажна пристройка към триетажна масивна
жилищна сграда с декларирана площ 18,50 кв. м,
присъединена към жилището, с обща площ на
жилището и присъединената стая 141,50 кв. м,
при декларирани граници: отдолу – магазини,
отгоре – втори жилищен етаж, ведно с прилежащо
избено помещение с декларирана площ 15 кв. м,
ведно с второ избено помещение под магазина
с вход откъм ул. Христо Г. Данов, ведно с таванско помещение с декларирана площ 16 кв. м,
ведно със съответните идеални части от общите
части на сградата, ведно с 1/3 идеална част от
поземления имот, в който е построена сградата,
съставляващ УПИ XI-1440 (имот с нов идентификатор № 56784.518.1116.1.2) с площ 190 кв. м
в кв. 46 – нов, 41 – стар, по плана на Централната
градска част на Пловдив, придобит от Атанас
Серафимов Атанасов с нотариален акт № 132,
том 2, рег. № 4579, дело № 317 от 20.04.2007 г.
(вписан под № 141, том 33, дело № 7799/2007 г.,
вх. рег. № 10102 от 20.04.2007 г. по описа на СВ
при АВ – Пловдив), и отчужден в полза на „Мантовани“ – АД, ЕИК 202971887, с нотариален акт за
покупко-продажба № 163, том 1, рег. № 1041, дело
№ 156 от 29.04.2014 г. (вписан под № 26, том 31,
дело № 5352, вх. рег. № 11212 от 29.04.2014 г. по
описа на СВ при АВ – Пловдив), и подлежи на
отнемане на основание чл. 64, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 104 800 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в Пловдив,
район „Цент ра лен“, ул. Йоак им Груев 37, а
именно: 7/24 идеални части от дворно място,
цялото застроено и незастроено, по нотариален
акт 211 кв. м, а по скица 216 кв. м, съставляващо
УПИ V-32, от кв. 19А – нов, 110А – стар, по плана
на Централната градска част – Пловдив, с нов
идентификатор № 56784.520.22, ведно със офис, с
идентификатор № 56784.520.22.1.4, преустроен от
склад – работилница, и приет за въвеждане в експлоатация с удостоверение № 47-П от 16.07.2007 г.
на Община Пловдив, район Централен. Офисът е
на две нива, като на кота – 1,50 се разполагат две
зали, на кота +1,03 – приемна и един офис. ЗП на
кота 0,00: +1,03 е 80,70 кв. м, ЗП на кота – 1,50
е 72,20 кв. м, с РЗП общо 152,90 кв. м, придобит
от Атанас Серафимов Атанасов с нотариален акт
№ 86, том 5, рег. № 9513, дело № 829 от 19.12.2007 г.
(вписан под № 2, том 131, дело № 31129/2007 г.,
вх. рег. № 38783 от 19.12.2007 г. по описа на СВ
при АВ – Пловдив), и отчужден в полза на „Мантовани“ – АД, ЕИК 202971887, с нотариален акт
за покупко-продажба № 163, том 1, рег. № 1041,
дело № 156 от 29.04.2014 г. (вписан под № 26, том
31, дело № 5352, вх. рег. № 11212 от 29.04.2014 г.
по описа на СВ при АВ – Пловдив), и подлежи на
отнемане на основание чл. 64, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 96 600 лв.
– Втори жилищен етаж от триетажна жилищна
сграда, намираща се в Пловдив, ул. Родопи 21
(самостоятелен обект в сграда с нов идентифи-
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катор 56784.523.387.1.3), със застроена площ на
етажа 140 кв. м, състоящ се от две стаи, хол, баня,
тоалетна, коридор, килер, перално помещение,
кухня с бокс и тераса, ведно с избено помещение,
с площ 3 кв. м, разположено под централното
стълбище, ведно със съответните идеални части
от общите части на жилищната сграда, построена
в дворно място, намиращо се в Пловдив, ул. Родопи 21, цялото застроено и незастроено с площ
363 кв. м, съставляващо УПИ IX-387, кв. 466 по
плана на Трета градска част на Пловдив, и гараж
Г-8 (самостоятелен обект с нов идентификатор
56784.523.392.1.30), разположен в сутерена на
сградата, със застроена площ 17,16 кв. м, ведно с
3,78 кв. м ид.ч. от общите части на построената
и въведена в експлоатация съгласно удостоверение № 38 от 18.05.2007 г. на гл. архитект на
район „Централен“, разположена на уличната
регулационна линия на изток, на калкан с бъдещо строителство на юг и с проход от три метра
на запад за достъп към задния двор, пететажна
монолитна сграда с мансарда с РЗП 1994,09 кв. м
в дворно място, намиращо се в Пловдив, ул. Родопи 20, цялото застроено и незастроено, с площ
570 кв. м, съставляващо УПИ XVII-392 от кв. 464
по плана на Пловдив, ведно със съответното за
гаража право на строеж върху мястото, придобит
от Атанас Серафимов Атанасов с нотариален акт
№ 40, том 3, рег. № 3376, дело № 430 от 6.06.2008 г.
(вписан под № 176, том 47, дело № 11726/2008 г.,
вх. рег. № 15290 от 6.06.2008 г. по описа на СВ при
АВ – Пловдив), и отчужден в полза на „Мантовани“ – АД, ЕИК 202971887, с нотариален акт за
покупко-продажба № 163, том 1, рег. № 1041, дело
№ 156 от 29.04.2014 г. (вписан под № 26, том 31,
дело № 5352, вх. рег. № 11212 от 29.04.2014 г. по
описа на СВ при АВ – Пловдив), и подлежи на
отнемане на основание чл. 64, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 132 000 лв.
– Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 56784.524.161 съгласно кадастралната карта
и кадастралните регистри на Пловдив, с административен адрес – Пловдив, ул. Константин
Величков 27, с площ 354 кв. м, в кв. 7, УПИ
XIV-161, ведно с построената в имота сграда с
идентификатор № 56784.524.161.1, с предназначение
жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи 2,
с площ 70 кв. м, разположена в този поземлен
имот, придобит от Атанас Серафимов Атанасов
с нотариален акт № 45, том 2, рег. № 1735, дело
№ 238 от 22.05.2012 г. (вписан под № 147, том 30,
дело № 5326/2012 г., вх. рег. № 11158 от 22.05.2012 г.
по описа на СВ при АВ – Пловдив), и отчужден
в полза на „Мантовани“ – АД, ЕИК 202971887, с
нотариален акт за покупко-продажба № 163, том
1, рег. № 1041, дело № 156 от 29.04.2014 г. (вписан
под № 26, том 31, дело № 5352, вх. рег. № 11212 от
29.04.2014 г. по описа на СВ при АВ – Пловдив),
и подлежи на отнемане на основание чл. 64, т. 2
във връзка с чл. 67 и 62 ЗОПДНПИ. Пазарната
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент е 120 900 лв.
– Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 56784.524.162 по кадастралната карта и кадаст ра лни те регист ри на Пловдив, с а дминистративен адрес Пловдив, ул. Константин
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Величков 25, с площ 358 кв. м, в кв. 7, парцел
XV-162, ведно с построените в имота сграда с
идентификатор № 56784.524.162.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Пловдив, с
административен адрес: Пловдив, ул. Константин
Величков 25, с предназначение жилищна сграда –
еднофамилна, брой етажи – 2, с площ 75 кв. м,
и сграда с идентификатор № 56784.524.162.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Пловдив, с административен адрес: Пловдив,
ул. Константин Величков 25, с предназначение
селскостопанска сграда, брой етажи – 1, с площ
20 кв. м, разположени в този поземлен имот,
придобит от Атанас Серафимов Атанасов с нотариален акт № 45, том 2, рег. № 1735, дело № 238
от 22.05.2012 г. (вписан под № 147, том 30, дело
№ 5326/2012 г., вх. рег. № 11158 от 22.05.2012 г.
по описа на СВ при АВ – Пловдив, и отчужден
в полза на „Мантовани“ – АД, ЕИК 202971887, с
нотариален акт за покупко-продажба № 163, том
1, рег. № 1041, дело № 156 от 29.04.2014 г. (вписан
под № 26, том 31, дело № 5352, вх. рег. № 11212 от
29.04.2014 г. по описа на СВ при АВ – Пловдив),
и подлежи на отнемане на основание чл. 64, т. 2
във връзка с чл. 67 и 62 ЗОПДНПИ. Пазарната
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент е 132 000 лв.
– Самостоя телен обек т с и ден т ификатор
№ 51500.502.73.1.48 по кадастралната карта на
гр. Несебър, с адрес: Несебър, ул. Струма 23,
вх. Б, ет. 3, съставляващ апартамент 18, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се
от дневна – трапезария с кухненски бокс, две
спални, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси,
северозападно изложение, брой нива на обекта: 1,
като самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот 51500.502.73,
при граници на обекта: на същия етаж: с.о.
№ 51500.502.73.1.49, с.о. № 51500.502.73.1.47, под
обекта: с.о. № 51500.502.73.1.30, над обекта: с.о.
№ 51500.502.73.1.65, с площ 87 кв. м, ведно с прилежащите части 13,22 кв. м, ведно със 17/1930 кв. м
ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 51500.502.73
по плана на гр. Несебър, целият с площ 2019 кв. м,
придобит от Атанас Серафимов Атанасов с нотариален акт № 106, том 3, рег. № 3069, дело
№ 496 от 15.06.2012 г. (вписан под № 144, том 14,
дело № 2512, вх. рег. № 4324 от 18.06.2012 г. по
описа на СВ при АВ – Несебър), и отчужден в
полза на „Мантовани“ – АД, ЕИК 202971887, с
нотариален акт за покупко-продажба № 130, том
2, рег. № 2198, дело № 325 от 9.05.2014 г. (вписан
под № 150, том 9, дело № 1606, вх. рег. № 2891 от
9.05.2014 г. по описа на СВ при АВ – Несебър), и
подлежи на отнемане на основание чл. 64, т. 2
във връзка и чл. 67 и 62 ЗОПДНПИ. Пазарната
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент е 91 200 лв.
– Самостоя телен обек т с и ден т ификатор
№ 51500.502.73.1.108 по кадастралната карта на
гр. Несебър, с адрес: Несебър, ул. Струма 23, ет. 1,
съставляващ гараж Г5, с предназначение: гараж в
сграда, като самостоятелният обект се намира в
сграда с идентификатор 51500.502.73.1, изградена в
поземлен имот с идентификатор 51500.502.73, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
с.о. № 51500.502.73.1.109, с.о. № 51500.502.73.1.121
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и с.о. № 51500.502.73.1.107, под обекта: няма, над
обекта: с.о. № 51500.502.73.1.84, с площ 23 кв. м,
ведно с прилежащите части 11,09 кв. м от общите
части на сградата, ведно със съответния процент
от правото на строеж върху описания по-горе
терен, придобит от Атанас Серафимов Атанасов
с нотариален акт № 106, том 3, рег. № 3069, дело
№ 496 от 15.06.2012 г. (вписан под № 144, том 14,
дело № 2512, вх. рег. № 4324 от 18.06.2012 г. по
описа на СВ при АВ – Несебър), и отчужден в
полза на „Мантовани“ – АД, ЕИК 202971887, с
нотариален акт за покупко-продажба № 130, том
2, рег. № 2198, дело № 325 от 9.05.2014 г. (вписан
под № 150, том 9, дело № 1606, вх. рег. № 2891 от
9.05.2014 г. по описа на СВ при АВ – Несебър), и
подлежи на отнемане на основание чл. 64, т. 2
във връзка с чл. 67 и 62 ЗОПДНПИ. Пазарната
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент е 12 800 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 72
и 62 ЗОПДНПИ от Атанас Серафимов Атанасов:
– Сумата 3 038 659,32 лв., представляваща в общ
размер суми от специални сметки за осребряване
на имущество на длъжници и сметки за лихви
към тях, с титуляр Атанас Серафимов Атанасов
в качеството му на частен съдебен изпълнител с
№ 757, които са преведени по негови лични сметки и депозити и впоследствие изтеглени на каса,
които суми представляват незаконно придобито
имущество.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ от
Атанас Серафимов Атанасов:
– Сумата 3540,85 лв., представляваща налично
салдо по сметка в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с IBAN:
BG31 RZBB 9155 4030 3142 06, с произход изтеглени
средства от специални сметки за осребряване на
имуществото на длъжници.
Ако съдът отхвърли иска за реално отнемане
на имущества по чл. 64, т. 2 ЗОПДНПИ, предявен
срещу отв. „Мантовани“ – АД, на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– за о т нема не о т о т в. Ат а нас ов с у мат а
482 300 лв. и сумата 208 000 лв., съставляващи
пазарната стойност на недвижимото имущество,
предмет на договорите за продажба по н.а. № 163,
том І, рег. № 1041, дело № 156 от 29.04.2014 г., и
по н.а. № 130, том 2, рег. № 2198, дело № 325 от
9.05.2014 г., към датата на отчуждаването му в
полза на ответното дружество.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
предмет на искането, в срок 1 месец считано от
датата на обнародване на това обявление в „Държавен вестник“.
Първото съдебно заседание ще се проведе на
12.07.2016 г. от 13,30 ч. по гр. д. № 2465/2015 г.
в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември 167.
1986
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 5 състав, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
уведомява, че има образувано гр.д. № 16264/2014 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество срещу Емил Димитров Радев с постоянен адрес с. Долни Богров, Столична община,
район „Кремиковци“, ул. 10 № 3, и същото е насрочено за първо открито съдебно заседание на
26.10.2016 г. от 15,30 ч. Определя срок на заинте-
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ресованите лица за предявяване на самостоятелни
претенции по реда на чл. 225 ГПК до приключване
на съдебното дирене на първа инстанция върху
имуществото, описано, както следва:
От Емил Димитров Радев
– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „206“,
peг. № СА 8135 КВ, рама № VF32AHFZE40780757,
двигател № 10FP5Q3228782, дата на първа регистрация 6.06.2000 г., придобит на 12.03.2007 г.,
собственост на Емил Димитров Радев, и подлежи
на отнемане на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ. Пазарна стойност
към настоящия момент: 2900 лв.
– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е220 ЦЦИ“, peг. № СА 3682 НМ, рама
№ WDB2110061A487307, двигател № 64696130171262,
дата на първа регистрация 21.01.2004 г., придобит
на 30.10.2008 г., собственост на Емил Димитров
Радев, и подлежи на отнемане на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ. Пазарна
стойност към настоящия момент: 13 100 лв.
– Сумата от 5200 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждено имущество – автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
peг. № С7570ХК, рама № WVWZZZ3BZWE013840,
двигател № AFN269298, дата на първа регистрация
26.06.1997 г., собственост на проверяваното лице от
22.11.2004 г. до 4.12.2008 г., подлежаща на отнемане
в полза на държавата от Емил Димитров Радев на
основание чл. 72 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1327,26 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 002 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1327,26 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 003 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1258,14 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 004 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 893,32 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 005 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 651,86 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 006 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 745,79 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 007 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 953,30 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
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9984 008 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1112,80 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 009 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 680,62 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 010 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 459,65 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 011 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 462,30 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 012 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 302,36 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 013 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 4051,19 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 014 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 38,82 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 014 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 4096,64 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 015 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 35,30 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 015 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 4357,73 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 016 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 32,19 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 016 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 4501,21 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 017 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 28,51 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 017 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3085,45 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 018 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 15,69 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 018 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3318,54 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 019 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 13,23 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 019 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 4740,63 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 020 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 15,27 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 020 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3813,10 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 021 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 8,12 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 021 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1799,74 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 022 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
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основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 54,36 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 022 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 234 517,38 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 023 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3654,75 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 023 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 48 680,74 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 024 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 146,30 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 024 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 6427,09 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 025 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 16,17 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 025 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5646,09 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 026 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 14,20 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 026 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 2755,66 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 027 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 13 493,15 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 028 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
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– Сумата в размер 3245,37 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 028 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 2755,66 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 029 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 7063,53 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 030 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3298,99 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 030 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 67 986,50 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 031 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 335,90 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 031 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 67 986,50 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 032 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 335,90 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 032 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 67 986,50 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 033 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 335,90 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 033 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 13 597,30 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 034 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
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– Сумата в размер 58,66 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 034 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 9654,08 лв. по депозитна
сметка № 1624 0186 9984 035 в щатски долари в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 41,65 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № 1624 0186
9984 035 в щатски долари в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 7800 лв. по депозитна сметка № 161401869900 в левове в „Сибанк“ – ЕАД, с
титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 22,09 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № 161401869900
в левове в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5100 лв. по депозитна
сметка № BG48 BPBI 7939 2088 5700 01 в левове
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 60,56 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № BG48
BPBI 7939 2088 5700 01 в левове в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 10 919,25 лв. по депозитна
сметка № BG92 BPBI 7939 2188 5700 01 в щатски
долари в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 244,73 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № BG92 BPBI
7939 2188 5700 01 в щатски долари в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3019,80 лв. по депозитна
сметка № BG65 BPBI 7939 2188 5700 02 в щатски
долари в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 30,19 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № BG65 BPBI
7939 2188 5700 02 в щатски долари в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
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– Сумата в размер 16 630 лв. по разплащателна
сметка № BG29CECB97901098688300 в левове в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 300 лв. по разплащателна
сметка № BG73FINV915010BGNOLDKN в левове
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG28 FINV 9150 2003 6531 56 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG33 FINV 9150 2003 6531 63 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG76 FINV 9150 2003 6531 65 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG49 F1NV 9150 2003 6531 66 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1350 лв. по срочен депозит
№ BG65 FINV 9150 2003 6531 69 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 9900 лв. по срочен депозит
№ BG17 FINV 9150 2003 7959 44 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 241,31 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG17 FTNV
9150 2003 7959 44 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 6500 лв. по срочен депозит
№ BG64 FINV 9150 2004 0061 70 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 159,74 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG64 FTNV
9150 2004 0061 70 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
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– Сумата в размер 2300 лв. по срочен депозит
№ BG36 F1NV 9150 2004 4131 416 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 208,90 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG36 FTNV
9150 2004 4131 416 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5000 лв. по срочен депозит
№ BG13 FTNV 9150 2003 9683 85 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 122,88 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG13 FINV
9150 2003 9683 85 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 4600 лв. по срочен депозит
№ BG67 FINV 9150 2004 0364 77 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1288,49 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG13 FINV
9150 2003 9683 85 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 4300 лв. по срочен депозит
№ BG15 FINV 9150 2004 1777 72 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1082,06 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG15 FINV
9150 2004 1777 72 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 146,19 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG81 FINV
9150 2004 2570 94 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 14 900 лв. по срочен депозит № BG39 FTNV 9150 2003 7247 38 в левове в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1133,02 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG39 FINV
9150 2003 7247 38 в левове в „Първа инвестиционна
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банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 25 650 лв. по срочен депозит
№ BG10 FINV 9150 2003 9683 42 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1024,37 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG10 FINV
9150 2003 9683 42 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 5280 лв. по срочен депозит
№ BG57 FINV 9150 2003 9569 23 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 129,76 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG57 FINV
9150 2003 9569 23 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3550 лв. по срочен депозит
№ BG54 FINV 9150 2004 0891 88 в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 217,80 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG54 FINV
9150 2004 0891 88 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1290,85 лв. по срочен депозит № BG71 FINV 9150 2003 724 744 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 98,16 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG71 FINV
9150 2003 724 744 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 10 199,65 лв. по срочен
депозит № BG87 FINV 9150 2003 9683 14 в евро
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 284,79 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG87 FINV
9150 2003 9683 14 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
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основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 616,09 лв. по срочен депозит
№ BG60 FINV 9150 2004 0365 06 в евро в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 306,93 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG60 F1NV
9150 2004 0365 06 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 400,95 лв. по срочен депозит
№ BG20 FINV 9150 2004 1777 79 в евро в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 249,56 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG20 FINV
9150 2004 1777 79 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 6072,85 лв. по срочен депозит № BG37 FINV 9150 2004 0892 03 в евро в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 147,63 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG37 HNV
9150 2004 0892 03 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 91,12 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG27FINV
9150 2004 2570 96 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 1711,35 лв. по срочен депозит
№ BG43 FTNV 9150 2003 6531 77 в евро в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 138,81 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG43 F1NV
9150 2003 6531 77 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 3911,66 лв. по срочен депозит
№ BG81 FTNV 9150 2003 6531 72 в евро в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
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– Сумата в размер 317,27 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG81 FINV
9150 2003 6531 72 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 4772,22 лв. по срочен депозит
№ BG22 FINV 9150 2003 7959 51 в евро в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, е титуляр Емил
Димитров Радев, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 116,33 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG22 F1NV
9150 2003 7959 51 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 10 561,48 лв. по срочен
депозит № BG72 FINV 9150 2004 2691 87 в евро
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Емил Димитров Радев, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
– Сумата в размер 84,57 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит № BG72 FINV
9150 2004 2691 87 в евро в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Емил Димитров Радев,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
2228

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
16. – Управителният съвет на фондация „Атанас Буров“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 12.05.2016 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
2015 г.; 2. приемане програма за дейността и бюджет
на фондация „Атанас Буров“ за 2016 г.; 3. избор
на управителен съвет на фондацията; 4. разни.
2303
1. – Управителният съвет на Българската федерация по шейни на улей и естествени трасета,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 19.05.2016 г. в 17 ч. в
София в Министерството на младежта и спорта,
бул. Васил Левски 75, ет. 5, заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. информация от участията
на националните отбори в международния спортен
календар на улей и естествени трасета; 2. избор
на членове на управителния съвет; 3. разни. Членовете на сдружението се представят на общото
събрание от своите законни представители или
от упълномощени от тях лица с писмено пълномощно. При липса на кворум на основание на
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден, един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
2210
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10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Софийско филателно дружество
Петко В. Караиванов“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
19.05.2016 г. на адреса на сдружението: София,
ул. Хан Крум 7, в 18 ч. при следния дневен ред:
1. избор на състав на контролно-ревизионна комисия по чл. 31 от устава; 2. вземане на решение
относно дължимостта и размера на членския внос
съгласно чл. 23, ал. 1, т. 10 от устава; 3. вземане
на решение за назначаване на лице, което да
извърши финансова ревизия на сдружението за
изминал период, определен от общото събрание;
4. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват, като представят документи,
удостоверяващи правото им да участват в общото
събрание.
2180
1. – Управителният съвет на Националния
професионален клуб „Строител“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 20.05.2016 г. в 15 ч. на адреса на
управление на сдружението – София, бул. Дондуков 62, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен отчет за дейността на сдружението за
периода 31 март 2015 г. – 31 март 2016 г.; 2. отчет
за финансовото състояние на сдружението и състоянието на членския внос за периода от 31 март
2015 г. – 31 март 2016 г.; 3. приемане на насоки
и задачи за дейността на сдружението за 2016 г.;
4. приемане на годишен бюджет за дейността на
сдружението за периода 31 март 2016 г. – 31 март
2017 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
16 ч. при същия дневен ред и на същото място,
като ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите членове на сдружението. Материалите на общото събрание са на разположение
на всички членове на сдружението всеки работен
ден от 10 до 14 ч. на адреса на управление на
сдружението: София, бул. Дондуков 62.
2140
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на футболните агенти“ (БАФА),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на сдружението на 20.05.2016 г.
в 13,30 ч. в София, ул. Незабравка 25, Парк-хотел
„Москва“, зала „Конферанс 3“, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад и отчет за дейността
на сдружение „БАФА“ за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклад и отчет за дейността
на сдружение „БАФА“ за 2015 г.; 2. приемане на
бюджет на сдружение „БАФА“ за 2016 г.; проект
за решение – ОС приема бюджет на сдружение
„БАФА“ за 2016 г.; 3. обсъждане и приемане на
изменения в устава на сдружение „БАФА“; проект
за решение – ОС приема изменение на устава на
сдружение „БАФА“; 4. обсъждане на решение за
прием, изключване или освобождаване членове
на сдружение „БАФА“; проект за решение – ОС
приема, изключва или освобождава членове на
сдружение „БАФА“; 5. други. Канят се всички
членове на сдружение „БАФА“ да присъстват
на събранието, като се регистрират от 13 ч.
до 13,30 ч. в деня на събранието. Членовете
на сдружението се легитимират с представяне
на документ за самоличност. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
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на сдружението на адреса на управление всеки
работен ден в рамките на 9 – 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 18, ал. 5 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2237
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Европейски спортни политики и
практики“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 25.05.2016 г. в
17 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Сан
Стефано 23, вх. Б, ет. 1, надпартерен, ап. 18, при
следния дневен ред: 1. приемане на ГФО 2015 г.
на сдружението; 2. приемане на отчет (доклад)
за дейността на сдружението; 3. приемане на доклад (независим финансов одит) на назначения
регистриран одитор; 4. приемане на бюджет на
сдружението; 5. промени в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2129
1. – Управителният съвет на сдружение „Фиат
форум България“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 28.05.2016 г.
в 10 ч. в конферентната зала на „Нипроруда“ на
адрес София, бул. Александър Стамболийски 205,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2015 г., приемане на годишните
счетоводни отчети на сдружението; проект за
решение – ОС приема отчета за дейността на
сдружението и годишния счетоводен отчет за
2015 г.; 2. промени в устава на сдружението; проект за решение – ОС приема промени в устава
на сдружението; 3. приемане на нов бюджет на
сдружението за 2016 г.; проект за решение – ОС
приема нов бюджет на сдружението за 2016 г.; 4.
приемане на платформа за развитие на сдружението през 2016 г.; проект за решение – ОС приема
платформа за развитие на сдружението през 2016 г.
Материалите по дневния ред са на разположение
на всички членове в седалището на сдружението
в София, ж.к. Бели брези, бл. 21, вх. А, ап. 38.
Членовете на сдружението имат възможност да
се запознаят с тях всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Поканват се всички членове да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощени от тях
лица. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място, при същия дневен
ред и ще бъде законно независимо от броя на
присъстващите редовни членове.
2281
46. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална мрежа за децата“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.05.2016 г. в 14 ч. в
Парк-хотел „Москва“, София, ул. Незабравка 25,
при следния дневен ред: 1. промени в устава; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на
30.05.2016 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали за събранието
са на разположение на членовете на сдружението
в неговия офис.
2218
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34. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Национално
сдружение на кметствата в Република България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 31.05.2016 г. в 11 ч. в
залата на Българския ловно-рибарски съюз, София,
бул. Витоша 31 – 33, ет. 7, при слединя дневен ред:
1. утвърждаване на нови членове на НСКРБ; 2.
годишен отчет за дейността на управителния съвет;
3. отчет за изпълнението на бюджет 2014 – 2015 г.
и проектобюджет 2016 г.; 4. отчет на контролния
съвет; 5. програма за дейността на сдружението
през 2016 г.; 6. избор на председател на УС и
членове на УС и КС; 7. определяне на размера
на членския внос за 2016 г.; 8. разни. Поканват се
всички членове или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2293
5. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към 120 ОУ „Георги
Сава Раковски“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 31.05.2016 г. в 18 ч. в София, район „Лозенец“,
пл. Папа Йоан Павел ІІ № 7, 120 ОУ „Георги Сава
Раковски“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на настоятелството; 2. избор за актуализиране на състава на съвета на настоятелите;
3. приемане на план за работа на настоятелството;
4. разни. Поканват се всички членове на настоятелството да присъстват лично или чрез изрично
упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно на
същото място.
2280
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопаснка цел „Спортен клуб – Божурище“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 19.05.2016 г. в 18 ч. в НЧ „Христо Ботев – 1934“,
гр. Божурище, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на сдружението през 2015 г.; 2. финансов отчет на сдружението за 2015 г.; 3. план на
дейността на сдружението през 2016 г.; 4. проектобюджет за 2016 г.; 5. разглеждане на заявления
относно членство в клуба; 6. освобождаване член
на управителния съвет от състава му; 7. избор на
нов член на управителния съвет; 8. разни. Регистрация на присъстващите – 17,45 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2231
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Елин Пелин“, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.05.2016 г. в 18 ч. в сградата на ОУ „Елин
Пелин“ – Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството; 2. доклад
на контролния съвет за финансовото състояние
на УН; 3. обсъждане и приемане на промени в
устава на УН при ОУ „Елин Пелин“ – Бургас; 4.
избор на управителен съвет на УН при ОУ „Елин
Пелин“ – Бургас; 5. разни.
2232
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37. – Управителният съвет на ГСК „ИГ – Черноморски юнак“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
26.05.2016 г. в 18 ч. във Варна в гимнастическа
зала „Варна“ при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет за 2015 г.; 2. отчетен доклад на КС; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
2031
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежка организация „Св.
Атанасий“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва редовно годишно общо събрание на
26.05.2016 г. в 18 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик
10, параклис „Свети Иван Рилски“, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
за 2015 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на сдружението за 2015 г.; 3. текущи въпроси. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват. При липса на кворум събранието
ще се проведе на 30.05.2016 г. в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове.
2222
5. – Управителният съвет на СК „Галата
2009“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 30.05.2016 г.
в 17 ч. във Варна в Дом „Младост“ при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1753
3. – Управителният съвет на КПС „Астери – Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно събрание на 30.05.2016 г. в 18 ч.
във Варна на басейн „Приморски“ при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1751
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротари клуб Галатея – Варна“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 31.05.2016 г. в
17 ч. във Варна, бул. Осми Приморски полк 58,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
досегашните членове на управителния съвет и
председателя на Ротари клуб „Галатея“ – Варна, и
освобождаването им от отговорност; 2. избиране
на нов управителен съвет и нов председател; 3.
промяна на седалището и адреса на управление на
сдружението; 4. приемане на нов устав; 5. други.
Регистрацията започва в 16,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2242
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на 26.05.2016 г. в 14 ч. в
сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико Търново, ул. Драгоман 16, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността на Настоятелство „Американски колеж – Аркус“ при Частна
профилирана гимназия „АК – Аркус“ през 2015 г.;
2. приемане на годишен отчет за дейността за
2015 г.; 3. разни.
2233
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Обществена коалиция за здраве“
(ОКЗ) – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.05.2016 г.
в 14 ч. в зала № 30 на Младежки дом – Велико
Търново, ул. Христо Ботев 15, вх. А, п.к. 162, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността по програма СИНДИ (детска компонента) за периода
2010 – 2015 г.; 2. приемане на промени в устава и на
нови членове на ОКЗ; избор на управителен съвет
на ОКЗ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2143
9. – Управителният съвет на Волейболен клуб
„Велинград волей“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.05.2016 г. в 18 ч. във
Велинград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 38 (покрит
плувен басейн), в залата на ПК „Белмекен“, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за отчетния период; 2. отчет на контролния
съвет; 3. промени в устава; 4. избор на председател
на сдружението; 5. избор на управителен съвет;
6. избор на контролен съвет; 7. 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.
2292
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алумни
клуб – Асен Златаров – Видин“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание
на членовете на сдружението на 16.05.2016 г. в
16,30 ч. във Видин, Южна промишлена зона, ПГ
„Проф. д-р Асен Златаров“, конферентна зала при
корпуса на училището, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на сдружението за 2015 г.; 2.
финансов отчет за 2015 г.; 3. избор на нови членове
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
2238
4. – Управителният съвет на ЖКХГ „Анелия“,
Мездра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 23.05.2016 г.
в 17,30 ч. в голямата зала на Детски комплекс
гр. Мездра, ул. Янко Сакъзов 19, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за
периода 2012 – 2016 г.; 2. отчет на ревизионната
комисия за периода 2012 – 2016 г.; 3. приемане
насоки за развитието на клуба за следващия
мандатен период; 4. избор на управителен съвет
и ревизионна комисия.
2291
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3. – Управителният съвет на сдружение „Скаутска организация – регион Пазарджик“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от
устава на организацията свиква общо събрание на
организацията на 22.05.2016 г. в 10 ч. в Пазарджик,
ул. Гурко 3, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Скаутска организация – регион
Пазарджик; 2. изменения и допълнения на устава
на организацията; 3. освобождаване и избиране
членове на управителния съвет; 4. определяне
насоки и програма за развитието на сдружението.
2100
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Метал – 2002“,
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 22.05.2016 г. в 17 ч. в Перник,
ул. Лом, бл. 3, вх. Г, ап. 63, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
определяне за извършване на общественополезна
дейност; 3. изменения в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2235
1. – Управителният съвет на сдружение „Армейски лекоатлетически спортен к луб Тракия – 96“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 5.05.2016 г. в 14,30 ч. на следния адрес: ССУ
„Васил Левски“, зала на общежитие 1, бул. Шести
септември 1А, Пловдив, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за извършената
дейност от 2011 до 2015 г.; 2. финансов отчет за
дейността от 2011 до 2015 г.; 3. избор на членове
на управителния съвет; 4. разни. Регистрацията
започва в 13,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 15,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
2261
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при ПГВАД „Христо
Ботев“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27, ал. 3 от устава на УН свиква общо събрание на членовете на 26.05.2016 г. в 17,30 ч. в
сградата на ПГВАД „Христо Ботев“ в Пловдив
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
през 2015 г.; 2. финансов отчет за 2015 г.; 3. избор
на съвет на настоятелите; 4. приемане на план
за дейността през 2016 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 30 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18,30 ч.
2212
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Спортист Своге“, юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и свое
решение, взето на редовно заседание на УС, проведено на 15.03.2016 г., свиква общо събрание на
25.05.2016 г. в 17 ч. в Своге, конферентна зала на
Градския стадион – Своге, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на Футболен клуб
„Спортист Своге“; 2. освобождаване на членове на
управителния съвет на сдружението; 3. избиране
на нови членове на УС; 4. други въпроси, свързани
с дейността на сдружението.
2289
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по кикбокс – Аполон
Созопол“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.05.2016 г.
в 10 ч. в гр. Черноморец, ул. Ивайло 10, при
следния дневен ред: 1. промяна наименованието
на сдружението; 2. промяна в предмета на дейност и целите на сдружението; 3. приемане на
нови членове в сдружението; 4. освобождаване
на членове на сдружението; 5. освобождаване
на председателя на сдружението и избор на нов
председател; 6. освобождаване на членовете на
управителния съвет и избор на нови членове; 7.
промяна на адреса и седалището на сдружението;
8. промяна на устава; 9. разни.
2236
12. – Управителният съвет на СНЦ „Младежка доброволческа служба“ – Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 26.05.2016 г. в 11 ч.
на адрес Стара Загора, кв. Железник, ул. Загорка, бл. 37, ап. 12, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС за 2015 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2015 г.; 3. освобождаване на членовете на УС и
избор на нови членове на УС на сдружението; 4.
освобождаване на председателя на УС и избор на
нов председател на УС на сдружението; 5. приемане
на решение за промяна на адреса на управление
на сдружението от Стара Загора, кв. Железник,
ул. Загорка, бл. 37, ап. 12, в Стара Загора, ул. Ген.
Столетов 183, „Ресурсен център“; 6. приемане на
решение за изменение и допълнение на основните цели, предмета на дейност и средствата за
постигане на целите на сдружението; 7. приемане
на решение за изменение и допълнение на устава на сдружението; 8. освобождаване на Калоян
Иванов Дамянов като член на СНЦ „Младежка
доброволческа служба“ – Стара Загора; 9. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., при
същия дневен ред и на същия адрес независимо
от броя на присъстващите.
2262
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел НТС – Стара Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14 от устава свиква
по своя инициатива редовна конференция – делегатско общо събрание на НТС – Стара Загора, на
27.05.2016 г. в 17,30 ч. в зала БИАД на Дома на
техниката на адрес: Стара Загора, бул. Генерал
Столетов 113, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на НТС – Стара Загора, за периода май
2012 г. – май 2016 г.; 2. основни насоки за дейността
на НТС – Стара Загора, за периода 2016 г. – 2020 г.;
3. приемане на бюджет на НТС – Стара Загора, за
периода 2016 г. – 2020 г.; 4. избор на председател
и членове на управителния съвет.
2223
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1. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб Хеброс – 1921“, Харманли, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 16.05.2016 г. в 17 ч. в сградата на
седалището на сдружението в Харманли, ул. Васил
Левски 80, при следния дневен ред: 1. приемане на
решение за определяне на дейността на сдружението; 2. приемане на нов устав на сдружението;
3. избор на нов председател на сдружението; 4.
избор на нов УС на сдружението; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
2234
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб „Цербер“, Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.05.2016 г. в 10 ч. в Хасково, ул. Пирин 2А,
ет. 2, при следния дзневен ред: 1. промени в
управителния съвет и представителството на сдружението; проект за решение – ОС освобождава
стария и избира нов управителен съвет и председател на сдружението; 2. промяна в седалището
и адреса на управление на сдружението; проект
за решение – ОС променя седалището и адреса
на управление на сдружението; 3. обсъждане и
приемане на годишния доклад и финансовия
отчет на сдруженито за 2014 г. и 2015 г.; проект
за решение – ОС приема финансовите отчети
на сдружението за 2014 г. и 2015 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2294
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Зеленка“ – с. Българево, община
Каварна, област Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
сдружението на 20.05.2016 г. в 19 ч. в Клуба на
пенсионера в с. Българево при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2015 г.;
2. отчет за приходите и разходите за 2015 г.; 3.
избиране на нов управителен съвет; 4. избиране
на нов председател на сдружението; 5. приемане
на нови членове; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден на същото място в 20 ч.
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Ганчо Тодоров Ганчев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Дружество за развитие
на социално-икономическите изследвания“ – в
ликвидация по ф.д. № 3363/1998 г. по описа на
Софийския градски съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си.
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