ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 68

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 30 август 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 288 за освобождаване на Николай Христов Янков от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Ислямска република Афганистан
 Указ № 289 за освобождаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Китайската народна република със седалище в
гр. Пекин
 Указ № 290 за назначаване на Августина Кирилова Цветкова за извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Босна и Херцеговина
със седалище в гр. Сараево

ноправно разпределение на ползите,
произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие
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 Постановление № 215 от 25 август
2016 г. за одобряване на допълнителни
трансфери за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през
2016 г., приета с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г.
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 Постановление № 216 от 25 август
2016 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на
Център „Фонд за лечение на деца“
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Министерство
на вътрешните работи
 Наредба № 8121з-902 от 22 август
2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица 25
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна
система на Република България
27
Министерство
на енергетиката
 Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г.
за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските
дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона
за енергетиката
28
Министерство
на младежта и спорта

 Постановление № 217 от 25 август
2016 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

5

 Постановление № 218 от 25 август
2016 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет

5

 Протокол от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и рав-

Министерство
на здравеопазването
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и
организацията на работа на Център
„Фонд за лечение на деца“
18

Министерски съвет

Министерство
на околната среда и водите
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 Наредба № 5 от 11 август 2016 г. за
условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта
33
Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 9 от 19 август 2016 г.
за институциите в системата на
преду чилищното и училищното образование
38
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Николай Христов Янков
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Ислямска
република Афганистан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7110

УКАЗ № 289
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Пламен Георгиев Шукюрлиев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Китайската
народна република със седалище в гр. Пекин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7111

УКАЗ № 290
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Августина Кирилова Цветкова
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Босна и Херцеговина
със седалище в гр. Сараево.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7112

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 25 АВГУСТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2016 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г., приета с Постановление
№ 68 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 28 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2016 г. в размер
55 350 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общинските училища, разпределени
съгласно приложението.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 68 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 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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Приложение
към чл. 1
№
по
ред

Община

Област

Брой
стипендии

Сума
(в лв.)

1.

Бургас

Бургас

3

2 700

2.

Карнобат Бургас

1

1 215

3.

Сунгурларе

1

945

4.

Козлодуй Враца

1

1 080

5.

Мизия

Враца

2

1 620

6.

Габрово

Габрово

1

810

7.

Севлиево Габрово

3

3 105

8.

Добрич

Добрич

1

1 080

9.

Дупница

Кюстендил

1

405

10. Луковит

Ловеч

2

1 080

11. Пазарджик

Пазарджик

1

945

12. Перник

Перник

2

2 160

13. Плевен

Плевен

2

1 890

14. Червен
бряг

Плевен

1

810

15. Разград

Разград

2

1 620

16. Русе

Русе

2

1 620

17. Силистра Силистра

1

945

18. Нова
Загора

Сливен

1

1 215

19. Сливен

Сливен

1

810

20. Столична София
община

16

12 015

21. Самоков

3

3 240

22. Казанлък Стара
Загора

1

810

23. Стара
Загора

Стара
Загора

5

5 130

24. Хасково

Xасково

5

5 130

25. Шумен

Шумен

1

1 080

26. Елхово

Ямбол

1

1 080

27. Ямбол

Ямбол

1

810

ОБЩО:

62

55 350

7134

Бургас

Софийска
област
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 25 АВГУСТ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 280 на Министерския съвет от 2004 г. за
създаване на Център „Фонд за лечение на
деца“ (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 28 от 2006 г., бр. 27 от 2010 г., бр. 38, 54
и 70 от 2011 г., бр. 30 от 2012 г. и бр. 84 от
2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „наричан по-нататък „фонда“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на Център „Фонд за лечение на деца“ е второстепенен разпоредител с
бюджет към министъра на здравеопазването.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „б“ думата „републиканския“
се заменя с „държавния“;
бб) буква „в“ се изменя така:
„в) неразрешени за употреба в Република
България лекарствени продукти и лекарствени
продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина (ЗЛПХМ) при спазване на условията и реда, определени за тях с наредбата
по чл. 9, ал. 1 ЗЛПХМ, когато лечението
на съответното заболяване не се заплаща
с публични средства и е без алтернатива в
Република България;“
вв) в буква „е“ след думите „нехематологични заболявания“ се добавя „в лечебни заведения на територията на държави – членки
на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария“;
б) в т. 4:
аа) в основния текст думите „регистри на“
се заменят с „като част от единната информационна система на фонда информация за“;
бб) в буква „а“ след думата „тях“ се поставя
запетая и се добавя „лечебните заведения, в
които се провежда лечението/наблюдението
им“ и се поставя запетая;
вв) създава се буква „д“:
„д) външни експерти и лечебни заведения,
в които са осъществени или могат да бъдат
осъществени консултации на децата, кандидатстващи за организационно и финансово
подпомагане от фонда.“
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2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „т. 1“ се
поставя запетая, а думите „и 2 в случаите, в
които“ се заменят с „освен със средства по
ал. 3, когато“;
б) в т. 3 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
3. В ал. 3 думите „транспорта в двете
посоки и престоя на детето и един негов
придру ж ител в чу жбина“ се замен ят със
„средства за транспорт и престой – пътни
и квартирни пари на детето и един негов
придружител в чужбина, както и при необходимост – устен превод по време на престоя и
лечението, при условия и по ред, определени
от директора на фонда“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Фондът финансира до три контролни
прегледа след осъществяване на лечение/
трансплантация, които са разрешени по реда
на това постановление, в случай че е налице
доказана медицинска необходимост, определена от лечебното заведение, осъществило
лечението/трансплантацията, и наблюдението
на състоянието не може да бъде провеждано
в страната. В тези случаи фондът взема решение и относно финансовото подпомагане на
детето и един негов придружител по ал. 3.“
5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 1, букви „а“ и
„е“ при доказана медицинска необходимост,
определена от външните експерти по чл. 6,
ал. 4, и извън случаите по чл. 82, ал. 1, т. 9 от
Закона за здравето финансовото подпомагане
може да включи и средства за транспорт и
престой – пътни и квартирни пари на лекар
придружител, който да окаже при необходимост спешна или неотложна медицинска
помощ по време на пътуването.
(6) Фондът не финансира експериментални
методи на лечение, методи, които не са в
съответствие със законодателството на държавата по местолечението или с въведените
от нея стандарти или насоки относно качеството и безопасността на лечението, както и
дейности по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3 и 4, които
вече са осъществени или се осъществяват по
отношение на пациента преди издаването на
заповед от директора на фонда за организационно и финансово подпомагане.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Финансирането на дейностите по ал. 1,
т. 1 и 2 и ал. 3, 4 и 5 се извършва до размера
на утвърдените разходи по бюджета на фонда
за съответната година.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 след думите „и 2“ се поставя
запетая, а думите „и ал. 3“ се заменят с
„ал. 3 и 4“.
2. В ал. 2 думите „бюджетната сметка“ се
заменят с „бюджета“.
§ 4. В чл. 5 числото „8“ се заменя с „10“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „който“ се добавя „е
магистър по медицина с призната медицинска
специалност и“.
2. В ал. 4 след думата „здравеопазването“
се поставя запетая, а думите „и от външни
експерти“ се заменят с „от външни експерти
и от лечебни заведения, включени в списъка
по чл. 2, ал. 1, т. 4, буква „д“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след числото „17“ се добавя
„редовни“.
2. В ал. 2 думите „двама от които в областта на трансплантацията“ се заменят с
„от които най-малко по един специалист в
областта на трансплантацията на органи и по
детска клинична хематология и онкология и
най-малко двама със специалност в областта
на детските заболявания“.
3. В ал. 3 се създава изречение второ:
„По предложение на министъра на здравеопазването с решението на Министерския
съвет се определя на председателя и на всеки
редовен член съответно резервен председател
и по един резервен член, който го замества
в негово отсъствие.“
4. В ал. 4:
а) в т. 1 накрая се добавя „и ал. 3“;
б) в т. 4 думата „организира“ се заменя с
„може да организира“;
в) създава се нова т. 6:
„6. получава информация за осъществяваните по отношение на всеки конкретен
пациент, получил подпомагане със средства
от фонда, диагностични и лечебни процедури
в страната и в чужбина;“
г) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „провежданите диагностични и лечебни
процедури със средства от фонда“ се заменят
с „нея“;
д) създават се т. 8 и 9:
„8. въз основа на анализите по т. 7 предлага на министъра на здравеопазването, на
НЗОК, на съсловните организации на медицински специалисти, на научните медицински
дружества и на отделни лечебни заведения
в страната осигу ряването на медицинска
апаратура и въвеждането на конкретни методи на диагностика и лечение и на отделни
дейности;
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9. одобрява списъка по чл. 2, ал. 1, т. 1,
буква „г“.“
§ 7. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 28, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет“ се
заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В приложението към чл. 2, ал. 2,
т. 9 и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27
и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от
2011 г., бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от
2013 г., бр. 24, 81 и 84 от 2014 г. и бр. 27, 47,
53, 60, 63 и 94 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В пореден № 4, в колона „Численост на
персонала“ числото „2500“ се заменя с „2498“.
2. В пореден № 6, в колона „Численост
на персонала“ числото „8“ се заменя с „10“.
§ 9. До определяне на резервни членове
общественият съвет, определен към момента
на влизане в сила на това постановление,
продъл жава своята работа в досегашни я
си състав, но не по-късно от изтичане на
мандата му.
§ 10. В срок до 14 дни от влизането в сила
на постановлението директорите на съответните регионални здравни инспекции и на
Център „Фонд за лечение на деца“ привеждат
длъжностните разписания на служителите
на ръководените от тях структури в съответствие с него.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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„(2) Правилниците по ал. 1 се приемат от висшите училища след писмено съгласуване със
студентските съвети, от „ССО“ – ЕАД – след
писмено съгласуване с Националното представителство на студентските съвети, а от
БАН и от другите научни организации – след
писмено съгласуване с Министерството на
образованието и науката.“
§ 2. В чл. 4 ал. 5 се изменя така:
„(5) В студентските общежития може да
се настаняват и лица от научно-преподавателския състав на висшите училища, от БАН
и от други научни организации, които са с
установени жилищни нужди в съответното
населено място. Броят на местата се определя
от академичния съвет на съответното висше
училище или от комисията по чл. 14, ал. 3,
а настаняването се извършва при условията
и по реда, определени с наредбата и в правилниците по чл. 3.“
§ 3. В чл. 12, т. 5 думата „студенти“ се
заменя с „лица“.
§ 4. В глава втора, в заглавието на раздел
ІІІ думите „студенти, докторанти и специализанти“ се заменят с „лица“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7136

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 25 АВГУСТ 2016 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

7135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 25 АВГУСТ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
ползване на студентските общежития и столове (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „висшите училища“
се поставя запетая и се добавя „БАН и други
научни организации“.
2. Алинея 2 се изменя така:

§ 1. В Постановление № 89 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на
средствата от европейските земеделски фондове“ и за приемане на нейния устройствен
правилник (ДВ, бр. 32 от 2016 г.) в чл. 4 ал. 2
се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор се избира
и освобождава с решение на Министерския
съвет и се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя.“
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит
на средствата от европейските земеделски
фондове“, приет с Постановление № 89 на
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Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 32
от 2016 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Бюджетът на агенцията се определя
ежегодно със закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година.“
2. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителният директор се избира
и освобождава с решение на Министерския
съвет и се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя.“
3. В чл. 15, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „която се ръководи пряко от
главния секретар.“
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от
2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г. и
бр. 1, 32 и 36 от 2016 г.), в чл. 7, ал. 5 числото
„10“ се заменя с „15“.
§ 4. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82,
84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60,
71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14,
33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г.,
бр. 8 от 2014 г. и бр. 36 от 2016 г.) в чл. 6 се
създава нова ал. 2:
„(2) На изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит
на средствата от европейските земеделски
фондове“ за изпълнение на функциите му
на ръководител на Сертифициращия орган
за извършване на сертификационен одит за
верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната
агенция на Република България по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и
Европейския земеделски фонд за развитие
на селск ите райони се изплаща месечно
допълнително възнаграждение в размер на
основната месечна заплата.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7137

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ПРОТОКОЛ

от Нагоя за достъп до генетични ресурси и
справедливо и равноправно разпределение
на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното
разнообразие
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 16 юни 2016 г. – ДВ, бр. 49
от 2016 г. В сила за Република България от
9 ноември 2016 г.)
Страните по настоящия Протокол,
В качеството си на страни по Конвенцията
за биологичното разнообразие, наричана по
долу „Конвенцията“,
като напомнят, че справедливото и равно
правно разпределение на ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси, е
една от трите основни цели на Конвенцията,
и като признават, че с настоящия Протокол
се преследва постигането на тази цел в рамките на Конвенцията,
като потвърждават суверенните права на
държавите върху техните природни ресурси и в
съответствие с разпоредбите на Конвенцията,
като припомнят член 15 от Конвенцията,
като признават важния принос на трансфера на технологии за устойчивото развитие
и сътрудничеството за изграждането на научноизследователския и иновативен капацитет
за добавянето на стойност към генетичните
ресурси в развиващите се страни в съответствие с членове 16 и 19 от Конвенцията,
като признават, че обществената информираност за икономическата стойност на
екосистемите и биоразнообразието и справедливото и равноправно разпределение на
тази икономическа стойност сред опазващите
биоразнообразието са основни стимули за
опазване на биологичното разнообразие и
устойчивото използване на неговите компоненти,
като съзнават потенциа лната рол я на
достъпа и разпределението на ползите за
опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие, за окончателното
премахване на бедността и за екологичната
устойчивост, допринасяща по този начин
за постигане Целите на хилядолетието за
развитие,
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като съзнават връзката между достъпа
до генетични ресу рси и справедливото и
равноправно разпределение на ползите от
използването им,
като признават значението на предоставянето на правна сигурност по отношение
на достъпа до генетични ресурси и справедливото и равноправно разпределение на
ползите, произтичащи от използването им,
Освен това, като признават важност та
на насърчаването на равнопоставеността и
справедливостта при договарянето на взаимноизгодни условия между доставчиците и
ползвателите на генетични ресурси,
като признават също ва ж ната рол я на
жените при достъпа и разпределението на
ползите и като потвърждават необходимостта от пълноценното участие на жените на
всички нива на разработване и прилагане на
политиките за опазване на биоразнообразието,
решени да продължат да оказват подкрепа
за ефективното прилагане на разпоредбите
на Конвенцията относно достъпа и разпределението на ползите,
като признават необходимостта от иновативно решение за справедливото и равноправно разпределение на ползите от използването
на генетични ресурси и традиционни знания,
свързани с генетични ресурси в трансгранични ситуации или за които не е възможно
да се предостави или получи предварително
информирано съгласие,
като признават важността на генетичните
ресурси за сигурността на прехраната, общественото здраве, опазването на биоразнообразието, както и за смекчаването на ефекта от
и адаптирането към климатичните промени,
като признават спецификата на биоразнообразието в земеделските земи, характерните
му особености и проблемите, изиск ващи
специфични решения,
като признават взаимната зависимост
на всички страни от генетични ресурси за
прехрана и земеделие, както и специфичното
им естество и значение за постигането на
сигурност за прехраната в световен мащаб и
за устойчиво развитие на селското стопанство
в контекста на намаляването на бедността
и на климатичните промени и признавайки
фундаменталната роля на Международния
договор за растителни генетични ресурси
за прехрана и земеделие и на Комисията по
генетични ресурси за прехрана и земеделие
към Организацията по прехрана и земеделие
в тази връзка,
като вземат предвид Меж д у народни те
здравни правила (2005) на Световната здравна
организация, както и значението на осигуряването на достъп до човешки патогени за
обезпечаване на готовност за реагиране в
областта на общественото здраве,
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като съзнават текущата работа на други
международни форуми във връзка с достъпа
и разпределението на ползите,
като признават Многостранната система
за достъп и разпределение на ползите, създадена по силата на Международния договор
за растителни генетични ресурси за прехрана
и земеделие, разработен в съответствие с
Конвенцията,
като признават, че международните инструменти, свързани с достъпа и разпределението на ползите, следва да се допълват
взаимно с оглед постигането на целите на
Конвенцията,
като имат предвид актуалността на член
8, подточка j) от Конвенцията, отнасящ се до
традиционните знания, свързани с генетичните ресурси и справедливото и равноправно
разпределение на ползите, произтичащи от
използването на такива знания,
като отбелязват взаимовръзката между
генетичните ресурси и традиционните знания, техния неделим характер за коренните и
местните общности, значението на традиционните знания за опазването на биологичното
разнообразие и устойчивото използване на
компонентите му, както и за устойчивата
прехрана на тези общности,
като признават разнообразието от обстоятелства, при които коренните и местните
общности опазват или притежават традиционните знания, свързани с генетичните ресурси,
като имат предвид, че коренните и местните общности притежават правото да определ ят, в рамк ите на своите общности,
законните носители на техните традиционни
знания, свързани с генетичните ресурси,
като отчитат също специфичните обстоятелства, при които страните притежават в
устна, писмена или друга форма традиционни
знания, свързани с генетичните ресурси, които
са част от богатото им културно наследство
и са приложими за опазване и устойчиво
използване на биологичното разнообразие,
като отбелязват Декларацията на ООН
за правата на коренното население и
като потвърждават, че нищо от настоящия
Протокол няма да бъде тълкувано в смисъл,
ограничаващ или отменящ съществуващите
права на коренните и местните общности,
се споразумяха за следното:
Член 1
Цел
Целта на настоящия Протокол е справедливо и равноправно разпределение на
ползите, произтичащи от използването на
генетични ресурси, включително чрез подходящ достъп до генетични ресурси и подходящ
трансфер на съответни технологии, вземайки
предвид всички права върху тези ресурси и
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технологии, и чрез подходящо финансиране,
допринасяйки по този начин за опазването
на биологичното разнообразие и устойчивото
използване на неговите компоненти.
Член 2
Използвани термини
Термините, определени в член 2 от Конвенцията, се прилагат и по отношение на
настоящия Протокол. В допълнение за целите
на настоящия Протокол:
(a) „конференция на страните“ означава
конференцията на страните по Конвенцията;
(b) „конвенция“ означава Конвенцията за
биологичното разнообразие;
(c) „използване на генетични ресурси“ означава извършване на научноизследователска и
развойна дейност по отношение на генетичен
и/или биохимичен състав на генетичните
ресу рси, вк лючително чрез прилагане на
биотехнологии, както е определено в член 2
от Конвенцията;
(d) „биотехнологии“, както е определено
в член 2 от Конвенцията, означава всяко
технологично приложение, при което се използват биологични системи, живи организми
или техни производни за производство или
модифициране на продукти или процеси за
специфична употреба;
(e) „п роизводен“ означа ва ес т ес т вено
възникващо биохимично съединение, получено в резултат на генетична експресия или
метаболизъм на генетични или биологични
ресурси, дори и да не съдържа функционални
единици на наследственост.
Член 3
Обхват
Настоящият Протокол се прилага за генетичните ресурси, попадащи в обхвата на
член 15 от Конвенцията, и за ползите, произтичащи от използването на тези ресурси.
Протоколът се прилага и за традиционните
знани я, свързани с генет и чни те ресу рси
в приложното поле на Конвенцията, и за
ползите, произтичащи от използването на
такива знания.
Член 4
Връзка с меж д у народни споразу мени я и
инструменти
1. Разпоредбите на настоящия Протокол
не засягат правата и задълженията на никоя
страна, произтичащи от всяко съществуващо
международно споразумение, освен в случаите, когато упражняването на тези права
и задължения би довело до сериозна вреда
или заплаха за биологичното разнообразие.
Настоящата алинея няма за цел да създава
йерархия между настоящия Протокол и други
международни инструменти.
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2. Нито една от разпоредбите на настоящия протокол не възпрепятства Страните
да изготвят и прилагат други международни
споразумения по този въпрос, включително други специализирани споразумения за
достъп и разпределение на ползите, ако те
са в подкрепа и не противоречат на целите
на Конвенцията и на настоящия Протокол.
3. Настоящият Протокол се прилага по
взаимно допълващ се начин с други международни инструменти, свързани с него.
Трябва да се обърне дължимото внимание на
полезната текуща работа и практики в рамките на такива международни инструменти
и съответните международни организации,
при условие че те са в подкрепа на целите
на Конвенцията и на настоящия Протокол
и не им противоречат.
Настоящият Протокол е инструментът
за прилагане на разпоредбите на Конвенцията относно достъпа и разпределението на
ползите. Където се прилага специализиран
международен инструмент относно достъпа
и разпределението на ползите, който е в съответствие със и не противоречи на целите
на Конвенци я та и настоящи я Протокол,
Протоколът не се прилага за страна или
страни по специализирания инструмент по
отношение на конкретния генетичен ресурс,
попадащ в обхвата и използван за целите на
този инструмент.
Член 5
Справедливо и равноправно разпределение
на ползите
1. В съответствие с член 15, алинеи 3 и
7 от Конвенцията ползите, произтичащи от
използването на генетични ресурси, както и
от последващото им използване и търговия с
тях, трябва да бъдат справедливо и равноправно разпределени със страната, осигуряваща
тези ресурси, която е страна на произход на
тези ресурси или страна, която е придобила
генетичните ресурси в съответствие с разпоредбите на Конвенцията. Подобно разпределение се извършва въз основа на взаимно
договорени условия.
2. Всяка страна, доколкото е необходимо,
предприема законодателни, административни или политически мерки, за да гарантира,
че ползите, произтичащи от използването на
генетични ресурси, които са притежавани от
коренни и местни общности, в съответствие
с националното законодателство, установяващо правата на тези коренни и местни
общности върху тези генетични ресурси, са
справедливо и равноправно разпределени
със съответните общности въз основа на
взаимно договорени условия.
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3. За целите на прилагането на алинея 1
от настоящия член всяка страна предприема
необходимите законодателни, административни или политически мерки.
4. Ползите могат да включват парични и
непарични ползи включително, но не ограничени до изброените в Приложението.
5. Всяка страна предприема съответни
законодателни, административни или политически мерки, за да гарантира, че ползите,
произтичащи от използването на традиционните знания, свързани с генетичните ресурси,
са справедливо и равноправно разпределени
с коренните и местните общности, притежаващи тези знания. Подобно разпределение се
осъществява въз основа на взаимно договорени условия.
Член 6
Достъп до генетични ресурси
1. При упражняване на суверенни права
върху природни ресурси, обект на национално
законодателство, или нормативни изисквания
относно достъпа и разпределението на ползите
достъпът до генетични ресурси за тяхното
използване е обект на предварително информирано съгласие на страната, предоставяща
тези ресурси, която е страна на произход на
тези ресурси или страна, която е придобила
генетичните ресурси в съответствие с разпоредбите на Конвенцията, освен ако тази
страна е определила друго.
2. В съответствие с националното законодателство всяка страна предприема необходимите мерки с цел да се гарантира, че
за достъпа до генетични ресурси е налице
предварителното информирано съгласие или
одобрение, както и участието на коренните
и местните общности, когато са установени
техните права за предоставяне на достъп до
такива ресурси.
3. В съответствие с алинея 1 от настоящия
член всяка страна, изискваща предварително
информирано съгласие, доколкото е подходящо, предприема необходимите законодателни, административни или политически
мерки с цел да:
(a) осигури правна сигурност, яснота и
прозрачност на националното законодателство или нормативни изисквания относно
достъпа и разпределението на ползите;
(b) осиг у ри справедливи и безусловни
правила и процедури за достъп до генетични
ресурси;
(c) предостави информация относно начините за кандидатстване за предварително
информирано съгласие;
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(d) осигури издаването на ясно и прозрачно
писмено решение на компетентен национален
орган в разумен срок и по икономически
ефективен начин;
(e) осигури в момента на достъпа издаването на разрешително или негов еквивалент като доказателство за решението да
се предостави предварително информирано
съгласие и за постигането на взаимно договорени условия, както и да уведоми по
съответния начин Механизма за обмен на
информация за достъпа до генетични ресурси
и разпределението на ползите;
(f) определи критерии и/или процедури
за получаване на предварително информирано съгласие или одобрение и за участие на
коренни и местни общности в процедурите
за достъп до генетични ресурси, където е
приложимо и съгласно националното законодателство, както и
(g) разработи ясни правила и процедури за
изискване и установяване на взаимно договорени условия; такива условия се определят
в писмен вид и могат да включват, inter alia:
i) к лауза за решаване на спорове;
ii) у словия за разпределение на ползи,
включително по отношение на права
на интелектуална собственост;
iii) у словия за последващо използване от
трети страни, ако има такива;
iv) условия за промяна на намерение,
където е приложимо.
Член 7
Достъп до традиционни знания, свързани с
генетичните ресурси
В съответствие с националното законодателство всяка страна предприема необходимите мерки, за да гарантира, че традиционните
знани я, свързани с генетичните ресу рси,
притежавани от коренни и местни общности,
са достъпни при наличие на предварително
и информирано съгласие или одобрение и
участие на коренните и местните общности,
както и при постигане на взаимно договорени условия.
Член 8
Специални съображения
В процеса на изготвяне и прилагане на
своето законодателство или нормативните си
изисквания, регулиращи достъпа и разпределението на ползите, всяка страна:
(a) съ здава услови я за насърчаване и
подкрепа на изследванията, допринасящи
за опазването и устойчивото използване на
биологичното разнообразие, по-специално в
развиващите се страни, включително чрез
опростени мерки за предоставяне на достъп
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за нетърговски изследователски цели, като
взема предвид необходимостта от промяна
на намерението за такива изследвания;
(b) се отнася с необходимото внимание
к ъм сл у ча и т е на нас т оя щ и и л и б ъдещ и
извънредни сит уации, заст рашаващи или
у вреж дащи хора, ж ивотни или растени я,
съгласно националните или международни
определения; страните могат да вземат предвид необходимостта от ускорени процедури за
достъп до генетични ресурси и навременно
справедливо и равноправно разпределение
на ползите, произтичащи от използването
на тези ресурси, включително осигуряване
на достъпно лечение на нуждаещите се, поспециално в развиващите се страни;
(c) взема под внимание значението на генетичните ресурси за прехраната и земеделието
и специалната им роля за продоволствената
обезпеченост.
Член 9
Принос за опазването и устойчивото
използване
Страните насърчават ползвателите и доставчиците да насочват ползите, произтичащи
от използването на генетични ресурси, към
опазването на биологичното разнообразие и
устойчивото използване на компонентите му.
Член 10
Глобален многостранен механизъм за разпределение на ползите
Ст раните проу чват необходимост та от
създаването и условията за функциониране на глобален многост ранен механизъм
за споделяне на ползите за постигане на
честно и справедливо споделяне на ползите,
произтичащи от използването на генетични
ресурси и традиционните знания, свързани с
генетичните ресурси, възникващи при трансгранични случаи или за които не е възможно
да се предостави или получи предварително
информирано съгласие. Ползите, поделени
чрез този механизъм от ползвателите на
генетични ресурси и традиционните знания,
свързани с генетичните ресурси, се използват
за опазване на биологичното разнообразие
и устойчивото използване на неговите компоненти в глобален мащаб.
Член 11
Трансгранично сътрудничество
1. В случаи, когато едни и същи генетични
ресурси се намират in situ на територията на
повече от една страна, тези страни, доколкото
е възможно, полагат усилия да си сътрудничат с участието на съответните коренни
и местни общности, където е приложимо, с
цел прилагането на настоящия Протокол.
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2. Когато едни и същи традиционни знания,
свързани с генетичните ресурси, се поделят от
една или повече коренни и местни общности
в няколко страни, тези страни, доколкото е
възможно, полагат необходимите усилия да
си сътрудничат с участието на съответните
коренни и местни общности с оглед постигане
на целта на настоящия Протокол.
Член 12
Традиционни знания, свързани с генетичните ресурси
1. При изпълнение на задълженията си по
настоящия Протокол страните, в съответствие
с нац иона лно то законодателст во, вземат
предвид обичайното право на коренните и
местните общности, общностните протоколи
и процедури, доколкото са приложими, по
отношение на традиционните знания, свързани с генетичните ресурси.
2. Страните с ефективното участие на
съответните коренни и местни общности
с ъ зда ват меха н изъм за и нформ и ра не на
потенциалните ползватели на традиционни
знания, свързани с генетичните ресурси, за
техните задължения, включително мерките
за достъп и за справедливо и равноправно
разпределение на ползите, произтичащи от
използването на тези знания, които са достъпни чрез Механизма за обмен на информация
за достъпа и разпределението на ползите.
3. Полагат необходимите усилия за подкрепа на разработването от коренните и
местните общности, включително жените в
рамките на тези общности, на:
(а) общностни протоколи по отношение
на достъпа до традиционни знания, свързани с генетичните ресурси, и справедливото
и равноправно разпределение на ползите,
произтичащи от използването на так ива
познания;
(b) минимални изисквания за взаимно договорени условия, осигуряващи справедливо и
равноправно разпределение на ползите, произтичащи от използването на традиционните
знания, свързани с генетичните ресурси; и
(c) примерни договорни клаузи за разпределение на ползите, произтичащи от използването на традиционните знания, свързани
с генетичните ресурси.
4. В процеса на прилагане на настоящия
Протокол страните, доколкото е възможно,
няма да ограничават обичайното използване
и обмен на генетични ресурси и свързани с
тях традиционни знания в рамките на и сред
коренните и местните общности в съответствие с целите на Конвенцията.
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Член 13
Национални координатори и компетентни
органи
1. Всяка страна определя национален координатор за достъпа и разпределението на
ползи. Националният координатор предоставя
следната информация:
(a) за кандидати, търсещи достъп до генетични ресурси, информация за процедурите за
получаване на предварително информирано
съгласие и за установяване на взаимно договорени условия, включително разпределение
на ползите;
(b) за к а н д и дат и, т ърсещ и дос т ъп до
традиционни знания, свързани с генетични
ресурси, когато е възможно, информация за
процедурите за получаване на предварително информирано съгласие или одобрение и
участие, доколкото е подходящо, на коренните
и местните общности и за установяване на
взаимно договорени условия, включително
разпределение на ползите; и
(c) информация за компетентните национални органи, съответните коренни и местни
общности и заинтересовани страни.
Националният координатор е отговорен
за връзките със Секретариата.
2. Вся к а с т ра на оп редел я ед и н и л и
повече ком пе т ен т н и на ц иона л н и орга н и
за дост ъпа и разп ределениет о на ползит е. Компет ен т ни т е на ц иона лни орга ни в
съо т ветст вие с п ри лож им и т е на ц иона лни
законодателни, административни или политически мерки отговарят за предоставянето
на дост ъп и ли, доколко т о е п ри лож имо,
за издаванет о на писмено по т върж дение,
че изиск вани я та за дос т ъп са изп ъ лнени,
ка к т о и за п редос та вянет о на консул та ц ии
о т носно п ри лож им и т е п роцед у ри и изиск ва ни я та за пол у ча ва не на п редвари т елно
информи рано съгласие и пос т ига нет о на
вза имно договорени услови я.
3. Всяка ст рана може да оп редели един
и същ орган за изп ъ лнение на фу нк ц ии т е
ка к т о на координат ор, та ка и на ком пет ен т ен нац иона лен орга н.
4. Всяка страна, не по-късно от датата на
влизане в сила на настоящия Протокол по
отношение на нея, предоставя на Секретариата информацията за контакт с националния
координатор и националния компетентен
орган или органи. Когато дадена страна е
определила повече от един национален компетентен орган, тя изпраща на Секретариата
заедно с уведомлението за тях и информация за съответните отговорности на тези
компетентни органи. По възможност тази
информация най-малко трябва да определя
кой е компетентният орган, отговорен за
търсените генетични ресурси. Всяка стра-
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на незабавно у ведом ява Секретариата за
всички промени, свързани с определянето
на националния координатор или с информацията за контакт, или задълженията на
компетентния є орган или органи.
5. Секретариатът предоставя информацията, получена в съответствие с алинея 4 от
настоящия член, чрез Механизма за обмен
на информация за достъпа и разпределението
на ползите.
Член 14
Обмен на информация за достъпа и разпределението на ползите
1. Механизмът за обмен на информация
за достъпа и разпределението на ползите се
създава с настоящия Протокол като част от
Механизма за обмен на информация съгласно
член 18, алинея 3 от Конвенцията. Той служи
като средство за обмен на информация за
достъпа и разпределението на ползи. По-специално той осигурява достъп до информация,
предоставена от всяка страна, свързана с
прилагането на настоящия Протокол.
2 . Б е з да с е на к ърн я ва з а щ и т ат а на
поверителната информация, всяка страна
предоставя на Механизма за обмен на информаци я за дост ъпа и разпределението
на ползи всяка информация, изисквана по
силата на настоящия Протокол, както и информация, изисквана съгласно решенията на
Конференцията на страните, служеща като
Среща на страните по настоящия Протокол.
Информацията включва:
(a) законодателни, административни и
политически мерки за достъпа и разпределението на ползи;
(b) информация за националния координатор и националния компетентен орган
или органи; и
(c) разрешителни или техен еквивалент,
издадени по времето на достъп като доказателство за решението за предоставяне на
предварително информирано съгласие и за
установяване на взаимно договорени условия.
3. Допълнителната информация, ако е налична и когато е уместно, може да включва:
(a) съот вет ни компетен т ни органи на
коренните и местните общности, както и
друга информация, доколкото е решено да
бъде включена;
(b) примерни договорни клаузи;
(c) методи и инструменти, създадени за
мониторинг на генетични ресурси; и
(d) кодекси за поведение и най-добри
практики.
4. Условията за работа на Механизма за
обмен на информация за достъпа и разпределението на ползите, включително докладите
за дейността му, се обсъждат и приемат от
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Конференцията на страните, служеща като
среща на страните по настоящия Протокол
на първото є заседание, след което редовно
се преразглеждат.
Член 15
Съответствие с националното законодателство или нормативните изисквания относно
достъпа и разпределението на ползите
1. Всяка страна предприема подходящи,
ефективни и пропорционални законодателни,
административни или политически мерки,
за да гарантира, че достъпът до генетичните
ресурси, използвани в рамките на нейната
юрисдикция, е в съответствие с предварителното информирано съгласие и установените
взаимно договорени условия, както се изисква от националното законодателство или
нормативни изисквания относно достъпа и
разпределението на ползи на другата страна.
2. Страните предприемат подходящи, ефективни и пропорционални мерки в случаи на
несъответствие с мерките, приети съгласно
алинея 1 от настоящия член.
3. Ст раните, доколкото е възмож но и
целесъобразно, си сътрудничат в случаи на
предполагаемо нарушение на националното
законодателство или нормативни изисквания
относно достъпа и разпределението на ползите, посочени в алинея 1 от настоящия член.
Член 16
Съответствие с националното законодателство или нормативните изисквания относно
достъпа и разпределението на ползите по
отношение на традиционните знания, свързани с генетичните ресурси
1. Всяка страна предприема целесъобразни
ефективни и пропорционални законодателни,
административни или политически мерки, за
да гарантира, че достъпът до традиционните
знани я, свързани с генетичните ресу рси,
използвани в рамките на нейната юрисдикция, е в съответствие с предварителното
информ и рано съгласие и л и одобрение и
участие на коренните и местните общности и при установени взаимно договорени
условия, както се изисква от националното
законодателство или нормативни изисквания
относно достъпа и разпределението на ползи
на другата страна, в която се намират тези
коренни и местни общности.
2. Всяка страна предприема целесъобразни, ефективни и пропорционални мерки за
преодоляване на случаите на несъответствие
с мерките, приети съгласно алинея 1 от настоящия член.
3. Ст раните, доколкото е възмож но и
под ход ящо, си сът ру д н и чат в сл у ча и на
предполагаемо нарушение на националното
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законодателство или нормативни изисквания
относно достъпа и разпределението на ползите, посочени в алинея 1 от настоящия член.
Член 17
Мониторинг на използването на генетичните
ресурси
1. С цел подпомагане на съответствие
в с я к а с т р а н а п р ед п рием а , доко л ко т о е
целесъобразно, мерки за мониторинг и за
повишаване на прозрачността относно използването на генетичните ресурси. Такива
мерки включват:
(a) определянето на един или повече контролни пунктове, както следва:
i) о пределените контролни пунктове събират или получават, ако е необходимо,
информация относно предварителното
информирано съгласие, източника на
генетичния ресурс, установяването на
взаимно договорени услови я и/или
използването на генетични ресурси, в
зависимост от случая;
ii) в ся ка с т ра на п ри необход и мос т и
в зависимост от специфичните характеристики на определения пункт
изиск ва от ползвателите на генетични
ресурси да предоставят информацията, предвидена в горния параграф, на
съответния контролен пункт; всяка от
страните предприема целесъобразни,
ефективни и пропорционални мерки
за преодоляване на случаите на несъответствие;
iii) т акава информация, включително и
от достъпни международно признати
сертификати за съответствие, ако такива са налични и без да се накърнява
защитата на поверителната информация, се предоставя на съответните
компетентни национални органи на
страната, предоставяща предварителното информирано съгласие, както и
на Механизма за обмен на информация за достъпа и разпределението на
ползите, когато е необходимо;
iv)контролните пунктове трябва да функционират ефективно и да упражняват
функции във връзка с прилагането на
тази алинея (а); те трябва да са свързани
с използването на генетични ресурси
или да се отнасят до събирането на
съответна информация, inter alia, към
всеки етап от изследването, разработването на иновации, подготовка за или
по време на пазарна реализация;
(b) насърчаването на ползвателите и доставчиците на генетични ресурси да включват
във взаимно договорените условия разпоредби
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за обмен на информация за изпълнението на
такива условия, включително чрез изисквания
за докладване; и
(c) насърчаването на използването на
икономически ефективни комуникационни
средства и системи.
2. Разрешително или негов еквивалент,
издадено в съответствие с член 6, алинея
3, буква е) и предоставено на Механизма за
обмен на информация за достъпа и разпределението на ползите, служи като международно признат сертификат за съответствие.
3. Международно признатият сертификат
за съответствие служи за доказателство, че
достъпът до генетичните ресурси, за които
е издаден, е предоставен в съответствие с
предварителното информирано съгласие и
установени взаимно договорени услови я,
както се изисква от националното законодателство или нормативни изисквания относно достъпа и разпределението на ползи на
страната, която предоставя предварителното
информирано съгласие.
4. Международно признатият сертификат за
съответствие съдържа като минимум следната
информация, освен ако тя не е поверителна:
(a) издаващ орган;
(b) дата на издаване;
(c) доставчик;
(d) уникален идентификационен номер на
сертификата;
(e) физическото или юридическото лице,
на което е предоставено предварителното
информирано съгласие;
(f) предмета или генетичните ресурси,
попадащи в обхвата на сертификата;
(g) потвърждение за установяването на
взаимно договорени условия;
(h) потвърждение, че е получено предварително информирано съгласие; и
(i) търговска и/или нетърговска употреба.
Член 18
Съответствие с взаимно договорените условия
1. При прилагането на член 6, алинея 3,
буква g), подточка i) и член 7 всяка страна
насърчава доставчиците и ползвателите на
генетични ресурси и/или на традиционни
знания, свързани с генетичните ресурси, да
включват във взаимно договорените условия
разпоредби относно решаването на спорове,
включително:
(a) юрисдикцията, към която ще се отнася
всеки спор за решаване;
(b) приложимото право; и/или
(c) възможности за алтернативно решаване
на споровете, като медиация или арбитраж.
2. Всяка страна гарантира, че в рамките
на националната є законодателна система е
предвидена законова възможност за искане
на парично обезщетение в съответствие с
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приложимото правораздаване в случай на
спор, произтичащ от взаимно договорените
условия.
3. Всяка страна при необходимост предприема ефективни мерки относно:
(a) достъпа до правосъдие; и
(b) използване на механизми за взаимно
признаване и изпълнение на чужди съдебни
решения или арбитражни решения.
4. Ефективността на този член се ревизира от Конференцията на страните, служеща
като среща на страните по настоящия Протокол, в съответствие с член 31 от настоящия
Протокол.
Член 19
Примерни договорни клаузи
1. Всяка страна според случая насърчава
разработването, актуализирането и използването на секторни и междусекторни примерни
договорни к лаузи за взаимно договорени
условия.
2. Конференцията на страните, служеща
като среща на страните по настоящия Протокол, периодично прави преглед на използването на секторните и междусекторните
примерни договорни клаузи.
Член 20
Кодекси за поведение, насоки и най-добри
практики и/или стандарти
1. Всяка страна според случая насърчава
разработването, актуализирането и използването на доброволни кодекси за поведение,
насоки и най-добри практики и/или стандарти
по отношение на достъпа и разпределението
на ползите.
2. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по настоящия
Протокол, периодично прави преглед на
използването на доброволните кодекси за
поведение, насоки и най-добри практики и/
или стандарти и разглежда приемането на
специални кодекси за поведение, насоки и
най-добри практики и/или стандарти.
Член 21
Повишаване на информираността
Всяка страна предприема мерки за повишаване на информираността относно значението
на генетичните ресурси и традиционните
знания, свързани с генетичните ресурси, и
по въпросите, свързани с достъпа и разпределението на ползите. Inter alia, тези мерки
могат да включват:
(a) популяризиране на настоящия Протокол, включително неговата цел;
(b) организиране на срещи на коренните
и местните общности и съответните заинтересовани страни;
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(c) създаване и поддържане на център за
помощ за коренните и местните общности и
съответните заинтересовани страни;
(d) разпространение на информация чрез
националния механизъм за обмен на информация;
(e) насърчаване на използването на доброволни кодекси за поведение, насоки и
най-добри практики и/или стандарти след
консултации с коренните и местните общности и съответните заинтересовани страни;
(f) популяризиране при необходимост на
националния, регионалния и международния
обмен на опит;
(g) образование и обучение на ползвателите
и доставчиците на генетични ресурси и на
традиционните знания, свързани с генетичните ресурси, относно техните задължения,
свързани с достъпа и разпределението на
ползите;
(h) участие на коренните и местните общности и съответните заинтересовани страни
в прилагането на настоящия Протокол; и
(i) повишаване на информираността относно общностни протоколи и процедури на
коренните и местните общности.
Член 22
Капацитет
1. Страните си сътрудничат в изграж дането на капацитет, развитието на капацитет и укрепването на човешките ресурси и
институционалния капацитет за ефективното прилагане на настоящия Протокол в
развиващите се страни, които са страни по
Протокола, по специално в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи
се държави сред тях и страни с икономики
в преход, включително чрез съществуващи
глобални, регионални, субрегионални и национални институции и организации. В този
контекст страните подпомагат участието на
коренните и местните общности и съответните заинтересовани страни, включително
неправителствените организации и частния
сектор.
2. Нуждите на развиващите се страни,
които са страни по Протокола, по специално
на най-слабо развитите страни и малките
островни развиващи се държави сред тях и
страни с икономики в преход, от финансови ресурси в съответствие със съответните
разпоредби на Конвенцията се вземат изцяло
предвид при изграждане и развитие на капацитет за прилагане на настоящия Протокол.
3. Като основа за подходящи мерки във
връзка с прилагането на настоящия Протокол
развиващите се страни, по специално найслабо развитите страни и малките островни
развиващи се държави сред тях и страни с
икономики в преход, определят националните
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си нужди от капацитет и приоритети чрез
национална самооценка на капацитета. По
този начин страните подкрепят нуждите от
капацитет и приоритетите на коренните и
местните общности и съответните заинтересовани страни, така както са определени
от тях, акцентирайки върху нуждите от капацитет и приоритетите на жените.
4. В подкрепа на прилагането на настоящия Протокол изграждането на капацитет
и развитието могат да бъдат насочени, inter
alia, към следните ключови области:
(а) капацитет за прилагане и изпълнение
на задълженията по Протокола;
(б) капацитет за водене на преговори по
взаимно договорените условия;
(c) капацитет за разработване, въвеждане
и прилагане на национални законодателни,
административни или политически мерки за
достъп и разпределение на ползите; и
(d) капацитет на страните да разработват
собствен вътрешен изследователски капацитет за добавяне на стойност към собствените
им генетични ресурси.
5. Мерките в съответствие с алинеи 1 – 4 от
настоящия член могат да включват, inter alia:
(a) правно и институционално развитие;
(b) насърчаване на равнопоставеното и
справедливо водене на преговорите, като
например обучение по водене на преговори
за взаимно договорени условия;
(c) мониторинг и привеждане в съответствие;
(d) използване на най-добрите налични
средства за комуникации и интернет системи
за достъп и разпределение на ползите;
(e) разработване и използване на методи
за оценка;
(f) биологични и свързани с тях научни
изследвания и таксономични проучвания;
(g) трансфер на технологии и създаване
на инфраструктурен и технически капацитет за постигане на устойчив технологичен
трансфер;
(h) увеличаване на приноса на дейности
те, свързани с достъпа и разпределението
на ползите за опазването на биологичното
разнообразие и устойчивото използване на
неговите компоненти;
(i) специални мерки за повишаване на
капацитета на съответните заинтересовани
лица по отношение на достъпа и разпределението на ползите; и
(j) специални мерки за повишаване на
капацитета на коренните и местните общности с акцент върху капацитета на жените
в тези общности по отношение на достъпа
до генетични ресурси и/или традиционните
знания, свързани с генетичните ресурси.
6. Информация за национални, регионални
и международни инициативи за изграждане
на капацитет и развитие, предприети в съ-
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ответствие с алинеи 1 – 5 по-горе, следва
да се предоставя на Механизма за обмен на
информация за достъпа и разпределението
на ползите с оглед насърчаване на взаимодействието и координацията при изграждане
на капацитета и развитието в областта на
достъпа и разпределението на ползите.
Член 23
Трансфер на технологии, съдействие и сътрудничество
В съответствие с членове 15, 16, 18 и 19
от Конвенцията страните си съдействат и
сътрудничат в програми за технически и
научни изследвания, включително биотехнологични изследователски дейности, като
средства за постигане на целта на настоящия
Протокол. Страните се задължават да подпомагат и насърчават достъпа до и трансфера на
технологии към развиващите се страни, поспециално към най-слабо развитите страни
и малките островни развиващи се държави
сред тях и страни с икономики в преход, с
цел развитието и укрепването на стабилна и
жизнеспособна технологична и научна основа
за постигане на целите на Конвенцията и на
настоящия Протокол. Когато е възможно и
целесъобразно, тези съвместни дейности се
извършват във и със страната или страните,
предоставящи генетичните ресурси, която
е/които са страна/страни на произход на
тези ресурси, или страна или страни, придобили генетични ресурси, в съответствие
с Конвенцията.
Член 24
Държави, които не са страни по Протокола
Страните насърчават държави, които не
са страни по настоящия Протокол, да се
придържат към настоящия Протокол и да
доп ри нася т с необход и мата и нформа ц и я
към Механизма за обмен на информация за
достъпа и разпределението на ползите.
Член 25
Финансов механизъм и ресурси
1. При обсъждане на необходимите финансови ресурси за прилагането на настоящия
Протокол страните вземат предвид разпоредбите на член 20 от Конвенцията.
2. Финансовият механизъм на Конвенцията е също така финансов механизъм на
настоящия Протокол.
3. За целите на изграждането на капацитет
и развитие, посочени в член 22 от настоя
щия Протокол, Конференцията на страните,
служеща като среща на страните по настоящия Протокол, като осигурява насоки за
финансовия механизъм, посочен в алинея 2
от настоящия член, взема предвид нуж дите
от финансови ресурси на развиващите се
страни, по-специално на най-слабо развитите
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страни и малките островни развиващи се
държави сред тях и на страни с икономики
в преход, както и нуж дите от капацитет
и приоритетите на коренните и местните
общности, включително жените в рамките
на тези общности.
4. По смисъла на алинея 1 от настоящия
член страните вземат предвид нуждите на
развиващите се страни, по-специално нуждите на най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави сред
тях и на страни с икономики в преход, при
техните усилия за определяне и прилагане
на изискванията за изграждане на капацитет и развитие за целите на прилагането на
настоящия Протокол.
5. Насоките по отношение на финансовия
механизъм на Конвенцията в съответните
решени я на Конференци ята на страните,
включително тези, одобрени преди приемането на настоящия Протокол, се прилагат,
mutatis mutandis, към разпоредбите на настоящия член.
6. Развитите страни могат също така да
осигурят, а развиващите се страни и страните с икономики в преход да се възползват
чрез двустранни, регионални и многостранни канали от финансови и други ресурси за
прилагането на разпоредбите на настоящия
Протокол.
Член 26
Конференция на страните, служеща като
среща на страните по настоящия Протокол
1. Конференцията на страните служи като
Среща на страните по настоящия Протокол.
2. Страните по Конвенцията, които не са
страни по настоящия Протокол, могат да
участват като наблюдатели във всяка среща
на Конференцията на страните, служеща
като среща на страните по Протокола. Когато Конференцията на страните служи като
среща на страните по Протокола, решенията
по настоящия Протокол се вземат само от
тези, които са страни по него.
3. Когато Конференци ята на ст раните
служи като среща на страните по настоящия
Протокол, всеки член на Бюрото на Конференцията на страните, представляващ страна
по Конвенцията, но която същевременно не
е страна по Протокола, се заменя от член,
избран от и измежду страните по настоящия
Протокол.
4. Конференцията на страните, служеща
като среща на страните по настоящия Протокол, извършва редовен преглед на прилагането на Протокола и в рамките на мандата
си взема необходимите решения в подкрепа
на ефективното му прилагане. Тя изпълнява
функциите, предписани и от Протокола, и:
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(a) изготвя препоръки по всички въпроси,
необходими за прилагането на настоящия
Протокол;
(b) създава необходимите за прилагането
на Протокола спомагателни органи;
(c) търси и използва, когато е необходимо, услуги, сътрудничество и информация,
предоставена от компетентни международни
организации и междуправителствени и неправителствени органи;
(d) определя формат и периодичност за
предаване на информацията в съответствие с
член 29 от настоящия Протокол и разглежда
тази информация, както и предоставените от
спомагателните органи доклади;
(e) обсъжда и приема, при необходимост,
изменения на настоящия Протокол и приложението към него, както и всякакви допълнителни приложения към Протокола, които
се считат за необходими за прилагането на
настоящия Протокол; както и
(f) изпълнява други функции, необходими
за прилагането на настоящия Протокол.
5. Процедурните правила на Конференцията на страните и финансовите правила на
Конвенцията се прилагат, mutatis mutandis, и
за настоящия Протокол, освен ако не е решено друго с консенсус от Конференцията на
страните, служеща като среща на страните
по настоящия Протокол.
6. Първата среща на Конференцията на
страните, служеща като среща на страните
по настоящия протокол, се свиква от Секретариата и се провежда едновременно с първата среща на Конференцията на страните,
планирана след влизане в сила на настоящия
Протокол. Следващите редовни срещи на
Конференцията на страните, действаща като
среща на страните към настоящия Протокол, се провеждат едновременно с редовните
срещи на Конференцията на страните, освен
ако не е решено друго от Конференцията на
страните, служеща като среща на страните
по настоящия Протокол.
7. Извънредни срещи на Конференцията
на страните, служеща като среща на страните по настоящия Протокол, се провеждат
по всяко време, когато това бъде счетено за
необходимо от Конференцията на страните,
служеща като среща на страните по настоящия
Протокол, или по писмено искане на всяка
една от страните, при условие че шест месеца
след съобщаването на искането на страните
от Секретариата то бъде подкрепено от поне
една трета от всички страни.
8. Организаци ята на обединените нации,
специализираните є агенции и Меж ду народната агенци я за атомна енерги я, както
и всяка ст рана членка или наблюдатели,
които не са ст рани по Конвенци ята, могат
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да присъстват като наблюдатели на срещите
на Конференци ята на ст раните, слу жеща
като среща на ст раните по настоящи я Протокол. Всеки орган или агенция, независимо
дали са национални, или меж ду народни,
правителствени или неправителствени, с
компетентност по въпросите от обхвата на
настоящи я Протокол и който е информирал Секретариата за желанието си да бъде
представен като наблюдател на среща на
Конференци ята на ст раните, слу жеща като
среща на страните по настоящи я Протокол,
може да бъде допуснат, освен ако поне една
трета от присъстващите страни не отправят
възра жение. Освен ако в настоящия член не
е предвидено друго, приемането и участието
на наблюдатели се у реж да съгласно разпоредбите на Процеду рните правила, както
е посочено в алинея 5 от настоящи я член.
Член 27
Спомагателни органи
1. Всеки спомагателен орган, създаден от
Конвенцията или в нейните рамки, може да
служи на настоящия Протокол, включително
по решение на Конференцията на страните,
служеща като среща на страните по настоящия
Протокол. Всяко такова решение уточнява
задачите, които подлежат на изпълнение.
2. Страните по Конвенцията, които не са
страни по настоящия Протокол, могат да
у частват като наблюдатели в работата на
всяка среща на всеки спомагателен орган.
Когато спомагателен орган на Конвенцията
служи като спомагателен орган на настоящия Протокол, решенията по Протокола
се вземат само от страните по настоящия
Протокол.
3. Когато спомагателен орган на Конвенцията упражнява функциите си по въпроси,
попадащи в обхвата на настоящия Протокол,
всеки член на Бюрото на този спомагателен
орган, представляващ страна по Конвенцията,
която не е страна по настоящия Протокол,
се заменя от член, избран от и измеж ду
страните по настоящия Протокол.
Член 28
Секретариат
1. Секретариатът, създаден съгласно член
24 от Конвенцията, служи като Секретариат
на настоящия Протокол.
2. Член 24, алинея 1 от Конвенцията относно функциите на Секретариата се прилага,
mutatis mutandis, и по отношение на настоящия
Протокол.
3. До степента, в която са разграничими,
разходите на Секретариата за обслужване на
настоящия Протокол се покриват от страни-
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те по него. За тази цел на първата си среща
Конференцията на страните, служеща като
среща на страните по настоящия Протокол,
приема необходимите бюджетни разпоредби.
Член 29
Мониторинг и докладване
Всяка страна осъществява мониторинг и
контрол за изпълнението на задълженията
си по настоящия Протокол през периоди и
във форма, определени от Конференцията на
страните, служеща като среща на страните
по настоящия Протокол, докладва във връзка
с мерките, които е предприела за неговото
прилагане, пред Конференцията на страните,
служеща като среща на страните по настоящия Протокол.
Член 30
Процедури и механизми за насърчаване на
съответствието с настоящия Протокол
На първата си среща Конференцията на
страните, служеща като среща на страните по настоящи я Протокол, разглеж да и
одобрява процеду ри за сътрудничество и
институционални механизми за насърчаване
спазването на разпоредбите на настоящия
Протокол и решаване на случаите на несъответствие. Тези процедури и механизми
включват разпоредби относно предлагането
на съвет или помощ, когато е необходимо.
Те са отделни от и не засягат процедурите
за решаване на спорове и механизми по
член 27 от Конвенцията.
Член 31
Оценка и преглед
Конференци я та на ст рани те, сл у жеща
като среща на страните по настоящия Протокол, изготвя оценка на ефективността на
настоящия Протокол четири години след
влизането м у в си ла, а впоследствие на
периоди, определени от Конференцията на
страните, служеща като среща на страните
по настоящия Протокол.
Член 32
Подписване
Настоящият Протокол е открит за подписване от страните по Конвенцията в седалището на Организацията на обединените
нации в Ню Йорк от 2 февруари 2011 г. до 1
февруари 2012 г.
Член 33
Влизане в сила
1. Настоящият Протокол влиза в сила на
деветдесетия ден след датата на депозиране
на петдесетия инструмент за ратификация,
приемане, одобрение или присъединяване от
страните или от регионални организации за
икономическа интеграция, които са страни
по Конвенцията.
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2. Настоящият Протокол влиза в сила за
страна или регионална организация за икономическа интеграция, която го ратифицира,
приеме или одобри, или се присъедини към
него след депозиране на петдесетия инструмент, посочен в алинея 1 от настоящия член,
на деветдесетия ден след датата, на която
страната или регионалната организация за
икономическа интеграция депозира инструмента си за ратификация, приемане, одобрение
или присъединяване, или на датата, на която
Конвенцията влиза в сила за тази страна или
регионална организация за икономическа
интеграция, която от двете е по-късна.
3. За целите на алинеи 1 и 2 от настоящия
член всеки инструмент, депозиран от регионална организация за икономическа интеграция, няма да се счита за допълнителен към
този, който е депозирала страна – членка на
тази организация.
Член 34
Резерви
Не се допускат резерви по настоящи я
Протокол.
Член 35
Оттегляне
1. Две години след датата на влизане в
сила на настоящия Протокол за която и да
било страна тази страна може да се оттегли
от Протокола след подаване на писмено
уведомление до Депозитаря.
2. Всяко подобно оттегляне влиза в сила
една година след датата на получаването му
от Депозитаря или на по-късна дата, ако е
посочена в уведомлението за оттегляне.
Член 36
Автентичен текст
Оригиналът на настоящия Протокол, чиито
текстове на арабски, китайски, английски,
френски, руски и испански език са еднакво
автентични, се съхран ява от Генерални я
секретар на Организацията на обединените
нации.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
настоящия Протокол на посочените дати.
Изготвен в Нагоя на двадесет и деветия
ден от октомври две хиляди и десета година.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПАРИЧНИ И НЕПАРИЧНИ ПОЛЗИ

1. Паричните ползи включват, но не са
ог раничени до:

(a) вноски за достъп/вноска за събран или
придобит по друг начин образец;
(b) авансови плащания;
(c) поетапни плащания;
(d) плащания като процент от прихода;
(e) лицензионни такси в случай на търговия;
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(f) специални вноски за доверителни фондове, подкрепящи опазването и устойчивото
използване на биоразнообразието;
(g) взаимно договорени заплати и преференциални условия;
(h) финансиране на изследвания;
(i) съвместни предприятия;
(j) съсобственост върху права на интелектуална собственост.
2. Непаричните ползи могат да включват, но
не са ограничени до:
(a) обмен на научноизследователска и развойна дейност;
(b) сътрудничество, съдействие и принос към
научни изследвания и програми за развитие,
по-специално биотехнологични изследователски
дейности, когато е възможно на територията на
страната, предоставяща генетичните ресурси;
(c) участие в разработване на продукти;
(d) сътрудничество, съдействие и принос към
образованието и обучението;
(e) достъп до ех situ съоръжения за генетични
ресурси и до бази данни;
(f) трансфер на знания и технологии до доставчика на генетични ресурси при справедливи
и най-благоприятни условия, включително по
концесионни и преференциални условия, когато това е договорено, по-специално на знания
и технологии, използващи генетични ресурси,
включително биотехнологии или такива, отнасящи се до опазването и устойчивото използване
на биологично разнообразие;
(g) укрепване на капацитета за технологичен
трансфер;
(h) изграждане на институционален капацитет;
(i) човешки и материални ресурси за укрепване на капацитета за администриране и
въвеждане на регулациите за достъп;
(j) обучение относно генетичните ресурси
с пълноценното участие на предоставящите ги
страни и когато е възможно, на територията
на тези страни;
(k) достъп до научна информация, свързана с
опазването и устойчивото използване на биологично разнообразие, вк лючително биологични
инвентаризации и таксономични проу чвания;
(1) принос към националните икономики;
(m) изследвания, насочени към приоритетни нужди, като здравеопазване и сигурност на
храните, като се взема предвид националното
използване на генетични ресурси в страната,
предоставяща генетичните ресурси;
(n) институционални и професионални отношения, които могат да възникнат от споразумения за достъп и разпределение на ползите
и последващи съвместни дейности;
(o) ползи за сигурността на храните и прехраната;
(p) обществено признание;
(q) съсобственост върху права на интелектуална собственост.
6854
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността и организацията
на работа на Център „Фонд за лечение на
деца“ (обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 53 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „б“ думата „републиканския“
се заменя с „държавния“;
бб) буква „в“ се изменя така:
„в) неразрешени за употреба в Република
България лекарствени продукти и лекарствени
продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина при спазване на условията и реда,
определени за тях с Наредба № 10 от 2011 г.
за условията и реда за лечение с неразрешени
за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за
включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по
чл. 266а от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ДВ, бр. 95 от 2011 г.),
когато лечението на съответното заболяване
не се заплаща с публични средства и е без
алтернатива в Република България;“;
б) в т. 4:
аа) в основния текст преди думите „регистри
на“ се заменят с „като част от единната информационна система на фонда информация за“;
бб) в буква „а“ след думата „тях“ се поставя
запетая и се добавя „лечебните заведения, в които се провежда лечението/наблюдението им“;
вв) създава се буква „д“:
„д) външни експерти и лечебни заведения,
в които са осъществени или могат да бъдат
осъществени консултации на децата, кандидатстващи за организационно и финансово
подпомагане от фонда.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „т. 1“ се
поставя запетая, а думите „и 2 в случаите, в
които“ се заменят с „освен със средства по
ал. 3, когато“;
б) в т. 3 думата „републиканския“ се заменя
с „държавния“.
3. В ал. 3 думите „транспорта в двете посоки
и престоя на детето и един негов придружител
в чужбина“ се заменят със „средства за транспорт и престой – пътни и квартирни пари на
детето и един негов придружител в чужбина,
както и при необходимост устен превод по
време на престоя и лечението при условия и
по ред, определени от директора на фонда“.
4. В ал. 4:
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а) в края се поставя запетая и се добавя „в
случай че е налице доказана медицинска необходимост, определена от лечебното заведение,
осъществило лечението/трансплантацията,
и наблюдението на състоянието не може да
бъде провеждано в страната“;
б) създава се изречение второ:
„В тези случаи фондът взема решение и
относно финансовото подпомагане на детето
и един негов придружител по ал. 3.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 1, букви „а“ и
„е“ при доказана медицинска необходимост,
определена от външните експерти по чл. 28
и извън случаите по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето, финансовото подпомагане
може да включи и средства за транспорт и
престой – пътни и квартирни пари на лекар
придружител, който да окаже при необходимост спешна или неотложна медицинска
помощ по време на пътуването.“
§ 3. В чл. 4 след думата „лечение“ се поставя
запетая и се добавя „методи, които не са в
съответствие със законодателството на държавата по местолечението или с въведените от
нея стандарти или насоки относно качеството
и безопасността на лечението“, след думите
„ал. 3“ се добавя „и 4“, а думата „решението“
се заменя с „издаването на заповед“.
§ 4. В чл. 5, ал. 4 думите „транспорт, нощувки, хонорар на чуждестранните медицински
специалисти, и представителните разходи“ се
заменят с „пътни, дневни и квартирни пари и
възнаграждения за извършените медицински
дейности на чуждестранните медицински специалисти по време на престоя им в България“.
§ 5. В чл. 6 след думата „който“ се добавя
„е магистър по медицина с призната медицинска специалност и“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „произнася се с решения“
се заменят с „издава индивидуални административни актове“, а в края се добавя „след
разглеждане от Обществения съвет във всеки
конкретен случай“;
б) създава се т. 3а:
„3а. предлага на Обществения съвет списъка по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „г“;“
в) точка 7 се изменя така:
„7. отговаря за воденето и поддържането на
единната информационна система на фонда;“
г) в т. 10 след думата „работодател“ се
поставя наклонена черта и се добавя „орган
по назначаване“;
д) в т. 14 думите „публикува на официалната
електронна страница на фонда“ се заменят
с „публикуването на официалната интернет
страница на фонда на информацията по чл. 3,
ал. 1, т. 4 и на“.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Информацията по чл. 3, ал. 1, т. 4 се
публикува на официалната интернет страница
на фонда при спазване на изискванията на
Закона за защита на личните данни.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 7. В чл. 12, т. 3 думата „решенията“ се
заменя със „заповедите“.
§ 8. В чл. 18, т. 4 в края се добавя „включени
в списъка по чл. 28, ал. 1 и лечебни заведения,
включени в списъка по чл. 29а, ал. 1.“
§ 9. В чл. 19 думите „различни от вписаните
в регистрите на фонда“ се заменят с „които
представляват лични данни по смисъла на
Закона за личните данни и здравна информация по смисъла на чл. 27, ал. 1 от Закона
за здравето“.
§ 10. В глава трета, раздел I се създава
чл. 20а:
„Чл. 20а. Директорът на фонда и лицата
по чл.18 подписват декларация за спазване на
изискванията по чл. 19 и 20.“
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по трудово правоотношение“ се заличават.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „регистрите“ се заменя с
„информационната система“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. информационно осигуряване на дейността на фонда, в т.ч.:
а) организиране и осъществяване на дейностите по регистрирането и движението на
документите на фонда чрез Автоматизираната система за поддържане и обработка на
данните за оборота на електронни документи
и документи на хартиен носител;
б) класиране в дела, систематизиране и
съхраняване съгласно номенк лат у рата на
делата със срокове за съхраняване на всички
документи, създадени от дейността на фонда;
в) предоставяне на справки за състоянието
и движението на документите, регистрирани
в Автоматизираната система за управление
на документооборота;
г) поддържане и съхраняване на досие за
всяко дете, получило подпомагане от фонда, съдържащо заявлението, предоставената
към него медицинска и друга документация,
контролни листи за прегледа и оценката на
предоставените документи и за всяко друго
действие на администрацията по преписката,
докладите на външните експерти и становищата на консултативните органи към лечебните
заведения по чл. 29а, доклад за внасяне на
заседание на Обществения съвет, протоколите
от заседанията на Обществения съвет, издадените индивидуални административни актове
по заявлението и всякакви други документи
във връзка с разглеждането и работата по
заявлението; медицинска документация за
проведеното лечение и резултатите от него;
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д) водене и поддържане на информационната база данни на фонда по чл. 3, ал. 1, т. 4;
е) поддържане на официалната електронна
страница на фонда;“
в) точка 4 се изменя така:
„4. организационно осигуряване на лечението, всички други необходими и свързани с
лечението дейности по отношение на лицата,
които са получили организационно и финансово подпомагане от фонда;“
г) в т. 8 накрая се добавя „и изготвяне на
протоколите от проведените заседания“;
д) в т. 9 д у м и т е „меж д у ди рек т ора и
външните експерти“ се заменят с „на фонда
с външните експерти и лечебните заведения
по чл. 18, т. 4“;
е) точка 10 се изменя така:
„10. изготвяне на списъка по чл. 3, ал. 1,
т. 1, буква „г“;“
ж) създават се т. 10а и 10б:
„10а. изготвяне на доклад по всеки случай,
включен в дневния ред за заседание на Обществения съвет, със съдържание съгласно
чл. 32, ал. 1;
10б. изготвяне и предоставяне на Обществения съвет на отчети, анализи, справки и
друга информация периодично и при поискване от съвета;“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Длъжностното разписание на центъра
се утвърждава ежегодно от министъра на
здравеопазването по предложение на директора, което се отправя в срок до 10 януари на
текущата година. Предложение се отправя и
във всеки случай на необходимост от промяна
на длъжностното разписание на центъра.“
§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след числото „17“ се добавя „редовни“ и се създава изречение второ:
„С решението на Министерския съвет по
предложение на министъра на здравеопазването на председателя и на всеки редовен член
се определя съответно резервен председател
и по един резервен член, който го замества
в негово отсъствие.“
2. В ал. 2, т. 1 думите „двама специалисти“
се заменят с „най-малко по един специалист“,
а след думата „трансплантацията“ се добавя
„на органи и по детска клинична хематология
и онкология“.
3. В ал. 5 в края се поставя запетая и се
добавя „за което се представя протокол с
посочени редовни и резервни членове“.
4. В ал. 6 в края се поставя запетая и се
добавя „за което се представя протокол с
посочени редовни и резервни членове“.
5. В ал. 7 в края се поставя запетая и се
добавя „за което се представя протокол с
посочен редовен и резервен член“.
§ 13. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 5:
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„5. по искане на министъра на здравеопазването, когато член на съвета не гласува,
в това число и неприсъствено, повече от 4
поредни пъти без уважителна причина.“
§ 14. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 в края се добавя „и ал. 3, 4 и 5“.
2. В т. 2 думите „прави предложения до
директора на фонда“ се заменят с „взема
решения“.
3. В т. 3 думите „включително и тези по
чл. 3, ал. 3“ се заличават.
4. В т. 4 думата „организира“ се заменя с
„може да организира“.
5. В т. 6 думата „проследява“ се заменя с
„получава информация за“.
6. В т. 7 думите „провежданите диагностични и лечебни процедури със средства от
фонда“ се заменят с „нея“.
7. Точки 9 и 10 се отменят.
8. В т. 11 думите „предлага на директора
на фонда списъка“ се заменят с „одобрява
предложения от директора на фонда списък“.
§ 15. Наименованието на раздел V от глава
трета се изменя така:
„Осигуряване на медицински експертни консултации“.
§ 16. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В списъка по ал. 1 се включват националните консултанти, председателите на научните дружества по съответните медицински
специалности и други медицински специалисти
с компетентност и опит в работата с деца,
предложени от националните консултанти,
председателите на научните дружества или
ректорите на медицинските университети.“
2. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „допустимост и“ се заличават;
б) в т. 4 думата „консултации“ се заменя
със „становища по въпроси“;
в) създава се т. 5:
„5. участват в съвместно обсъждане и оценка на заявления за финансово подпомагане с
други външни експерти (лекарски консилиум)
в случаите, когато това е изискано от директора на фонда.“
3. В ал. 7 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заменят с „фонда“.
§ 17. В раздел V на глава трета се създава
чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Директорът на фонда със
заповед, съгласувана с министъра на здравеопазването, определя списък на лечебните
заведени я в Българи я, които подпомагат
дейността на фонда с консултативна помощ
чрез специализирани консултативни звена
(лекарска консултативна комисия, клинична
онкологична комисия, клинична комисия
съгласно медицинския стандарт „Клинична
хематология“).
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(2) В списъка по ал. 1 се включват:
1. лечебни заведени я с разрешение за
дейности по трансплантация на органи и
хемопоетични стволови клетки;
2. университетски болници с разкрити
клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани
лекарски консултативни комисии;
3. университетски болници с разкрити
клиники по „Детска клинична хематология
и онкология“ с III ниво на компетентност и
функциониращи към тях Клинична онкологична комисия съгласно медицинския стандарт
„Медицинска онкология“ и Клинична комисия
съгласно медицинския стандарт „Клинична
хематология“;
4. лечебни заведения с разкрити структури
с III ниво на компетентност по медицински
специалности, съответстващи на подпомаганите от фонда дейности, с разкрити лекарски
консултативни комисии;
5. експертни центрове по редки болести
или други функционални или структурни
звена, специализирани в предоставянето на
консултативна помощ за деца с определени
увреждания и хронични заболявания.
(3) Лечебните заведения по ал. 1 са длъжни
да предоставят по искане на директора на фонда консултативна помощ и издават документи
от конституираните консултативни звена.“
§ 18. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се отменя;
б) точка 4 се изменя така:
„4. издадена преди не повече от 2 месеца
медицинска документация, удостоверяваща
състоянието, поставената предварителна или
окончателна диагноза, проведеното до момента
на подаване на заявлението лечение и комплексен план за лечение, включващ необходимостта от осъществяване на медицинските
дейности, за които се иска подпомагане;“
в) точка 5 се отменя;
г) в т. 6 след думата „цената“ се добавя „и
начина на заплащане“;
д) точка 8 се изменя така:
„8. декларация по образец съгласно приложение № 6, с което заявителят декларира
следните обстоятелства:
а) че не е поставен под запрещение;
б) че пациентът не се ползва към момента на подаване на заявлението от финансов
инструмент по чл. 3, ал. 2 за същите диагностициране/лечение/дейности/услуги/стоки;
в) липса или наличие на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка;
г) в зависимост от искането – деклариране
за участие във финансирането на съответните
дейности в случай на участие и със собствени
средства от заявителя;
д) готовност на заявителя да съдейства на
фонда и на лечебното заведение в страната
и в чужбина за изразяване на необходимите
информирани съгласия относно лечението;
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е) съгласие относно обработване и предоставяне на лични данни;
ж) евентуален придружител на детето при
пътуване и пребиваване в чужбина, съгласия
за пътуване на детето в чужбина в съответните случаи;
з) относно ползването на социални помощи;“
е) точки 9, 10, 11, 12 и 13 се отменят.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Заявлението и документите по ал. 1
могат да бъдат подавани и по електронен път
при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и
Закона за електронното управление.“
§ 19. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Към медицинската документация по чл. 30, ал. 1, т. 4 се прилага и:
1. при подаване на заявление за подпомагане
по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ по повод онкологични или малигнени или тежко протичащи
бенигнени хематологични заболявания и по
чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „е“ за трансплантация
на стволови клетки – решение от Клинична
онкологична комисия съгласно медицинския
стандарт „Медицинска онкология“ или Клинична комисия съгласно медицинския стандарт „Клинична хематология“, включващи:
окончателна диагноза, стадий и терапевтична
стратегия и преценка относно възможностите
за нейното цялостно или частично провеждане
в Република България, както и причините, в
случаите на невъзможност;
2. извън случаите по т. 1 при подаване на
заявление за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1,
букви „а“, „б“, „г“, „д“ и „ж“ – протокол от
лечебно-консултативна комисия на лечебното
заведение, провеждащо лечението или наблюдението на пациента до момента;
3. при подаване на заявление за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“,
когато медицинск ите издели я, апарати и
уреди ще бъдат вложени при извършването на медицински дейности, заплащани от
НЗОК – протокол по т. 2 и декларация от
ръководителя на лечебното заведение, с която
се удостоверява, че:
а) пациентът ще бъде хоспитализиран по
конкретна клинична пътека и че стойността
на съответното изделие/апарат/уред за индивидуална употреба не се включва в цената
на клиничната пътека или не се заплаща
от НЗОК извън стойността на клиничната
пътека;
б) ще бъде използвано изделие/апарат/
уред за индивидуална употреба, отговарящо
на описана в декларацията спецификация
(техническа характеристика);
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в) изделието/апаратът/уредът за индивидуална употреба се осигурява от аптеката на
лечебното заведение на посочена доставна
цена след сключен договор по реда на Закона
за обществените поръчки;
4. при подаване на заявление за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „в“ – протокол,
издаден от лечебно заведение за болнична
помощ при условията, по реда и за срока по
Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за
лечение с неразрешени за употреба в Репуб
лика България лекарствени продукти, както
и за условията и реда за включване, промени,
изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина;
5. при подаване на заявление за подпомагане
по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „е“ за трансплантация на органи – становище от лечебното
заведение, включило пациента в служебния
регистър на лицата, чакащи трансплантация
на орган на ИАТ, съдържащо преценка относно възможностите за нейното провеждане
в Република България, както и причините в
случаите на невъзможност.
(2) Ако към заявлението не е приложена
медицинската документация по ал. 1, т. 1 – 5,
фондът я изисква от лечебното заведение, в
което е проведено лечението на пациента, а
при липса на такова – от лечебно заведение
по чл. 29а.
(3) Лечебното заведение по ал. 2 е длъжно
да представи изисканата медицинска документация по ал. 1 в срок до 7 дни с изключение на
случаите на медицински обоснована спешност,
когато информацията следва да се предостави
до 12 часа от установяване на необходимостта.
(4) Когато е налице медицински обоснована
спешност по ал. 3, Общественият съвет разглежда преписката по заявлението в първия
работен ден съгласно чл. 39, ал. 2.“
§ 20. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „3-дневен срок“
се заменят със „срок до два работни дни“;
б) създава се т. 7:
„7. наличие на компетентност на фонда да
разглежда заявлението.“
2. В ал. 2 думите „а също и при необходимост от представяне на допълнителен относим
документ, директорът на фонда уведомява
писмено заявителя и дава указания за отстраняване на недостатъка в 14-дневен срок“ се
заменят с „извън тези по чл. 30а, ал. 1 и 2, а
също и при необходимост от представяне на
допълнителен относим документ, в срока по
ал. 1 директорът на фонда уведомява писмено
заявителя и дава указания за отстраняване на
недостатъка. Уведомяването може да стане и
по електронен път на посочен от заявителя
електронен адрес.“
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3. В ал. 5 думите „3-дневен срок“ се заменят
със „срок до края на следващия работен ден“.
§ 21. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) В случай че са подадени необходимите документи и не е налице някоя от
отрицателните предпоставки по чл. 32, ал. 1,
както и при окомплектоване на преписката
в случаите по чл. 32, ал. 5, директорът на
фонда изисква становище от най-малко двама
външни експерти по профила на заболяването
и исканото лечение, в т.ч. от националния
консултант и от председателя на научното
дружество по съответната специалност или
от други медицински специалисти съгласно
списъка по чл. 28, ал. 1.
(2) При разногласие в становищата на експертите по ал. 1 директорът на фонда преценява необходимостта да изисква становище от
трети специалист по профила на заболяването
на пациента или от консултативните звена на
лечебните заведения по чл. 29а.
(3) Когато профилът на заболяването и
исканото лечение налагат получаване на становище на медицински специалисти от повече
от една специалност или от специалисти със
специфична компетентност, директорът на
фонда изисква становище от консултативните
звена на лечебните заведения по чл. 29а.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 директорът на
фонда може да възложи провеждане на консилиум на двама или повече външни експерти
със специфична компетентност съобразно
профила на заболяването, като същевременно
определи водещ експерт, ред и срок за провеждането му, като могат да бъдат поканени
и експерти извън списъка по чл. 28, ал. 1.
(5) Преписката се изпраща на външния
експерт/лечебното заведение по чл. 29а по
електронен път и на хартиен носител в срок до
края на работния ден, следващ деня, в който
изтича срокът по чл. 32, ал. 1, съответно ал. 5.
(6) В случай че към заявлението са приложени становища от най-малко двама специалисти по ал. 1 или от консултативно звено към
лечебно заведение по чл. 29а и не се налага
да бъдат изисквани становища по ал. 2, 3 и
4, директорът на фонда може да предостави
заявлението за разглеждане от Обществения
съвет на първото му следващо заседание без
доклад от външни експерти.“
§ 22. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „14“ се заменя със „7“.
2. В ал. 2:
а) създава се т. 5а:
„5а. комплексен план за лечение, съобразен
със заболяването и състоянието на пациента;“
б) точка 7 се изменя така:
„7. възможности за провеждане на лечението в България, а при липса на такива – мотиви за исканото лечение в чужбина, като
се посочват:
а) липса на медицински специалисти с
квалификация и опит по отношение на исканото лечение;
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б) липса на необходимата медицинска
апаратура;
в) при конкретния пациент е необходим
метод, който не се прилага в България, когато
същият се прилага в чужбина и е с доказана
ефективност на лечението в световната медицинска практика;
г) друга конкретна причина;“
в) в т. 9 след думата „възможност“ се поставя запетая и се добавя „в т.ч. в държава
от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация
Швейцария“.
3. В ал. 4 числото „14“ се заменя със „7“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Когато е възложено изготвянето на
становища по реда на чл. 33, ал. 2 и 3, докладът по ал. 2 се изготвя от водещия експерт
на лекарския консилиум или председателя на
съответното консултативно звено в 7-дневен
срок от получаването на преписката.“
§ 23. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Докладите на външните експерти по чл. 34, ал. 2 и 6 се предоставят от
директора на фонда на Обществения съвет и
се разглеждат от него по реда на постъпване
на заявленията.
(2) Директорът на фонда насрочва заседание
на Обществения съвет за разглеждане на всяко
заявление до 10 дни от получаване на оферта
и докладите по ал. 1, но не по-късно от 30 дни
от датата, на която е постъпило заявлението.
(3) Директорът на фонда е длъжен да информира Обществения съвет за всеки случай
на неспазване на сроковете по ал. 2 и за
причините за това.
(4) Директорът на фонда изготвя месечен
график за провеждане на заседания от Обществения съвет.“
§ 24. Създават се членове 35а и 35б:
„Чл. 35а. (1) В случаите на подадено заявление за подпомагане за лечение в чужбина, за
което са приложими финансовите механизми
по чл. 3, ал. 2, към което е налична оферта от
лечебно заведение в държава от Европейския
съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, след решение на Обществения съвет в частта относно
поисканото лечение и доклад на директора на
фонда преписката по заявлението се изпраща
до съответната финансираща тази дейност в
страната институция – НЗОК или Министерството на здравеопазването, с искане за издаване на съответните документи, необходими
за упражняване на здравноосигурителните
права съгласно правилата за координация на
системите за социална сигурност.
(2) С решението по ал. 1 Общественият
съвет се произнася и по финансовото подпомагане на детето и един негов придружител
по чл. 3, ал. 3, а в случай на положително
решение и издаване на съответния документ,
необходим за упражняване на здравнооси-
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гурителните права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност от компетентната институция по ал. 1,
директорът на фонда издава заповед относно
финансовото подпомагане на детето и един
негов придружител по чл. 3, ал. 3.
Чл. 35б. (1) В случаите на подадено заявление за подпомагане за лечение в чужбина,
за което са приложими финансовите механиз
ми по чл. 3, ал. 2, към което не е налична
оферта или офертата е за лечебно заведение
от държава извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или
Конфедерация Швейцария, фондът предприема
незабавни действия по осигуряване на оферта
за лечение в лечебно заведение в държава от
Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, работещо с документи, необходими
за упражняване на здравноосигурителните
права съгласно правилата за координация на
системите за социална сигурност.
(2) В срок до два работни дни от подаване
на заявлението по ал. 1 директорът на фонда
изисква писмени становища по реда на чл. 33.
(3) При осигуряване на офертата за лечебно
заведение в държава на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство
или Конфедерация Швейцария, работещо
с документи, необходими за упражняване
на здравноосигурителните права съгласно
правилата за координация на системите за
социална сигурност, преписката заедно с докладите на външните експерти се изпраща
по компетентност по реда на чл. 35а.
(4) При невъзможност за осигуряване на
оферта за лечение в лечебно заведение в
държава от Европейския съюз, Европейското
икономическо пространство или Конфедерация
Швейцария, работещо с документи, необходими за упражняване на здравноосигурителните
права съгласно правилата за координация на
системите за социална сигурност, в 45-дневен
срок от подаване на заявлението Общественият
съвет разглежда преписката по заявлението по
предвидения в този правилник ред.“
§ 25. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 в края се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите на необходимост от вземане на решение за финансово
подпомагане в условия на спешност. В тези
случаи заседание се свиква и провежда в
най-краткия възможен срок.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случай че постоянен член на съвета
не може да присъства на заседание, той уведомява своевременно за това директора на
фонда, както и резервния си член, като му
изпраща материалите за заседанието.“
§ 26. В чл. 40, ал. 1 думата „членовете“
се заменят със „редовните или резервните
му членове“.
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§ 27. В чл. 41 думите „по чл. 27, ал. 1, т. 10“
се заличават.
§ 28. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 27, ал. 1, т. 3 – 10“
се заличават, а в края на второто изречение
се добавя „до два работни дни от проведеното
заседание“.
2. В ал. 2 думите „предложенията, които
съветът отправя към директора на фонда“ се
заменят с „решенията на съвета“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думата „Предложенията“ се заменя с „Решенията“;
б) в т. 4 в края се добавя „и правни основания за тях“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Общественият съвет може да реши
да бъдат изискани допълнително документи
или информация, необходими за вземане на
решение по заявлението. В тези случаи за
изпълнението на решението на съвета директорът на фонда докладва на следващото
редовно заседание на Обществения съвет.“
§ 29. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „предложението“ се заменя с „решението“, а думите „се произнася
с решение“ се заменят с „издава заповед“.
2. Навсякъде в ал. 2 думата „предложението“ се заменя с „решението“.
3. В ал. 4 думата „решенията“ се заменя
със „заповедите“.
4. В ал. 5:
а) в изречение първо след думата „информация“ се поставя запетая и се добавя
„медицинска и друга“, а в края се добавя „до
5 години след приключване на лечението в
чужбина и до 2 години след приключване на
лечението в страната“;
б) изречение второ се отменя.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Договорът по ал. 5 съдържа задължение на заявителя да представи медицинска
документация, удостоверяваща здравословното състояние на пациента преди и след
извършване на дейностите по чл. 3, ал. 1,
както и задължение за периодично проследяване на пациента по установения в България ред след извършването им. Договорът
задължително съдържа клаузи за отговорност
при неизпълнение.“
§ 30. В чл. 46 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
§ 31. Навсякъде в приложения № 1 и № 2
към чл. 30, ал. 1 абревиатурата „НЦООЗ“ се
заличава.
§ 32. Приложение № 3 към чл. 30, ал. 1,
т. 3 и приложение № 4 към чл. 30, ал. 1, т. 5
се отменят.
§ 33. Приложение № 6 към чл. 30, ал. 1,
т. 8 се изменя така:
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„Приложение № 6
към чл. 30, ал. 1, т. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител:
……………………………………………………………………………………
(имена, ЕГН)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм поставен/а под запрещение.
2. Аз/пациентът, към момента на подаване на
заявлението не се ползвам/не се ползва от финансовите механизми на задължителното здравно осигуряване, правилата за координация на
системите за социална сигурност и държавния и
общинския бюджет за осигуряване на диагностика/лечение/дейности/услуги/стоки, идентични с
посочените в заявлението за организационно и
финансово подпомагане.
3. Не ми е известно/известно ми е наличието
на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка в полза на диагностика/лечение
на пациента ...........................................................
Сметката е открита в банка, клон, адрес ........
..................................................................................
и е със следната идентификация ........................
..................................................................................
(номер, код и др.)
4.Ще участвам във финансирането на диагностиката/лечението или друго подпомагане със
собствени средства в следния размер: ..............
5. Ще съдействам на фонда и на лечебното заведение в страната/в чужбина за изразяване на
необходимите информирани съгласия относно
лечението.
6. Съгласен съм моите и/или личните данни
на пациента да бъдат обработвани от фонда
в качеството му на администратор на лични
данни по Закона за защита на личните данни.
Моите и/или личните данни на пациента да бъдат
предоставяни от фонда на лечебни заведения в
страната, в държави от Европейския съюз и в трети
държави за нуждите на здравето на пациента.
7. Ще придружавам лично пациента/пациентът
ще бъде придружаван от .....................................
(имена, ЕГН, л.к.)
в качеството му на ...............................................
при пътуването и за целия период на престой
в чужбина.
Необходимите съгласия от законен представител
за пътуване на детето в чужбина в съответствие
със Закона за българските лични документи са
изразени/ще бъдат изразени ...............................
8. За пациента ........................................................
не е отпусната еднократна социална помощ за
задоволяване на инцидентно възникнала здравна
потребност и еднократна помощ за покриване
на разходите за лични нужди на пациент, получил от МЗ разрешение за лечение в чужбина
за сметка на бюджета на министерството, и
неговите придружители, стойността на която да
е достатъчна за покриване на нуждите.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: ................................................................
(имена)
Подпис: ………………………..
Дата:………………………........“
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§ 34. Приложение № 7 към чл. 30, ал. 1,
т. 9, приложение № 8 към чл. 30, ал. 1, т. 10,
приложение № 9 към чл. 30, а л. 1, т. 11,
приложение № 10 към чл. 30, ал. 1, т. 12 и
приложение № 11 към чл. 30, ал. 1, т. 13 се
отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 35. (1) Правоотношенията с лицата от
администрацията на центъра се уреждат при
условията и по реда на § 36 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния
служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния
служител се:
1. присъжда определеният в Класификатора
на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако
служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна
заплата.
(3) Допълнително необходимите средства
за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се
осигуряват в рамките на разходите за заплати,
възнаграждения и осигурителни вноски по
бюджета на центъра.
(4) Неизползваните отпуски по трудовите
правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.
§ 36. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този правилник индивидуалната
основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия
данък и задължителните осигурителни вноски
за сметка на осигуреното лице, ако са били
дължими, да не е по-ниска от получаваната до
този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни
вноски за сметка на осигуреното лице, ако са
били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата се включват:
1. основната месечна заплата или основното
месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се
изплащат постоянно заедно с полагащата се
основна месечна заплата или основно месечно
възнаграждение и са в зависимост единствено
от отработеното време.
§ 37. В Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2011 г., бр. 34
от 2013 г., бр. 68 от 2014 г., бр. 2, 47 и 63 от
2015 г.) се правят следните изменения:
1. В приложение № 5 към чл. 26:
а) на ред „Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Видин“ числото
„58“ се заменя с „57“;
б) на ред „Специализирана администрация“,
в т.ч.“ числото „45“ се заменя с „44“;
в) на ред „дирекция „Обществено здраве“
числото „20“ се заменя с „19“.
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2. В приложение № 23 към чл. 26:
а) на ред „Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Софийска област“
числото „82“ се заменя с „81“;
б) на ред „Специализирана администрация,
в т.ч.“ числото „66“ се заменя с „65“;
в) на ред „дирекция „Обществено здраве“
числото „26“ се заменя с „25“.
Министър:
Петър Москов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-902
от 22 август 2016 г.

за условията и реда за извършване на лична
охрана на физически лица
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на лична охрана
на физически лица от търговци, притежаващи
лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за
частната охранителна дейност (ЗЧОД).
Ч л. 2 . Л и ч нат а ох ра на на физи че ск и
лица е дейност по опазване на телесната
неприкосновеност на охраняемите лица от
противоправни посегателства, както и по
тяхното предотвратяване и пресичане.
Чл. 3. (1) Възложител по договор за лична
охрана на физическо лице може да бъде само
пълнолетното и дееспособно охраняемо лице.
(2) Възложител по договор за охрана на
непълнолетно или недееспособно лице може
да бъде само законният му представител.
Чл. 4. (1) Личната охрана на физически
лица се осъществява с невъоръжена или с
въоръжена охрана.
(2) За лична охрана на физически лица се
използват само моторни превозни средства
(МПС), собственост или наети от търговеца,
наети или предоставени от възложителя по
договора за охрана.
(3) В случаите, когато за или при осъществяването на лична охрана на физически
лица се използват друг вид превозни средства,
охраната се организира в съответствие с
изискванията на тази наредба и на нормативните актове, регламентиращи съответния
вид транспорт.
Раздел IІ
Условия и ред за извършване на охрана
Чл. 5. (1) Уведомлението по чл. 24, ал. 3
ЗЧОД, придружено с копие на договора за
охрана, се извършва не по-късно от 48 часа
преди първото действие по изпълнение на
договора за охрана.
(2) Когато изпълнението на договора за
охрана започва преди срока по ал. 1, уведо-
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мяването по чл. 24, ал. 3 ЗЧОД се извършва
незабавно.
(3) Уведомленията по ал. 1 – 2 съдържат
данни за:
1. вида на обекта;
2. възложителя по договора за охрана;
3. постоянен адрес на охраняемото лице;
4. ви да на ох ра ната – въор ъжена и л и
невъоръжена;
5. данни за моторните превозни средства
(номер, марка, модел и цвят на автомобила),
ако такива се използват за охраната на обекта;
при възникнала неотложна необходимост от
промяна на тези данни същите се вписват
в маршрутната книжка по чл. 6, ал. 2, т. 3.
(4) Подаването на документите по ал. 1
и 2 се извършва по седалище на търговеца
чрез областната дирек ци я на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) до
директора на Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП).
Раздел IІI
Организиране и планиране на дейността
Чл. 6. (1) За извършване на лична охрана
на физически лица едноличният търговец
или управляващият търговското дружество
организира и контролира:
1. съхранението и предоставянето на служебно огнестрелно оръжие;
2. провеждането на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителния състав за охрана и безопасност,
който да се отразява в книга за инструктаж;
3. предоставянето срещу подпис на лична
идентификационна карта, отличителен знак и
униформено облекло на охранителния състав;
4. недопускането на лице от охранителния
състав да осъществява дейност по охрана без
професионална квалификаци я, придобита
съгласно чл. 28, ал. 1 ЗЧОД.
(2) Лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето и съхранението на следните
документи за планиране на личната охрана
на физически лица:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по лична охрана на физически
лица, които включват и етични норми и
модел на поведение на охранителния състав;
2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която
съдържа указания за:
а) проява на максимална бдителност за
поведението на лицата в близост до охранявания обект;
б) непровокиране с поведението си намиращите се в близост до тях граждани,
включително и чрез демонстративно носене
на оръжие и/или помощни средства;
в) защитеност на охраняемото лице;
г) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;
д) опазване живота и здравето на нападателите при инцидент;
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3. изготвянето на маршру тни книжки,
в които се отразяват общите и особените
задължения на изпълнителите на охранителната дейност, както и друга информация,
касаеща осъществяването на охраната при
лична охрана на физическо лице;
4. анализ на риска за охраняемото лице;
5. примерни тактически указания за различни ситуации, които включват действия при:
а) пътнотранспортно произшествие, разграничени на действия при наличие и действия при липса на ранени и/или загинали в
пътнотранспортното произшествие;
б) повреда на моторното превозно средство;
в) проблем с комуникациите;
г) нападение на охраняваното лице и/или
на извършител на охранителната дейност;
д) демонстрации, протести, други масови
прояви;
е) придвижване без МПС или пътно превозно средство.
(3) Документите по ал. 1, т. 1 – 2 и 4 – 5
се утвърждават от лицата по ал. 1.
(4) Документите по ал. 1 се съхраняват в
срок 18 месеца след прекратяване на договора
за охрана и при поискване се представят за
проверка на контролните органи.
Раздел IV
Особености при осъществяване на личната
охрана на физически лица
Чл. 7. Когото охраната по чл. 2 се осъществява с повече от едно лице, изпълнител на охранителната дейност, се определя
ръководител на охранителния екип, който
организира и контролира дейността на останалите лица.
Чл. 8. (1) При извършване на дейността
по чл. 2 изпълнителите на охранителната
дейност и/или ръководителят на охранителния екип носят дискретно личната си
идентификационна карта и я представят при
проверка от органите по чл. 41 ЗЧОД.
(2) Изпълнителите на охранителнатата
дейност и/или ръководителят на охранителния екип при извършване на лична охрана на
физическо лице, по искане на възложителя
по договора за охрана, писмено отразено в
договора за охрана или като неразделна част
от този договор, осъществяват дейността си
в ежедневно облекло без отличителен знак
на търговеца.
(3) Задължението за извършване на дейността по чл. 2 с отличителен знак на търговеца и униформено облекло или изключението от това задължение се отразява в
личната идентификационна карта на лицата
от охранителния състав.
Чл. 9. При извършването на лична охрана
с МПС се спазват стриктно правилата за
движение по пътищата съгласно Закона за
движението по пътищата и се съблюдава да
не се създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия с другите участници
в движението.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 6, ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност.
§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от главния секретар
на МВР.
За министър:
Филип Гунев

след думите „Министерския съвет“ се добавя „и Националното звено за получаване
и обработване на резервационни данни на
пътниците в Република България, превозвани
по въздух, в Държавна агенция „Национална
сигурност“.
§ 2. В приложението към чл. 13 „Списък
на структурите на Министерството на вътрешните работи и други държавни органи с
право на достъп до данни в НШИС и обхват
на достъпа“ след таблицата „Министерство
на вътрешните работи – Дирекция „Български документи за самоличност“ се създава
таблица „Държавна агенция „Национална сигурност“ – Национално звено за получаване
и обработване на резервационни данни на
пътниците в Република България, превозвани
по въздух“ със следното съдържание:

7000

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията
и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република
България (обн., ДВ, бр. 74 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 50 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 3 съюзът „и“ след абревиатурата „МВнР“ се заменя със запетая, а
„
Държавни
органи/
структури

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета
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Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

Регламент (ЕО)
№ 1986/2006 на
ЕП и на Съвета

Държавна агенция „Национална сигурност“
Национално
звено за получаване и обработване на резервационни данни
на пътниците в
Република България, превозвани по въздух

Дост ъпът е предоставен
на Националното звено за
получаване и обработване
на резервационни данни
на пътниците в Република
България, превозвани по
въздух, в Държавна агенция
„Национална сигурност“ в
съответствие с разпоредбите на Наредбата за организацията и функционирането
на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 от Регла мен т (ЕО)
№ 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Национално
законодателство

Чл. 1 (2)

Х

Чл. 26 от Решен ие 2 0 0 7/533/
ПВР на Съвета

Х

Чл. 32 от Решен ие 2 0 0 7/533/
ПВР на Съвета

Х

Чл. 34 от Решен ие 2 0 0 7/533/
ПВР на Съвета

Х

Чл. 36 от Решен ие 2 0 0 7/533/
ПВР на Съвета

Х

Чл. 38 от Решен ие 2 0 0 7/533/
ПВР на Съвета

Х

“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7109

Министър:
Румяна Бъчварова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБА № Е-РД-04-4
от 14 юли 2016 г.

за публично оповестяване и оптимизиране
на разходите на търговските дружества с
50 и над 50 на сто държавно или общинско
участие в капитала, извършващи дейности
по Закона за енергетиката
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества
с 50 и над 50 на сто държавно или общинско
участие в капитала, извършващи дейности по
Закона за енергетиката.
Чл. 2. Наредбата се прилага за търговските
дружества, за които едновременно са изпълнени следните условия:
1. е енергийно предприятие по смисъла на
§ 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на
Закона за енергетиката;
2. е търговско дружество с 50 или над 50
на сто държавно или общинско участие в
капитала или такова дружество, чийто едноличен собственик на капитала е търговско
дружество с 50 или над 50 на сто държавно
или общинско участие в капитала.
Чл. 3. (1) Министърът на енергетиката води
списък на дружествата по чл. 2 и поддържа
база данни с информацията, подлежаща на
публикуване.
(2) Базата данни по ал. 1 включва информация за наименование, единен идентификационен код и предмет на дейност на съответното
дружество, както и публикуваната информация
по години и категории по раздел II.
Чл. 4. (1) Оповестяването на разходите на
търговските дружества по чл. 2 има за цел
осигуряване на публичност и прозрачност на
финансовите средства, които разходват при
осъществяване на дейността си.
(2) На оповестяване по реда на раздел II
подлежат:
1. планираните и извършените разходи за
доставки, строителство и услуги;
2. извършените разходи за персонал;
3. начислените и изплатени глоби, неустойки
и лихви за забава.
(3) Оповестяването на разходите по ал. 2 се
извършва чрез публикуването на информация
за тях на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
Чл. 5. (1) Оптимизирането на разходите на
търговските дружества по чл. 2 има за цел
осигуряване на целесъобразност при разходването на финансовите средства при спазване
на принципите за законосъобразност, добро
финансово управление и прозрачност.
(2) Доброто финансово управление изисква
финансовите средства да се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно.
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Раздел II
Условия и ред за оповестяване на разходите
Чл. 6. (1) В срок до 31 март на всяка година
търговските дружества по чл. 2 оповестяват
систематизирана информация за разходите,
които планират да извършат през отчетния
период за доставки, строителство и услуги.
(2) Информацията по ал. 1 включва обект,
предмет и прогнозна стойност, както и извършени разходи със същия обект и предмет
през предходен отчетен период по фактическа
стойност.
(3) Информацията по ал. 1 се изготвя по
образец – приложение № 1, и се изпраща на
министъра за енергетиката за публикуване.
Чл. 7. (1) В срок до 25-о число на месеца,
следващ тримесечието, търговските дружества
по чл. 2 изготвят информация за извършените
разходи за доставки, строителство и услуги,
както и за проведените и възложени обществени поръчки през тримесечието.
(2) Информацията се изготвя по образец – при ложение № 2, и се изпраща на
министъра на енергетиката за публикуване.
Чл. 8. В срок до 25 януари търговските
дружества по чл. 2 изпращат информацията,
подлежаща на оповестяване по реда на чл. 7,
ал. 1, за четвърто тримесечие на предходната
година и с натрупване за цялата година.
Чл. 9. (1) В срок до 31 март на всяка година
търговските дружества по чл. 2 оповестяват
систематизирана информация за извършените
разходи за персонал през предходния отчетен
период.
(2) Информацията по ал. 1 включва численост на персонала, брой назначени и брой
освободени работници и служители през отчетния период и правно основание, начислени
и изплатени разходи за възнаграждения, за
осигурителни и здравни вноски, за обезщетения по видове и за социални придобивки.
Информацията включва и обобщени данни
за разходите за възнаграждения на органите
за управление и контрол.
(3) Информацията по ал. 1 се изготвя по
образец – приложение № 3, и се изпраща на
министъра на енергетиката за публикуване.
Чл. 10. (1) В срок до 31 март на всяка година
търговските дружества по чл. 2 оповестяват
систематизирана информация за извършените
през предходния отчетен период разходи за
глоби, неустойки и лихви за забава.
(2) Информацията по ал. 1 се изготвя по
образец – приложение № 4, и се изпраща на
министъра на енергетиката за публикуване.
Чл. 11. (1) В срок до 25-о число на месеца,
следващ тримесечието, търговските дружества
по чл. 2 изготвят информация за извършените
разходи за глоби, неустойки и лихви за забава
през тримесечието.
(2) Информацията по ал. 1 се изготвя по
образец – приложение № 4, и се изпраща на
министъра на енергетиката за публикуване.
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Чл. 12. В срок до 30 юни на следващата година търговските дружества по чл. 2
изпращат на министъра на енергетиката за
публикуване на интернет страницата на Министерството на енергетиката годишния си
финансов отчет, консолидирания финансов
отчет и годишните доклади по глава седма
от Закона за счетоводството.
Чл. 13. Министърът на енергетиката публикува изпратената информация по този раздел
в срок 3 работни дни от получаването є.
Чл. 14. Не се оповестява по реда на тази
наредба информация за разходите на търговските дружествата, която представлява класифицирана информация по смисъла на Закона
за защита на класифицираната информация.
Чл. 15. Търговските дружествата – оператори и/или собственици на електропреносната
и газопреносната мрежа, които попадат в обхвата на наредбата, оповестяват информация
за разходите си по начин, който гарантира запазване на поверителността на информацията,
свързана с дейността им, която представлява
търговска тайна.
Раздел III
Условия и ред за оптимизиране на разходите
Чл. 16. (1) Органите на управление на
търговските дружества по чл. 2 са длъжни
да предприемат мерки за оптимизиране на
разходите при осъществяване на дейността си
с оглед постигане на ефективност, ефикасност
и икономичност при разходването на финансови средства, както и с цел гарантиране на
тяхната целесъобразност.
(2) Мерките по ал. 1 включват разработ
ване на критерии за оптимизиране на разходите съобразно спецификата на дейност на
съответното дружество, както и ежегодно
извършване на анализ и оценка в съответствие
с разработените критерии на планираните
разходи за доставки, строителство и услуги.
(3) Въз основа на извършения анализ органите на управление на търговските дружества,
попадащи в обхвата на наредбата, приемат
План за оптимизиране на разходите.
(4) Планът за оптимизиране на разходите съдържа информация за предстоящите разходи за
доставки, строителство и услуги, включително
вид и стойност, обосновка за целесъобразност,
конкретни действия, които следва да бъдат
предприети за оптимизирането им, както и
количествени и стойностни индикатори за
измерване и отчитане на изпълнението им.
(5) Планът по ал. 3 се приема ежегодно
в срок до края на четвърто тримесечие на
предходната година.
Чл. 17. Органите на управление на търговските дружества могат да извършват преглед
на Плана за оптимизиране на разходите,
като при наличие на предпоставки за това
го актуализират.
Чл. 18. (1) Органите на управление на
търговските дружества по чл. 2 изготвят и
представят пред принципала на съответното
дружество Отчет за изпълнение на плана за
оптимизиране на разходите.
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(2) Отчетът по ал. 1 съдържа информация
за определените с Плана действия за оптимизиране на разходите критерии, както и количествени и стойности показатели, отчитащи
изпълнението им.
(3) Отчетът се представя и приема заедно
с годишния финансов отчет, консолидирания
финансов отчет и годишните доклади по глава
седма от Закона за счетоводството.
Чл. 19. Ежегодно в срок до 30 юни на следващата година Отчетът за изпълнение на Плана
за оптимизиране на разходите се изпраща на
министъра на енергетиката за публикуване
по реда и при условията на раздел II.
Чл. 20. Принципалът на търговското дружество текущо през годината при констатирани
нецелесъобразни или неефективни разходи
приема мотивирано решение за предприемане на извънредни мерки за оптимизиране на
съответните разходи.
Чл. 21. Принципалът на търговското дружество следи за изпълнението на Плана за оптимизиране на разходите, както и за изпълнението
на мерките, посочени в решението по чл. 20.
Чл. 22. Мерките за оптимизиране на разходите на търговските дружествата – оператори
и/или собственици на електропреносната и
газопреносната мрежа, следва да са съобразени с ограниченията, уредени в глава осма
„а“ от Закона за енергетиката, гарантиращи
независимостта на операторите.
Раздел IV
Контрол
Чл. 23. Министърът на енергетиката осъществява контрол върху изпълнението на
задълженията за предоставяне на информация за разходите от търговските дружества
по чл. 2 по реда на глава осма от Закона за
енергетиката.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Принципал“ е органът, упражняващ
правата на държавата или общината в капитала
на търговско дружество по чл. 2, съответно
търговското дружество, което e едноличен
собственик на капитала на търговско дружество по чл. 2.
2. „Ефективност“ е степента на постигане
на целите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността на
дружеството.
3. „Ефикасност“ е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при
осъществяване на дейността на съответното
дружество.
4. „Икономичност“ е придобиването с наймалки разходи на необходимите ресурси за
осъществяване на дейността на дружеството
при спазване на изискванията за качество
на ресурсите.
5. „Отчетен период“ е календарната година
(1 януари – 31 декември).

Приложение № 1
към чл. 6

Министър:
Теменужка Петкова

Общо разходи

правно основание
по ЗОП

ВЕСТНИК

Общо разходи за услуги

ІІІ. Разходи за услуги

Общо разходи за строителство

ІІ. Разходи за
строителство

Общо разходи за доставки

вид процедура
по ЗОП

Забележка

ДЪРЖАВЕН

І. Разходи за
доставки

период

фактическа
стойност
(хил. лв.
без ДДС)

правно
основание
по ЗОП

предмет
(описание
на разхода)

прогнозна
вид
стойност
проце(хил. лв. без дура по
ДДС)
ЗОП

Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен
отчетен период

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през
отчетния период

Период на отчитане

30

Номер по ред

Наименование на търговското дружество

Систематизирана информация за разходите, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период за доставки, строителство и
услуги

Заключителни разпоредби
§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на енергетиката.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 4, ал. 2, т. 22 от Закона за енергетиката.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
С Т Р.
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Стойност
(хил. лв.
без ДДС)

Вид
Правно
проце- основание
дура по
за проЗОП
веждане/
непровеждане

Номер на
поръчката
от регистъра на обществените
поръчки

Прогнозна
стойнст
на поръчката (хил.
лв. без
ДДС)

Номер и
дата на
договора

ИзпълСтойност
нител на договора
наиме(хил. лв.
нование без ДДС)
и ЕИК

Срок на договора

Забележка

ВЕСТНИК

Общо разходи за услуги
Общо разходи

Предмет
(Описание
на разхода)

Период на отчитане
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Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи
за услуги

Общо разходи за доставки
ІІ. Разходи за
строителство

І. Разходи за
доставки

Номер по
ред

Наименование на търговското дружество

Информация за извършените разходи за доставки, строителство и услуги, както и за проведените и възложени обществени поръчки

Приложение № 2
към чл. 7

БРОЙ 68
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Приложение № 3
към чл. 9
Систематизирана информация за извършените разходи за персонал

Наименование на търговското дружество
Отчетен показател
РАЗДЕЛ А:

Период на отчитане

Работници и служители
брой

ххх

Членове на управителни и
контролни органи
брой
ххх

Списъчен брой на 1.01…..г.

ххх

ххх

Постъпили през годината

ххх

ххх

Напуснали през годината

брой

правно
основание

брой

правно
основание

начислени
(хил. лв.)

изплатени
(хил. лв.)

начислени
(хил. лв.)

изплатени
(хил. лв.)

Забележка

Списъчен брой към 31.12….г.

РАЗДЕЛ Б: Разходи
Разходи за възнаграждения
Осигурителни и здравни вноски
Обезщетения,
вид и правно основание
в т.ч.

……………………
……………………
……………………

Социални придобивки (хил. лв.),
описание и правно основание,
в т.ч.
…................
…................
Общо разходи за персонал

Приложение № 4
към чл. 10 и 11
Справка за извършените разходи за глоби, неустойки и лихви за забава

Наименование на търговското дружество
Номер по ред
І. Разходи за глоби
Общо разходи за глоби
ІІ. Разходи за неустойки
Общо разходи за неустойки
ІІІ. Разходи за наказателни
лихви
Общо разходи за наказателни
лихви
ОБЩО
6928

Основание
за начисляването

Период на отчитане
Дата на
разхода

Стойност
(хил. лв.)

Забележка
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 5
от 11 август 2016 г.

за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за
младежта
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С Наредбата се определят условията
и редът за финансово подпомагане на проекти
по национални програми за младежта.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта
координира и осъществява контрол върху
изпълнението на националните програми за
младежта.
Чл. 3. Националните програми за младежта се приемат от Министерския съвет, а
изпълнението им се осъществява в рамките
на одобрените бюджетни средства за съответната година.
Чл. 4. (1) Информацията и документите
за проектите по национални програми за
младежта са публични и се предоставят чрез:
1. интернет страницата на Министерството
на младежта и спорта;
2. интернет страницата на Националната
информационна система за младежта;
3. по електронен път (чрез електронна
поща), в случай че съществува пречка предоставянето на информация да се осъществи
по реда на т. 1 и 2.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа минимум:
1. място и краен срок за подаване на проектните предложения;
2. срок и период на изпълнение на проектите;
3. максимален размер на средствата за
финансиране;
4. критерии за оценка на проектните предложения;
5. адрес и телефон за контакти.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Условия за кандидатстване и финансово
подпомагане на проекти
Чл. 5. (1) За финансиране по националните
програми за младежта могат да кандидатстват:
1. организации, регистрирани по Закона
за юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза
и имащи за цел и/или предмет на дейност
осъществяване на младежки дейности, които
са изцяло с нестопански характер или които
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са със стопански и нестопански характер,
ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите
и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;
2. неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в
страната.
(2) Неформални младежки групи могат
да кандидатстват в случаи, определени от
министъра на младежта и спорта, съобразно
спецификата на конкретната национа лна
програма и нейните подпрограми.
(3) Когато кандидатът по ал. 1, т. 1 упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите, свързани
с тези дейности, се отчитат чрез воденето на
аналитична счетоводна отчетност, чрез която се
отделя стопанската от нестопанската дейност.
(4) Допустими за финансиране са проекти на
кандидати по ал. 1 за дейности с нестопански
характер, които не са свързани с възмездно
предлагане на стоки и/или осъществяване
на услуги.
(5) Допустими за финансиране са и проекти, дейностите по които се осъществяват в
партньорство – съвместно с друго юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за
извършване на общественополезна дейност, с
органи на държавното управление, местната
власт и техните структури или с неформални
младежки групи.
(6) В случаите по ал. 5 изискванията по
ал. 1, т. 1 и ал. 3 се отнасят и за партньора
в приложимите случаи.
(7) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и ал. 3,
свързани с вида и организацията на осъществяваната дейност, се декларират от кандидата
при подаване на проектното предложение за
финансово подпомагане чрез попълване на
декларация по образец. В случаите, когато
проектите се осъществяват в партньорство,
партньорът подава отделна декларация.
(8) При настъпването на промени в обстоятелствата, удостоверени с декларациите по ал. 7,
кандидатстващата организация, съответно
организацията партньор, е длъжна да уведоми Министерството на младежта и спорта за
промяната в 7-дневен срок от настъпването є.
(9) При неизпълнение на задължението по
ал. 3 Министерството на младежта и спорта
прекратява едностранно договора с организацията.
Чл. 6. Министерството на младежта и
спорта не финансира проекти по национални
програми за младежта по реда на наредбата:
1. на политически партии и организации,
професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;
2. на организации и неформални младежки
групи, реализирали проекти с констатирани
нередности при отчитането и/или изпълнението им;
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3. на организации и неформални младежки
групи, които към датата на кандидатстване не
са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни
договори;
4. на организации и неформални младежки
групи, от които е подадена невярна, неточна
и/или непълна информация при попълването
на декларации;
5. на организации и неформални младежки
групи, подали декларации с невярно съдържание по т. 4, за период една година след датата
на подаване на проектното предложение, към
което е приложена декларацията с невярно
съдържание;
6. на организации, чиято организационна
структура и счетоводна политика не позволяват разграничаване на стопанската от
нестопанската дейност;
7. на организации, които имат задължения
към държавата, които подлежат на принудително събиране;
8. на неформална младежка група, ако някой от членовете є е осъден с влязла в сила
присъда за престъпление от общ характер,
освен ако е реабилитиран;
9. на неформална младежка група, представляващото лице на която има задължения
към държавата, които подлежат на принудително събиране;
10. на младежка организация, която не
е вписана в Националната информационна
система за младежта.
Чл. 7. Министерството на младежта и
спорта не финансира дейности и разходи:
1. които са свързани или биха могли да
бъдат свързани със стопанската дейност (инвестиционна, търговска или др.) на кандидатите
и партньорите по чл. 5;
2. които са свързани с придобиване на
активи, които ще бъдат използвани в стопанската дейност на кандидатите по чл. 5, ал. 1;
3. целящи дарения, стипендии или благо
творителни дейности;
4. за концерти, спектакли и други развлекателни програми и мероприятия, свързани
с търговска цел;
5. за пътувания в страната и в чужбина с цел
отдих и като допълнителни възнаграждения;
6. за спортни състезания, включени в държавен спортен календар на спортна федерация
или спортен клуб;
7. за предоставяне на социални услуги;
8. реализирани преди одобряването на проекта и извън срока на изпълнението на проекта.
Раздел II
Ред за кандидатстване
Чл. 8. (1) Министерството на младежта и
спорта разработва образци на формуляри за
кандидатстване и съпътстващи документи
по националните програми за младежта за
всяка процедура.
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(2) Образците на формуляри и всички съпътстващи документи по националните програми
за младежта се утвърждават от министъра
на младежта и спорта и се публикуват при
обявяване на процедура за кандидатстване
на интернет страницата на Министерството
на младежта и спорта и интернет страницата
на Националната информационна система за
младежта.
(3) Кандидатстващите по националните програми за младежта организации и
неформални младежки групи представят в
Министерството на младежта и спорта проектни предложения по утвърдени формуляри
и съпътстващи документи в обявените от
министерството срокове.
(4) Формулярите, както и документите по
чл. 9 се подават на хартиен и на електронен
носител.
Чл. 9. (1) Към формуляра по чл. 8, ал. 3
кандидатстващите организации, регистрирани
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, задължително прилагат следните
документи:
1. декларации по образец, утвърдени от
министъра на младежта и спорта;
2. в случаите, когато проектът се осъществява съвместно с друго юридическо лице с
нестопанска цел, регистрирано за извършване
на общественополезна дейност, орган на държавното управление, местната власт и техните
структури и/или с неформална младежка група,
се прилага споразумение за партньорство, с
което партньорът е поел задължение за предоставяне на финансови средства, експертно
участие или друг вид партньорство.
(2) Към формуляра по чл. 8, ал. 3 кандидатстващите неформални младежки групи
задължително прилагат следните документи:
1. копие на договора за създаване на неформална младежка група;
2. копие на лична карта на всяко лице,
участващо в неформалната младежка група;
3. пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите, в което се посочва
представляващият, когато в договора по т. 1
не е посочено лицето, член на групата, което
представлява участниците в обединението,
при сключване на договора по чл. 15 и при
изпълнението и отчитането на проекта;
4. декларации по образец, утвърдени от
министъра на младежта и спорта;
5. свидетелство за съдимост на всеки член
на неформалната младежка група.
(3) Министерството на младежта и спорта в зависимост от специфичните условия
на обявената процедура може да изисква и
допълнителни документи от лицата по чл. 5,
ал. 1 и 5.
(4) Към формуляра по чл. 8, ал. 3 и в
съответствие със спецификата на отделните
подпрограми кандидатите прилагат по своя
преценка и допълнителни документи, като:
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1. информация за успешно осъществени
проекти и инициативи за младежки дейности;
2. препоръки от институции и/или организации;
3. други документи, касаещи спецификата
на отделните подпрограми.
Чл. 10. (1) Подадените проектни предложения се вписват в специален регистър на
Министерството на младежта и спорта.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа от дирекция „Младежки политики“ и съдържа наименование на проектите, идентификационни
номера по програмата, както и информация
за актуалния им статус.
(3) Постъпилите проектни предложения се
съхраняват в Министерството на младежта
и спорта.
Г л а в а

т р е т а

ОЦЕНЯВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Оценяване на проектите
Чл. 11. (1) Министърът на младежта и
спорта назначава със заповед експертна комисия за разглеждане, оценка и класиране на
проектните предложения. Редът за оценка на
проектните предложения включва минимум
4 етапа – админист ративно съответствие,
качествена оценка, финансово съответствие
и класиране.
(2) Експертната комисия се състои от нечетен брой членове – минимум пет. Работата
на комисията се подпомага от секретар, който
е без право на глас.
(3) За участие в работата на комисията
могат да бъдат привлечени и външни експерти.
(4) Членовете на експертната комисия и
външните експерти представят декларации,
че нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от осъществяването
на проектите.
(5) Експертната комисия:
1. извършва преценка за административното
съответствие и изпълнение на формалните
критерии на проектните предложения;
2. при наличието на непопълнени и/или
изменени части от утвърдените формуляри или
липсващи приложения (график на дейностите
и бюджет на проекта) комисията не разглежда проекта по същество и не го предлага за
финансово подпомагане;
3. при установяване на липсващи документи по чл. 9, ал. 1 – 3 комисията изисква от
организацията/неформалната младежка група
да ги представи в 7-дневен срок;
4. извършва качествена оценка и проверка
на финансовото съответствие на проектното предложение; при участието на външни
експерти те представят становището си в
писмена форма;
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5. класира по низходящ ред проектните
предложения, преминали етапите на оценка;
6. предлага за финансово подпомагане
положително оценени проектни предложения
до изчерпване на определените финансови
средства по съответната национална програма
и/или подпрограма.
(6) Експертната комисия заседава в пълен
състав и взема решенията си с обикновено
мнозинство.
(7) Експертната комисия съставя протокол
за своята работа, който съдържа:
1. състава на експертната комисия;
2. констатациите на експертната комисия
по всяко от проектните предложения;
3. предложения за одобрение и отхвърляне
на проектни предложения;
4. предложение за размера на финансовото
подпомагане на одобрените проекти.
(8) Протоколът се подписва от всички
членове на експертната комисия. Към протокола се прилагат в писмена форма особените
мнения на членовете на комисията, в случай
че има такива.
(9) Експертната комисия изготвя и представя на министъра на младежта и спорта
протокола в 7-дневен срок от приключването
на работата си.
Чл. 12. (1) Министърът на младежта и
спорта утвърждава със заповед протокола от
работата на експертната комисия и определя
размера на финансовото подпомагане на всеки
от одобрените проекти.
(2) Министърът на младежта и спорта може
да не одобри и да не разреши финансово подпомагане на проект, предложен от експертната
комисия, за което се мотивира писмено.
Чл. 13. (1) Организациите и неформалните
младежки групи, чиито проектни предложения са одобрени/не са одобрени за финансово
подпомагане, се уведомяват в 7-дневен срок
от датата на издаване на заповедта.
(2) Пълен списък на одобрените и неодобрените проектни предложения се публикува
на сайта на Министерството на младежта и
спорта и на Националната информационна
система за младежта.
Чл. 14. (1) Организациите, чиито проектни предложения са одобрени за финансово
подпомагане, са длъжни в 7-дневен срок от
получаване на уведомлението по чл. 13, ал. 1
да представят с придружително писмо в деловодството на Министерството на младежта
и спорта следните документи:
1. удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК,
издадено не по-рано от 3 месеца преди датата
на изтичане на срока за внасяне на проектни
предложения;
2. документ за открита банкова сметка
или финансова идентификация по образец,
заверени от обслужващата банка;
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3. договор/споразумение за ползване на
помещение, когато това се изисква за изпълнението на проекти по съответната национална
програма и/или подпрограма.
(2) Неформалните младежки групи, чиито
проектни предложения са одобрени за финансово подпомагане, са длъжни в 7-дневен срок
от получаване на уведомлението по чл. 13,
ал. 1 да представят с придружително писмо в
деловодството на Министерството на младежта
и спорта документ за открита банкова сметка
или финансова идентификация по образец,
заверени от обслужващата банка.
(3) При неизпълнение на задълженията
по ал. 1 и 2 Министерството на младежта и
спорта не сключва договор за финансиране
на одобреното проектно предложение на
кандидата.
Раздел II
Финансиране и изпълнение на проектите
Чл. 15. (1) Размерът на финансовото подпомагане на одобрените проекти по национални
програми за младежта, разходването, отчитането и възстановяването на предоставените
финансови средства, както и взаимните права
и задължения се уреждат с договор между
Министерството на младежта и спорта и
организацията или неформалната младежка
група – изпълнител.
(2) Неразделна част от договора по ал. 1
са проектното предложение и всички приложения към него.
(3) При настъпването на промени в обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 и 2 изпълнителят на
проекта е длъжен да уведоми Министерството
на младежта и спорта за промяната в 7-дневен
срок от настъпването є и да представи съответните документи, доказващи промяната.
(4) При неизпълнение на задължението по
ал. 3 Министерството на младежта и спорта
има право да прекрати едностранно договора
за финансиране на проекта.
(5) Министерството на младежта и спорта
предоставя средства за стартиране на проектните дейности в срок до 45 дни от сключване
на договора. Следващи плащания се извършват въз основа на представени и одобрени
меж д и н н и/окон чат ел н и с ъд ърж ат ел н и и
финансови отчети по проекта. Неусвоените
средства от авансовото плащане се прихващат
от следващото поредно плащане. Размерът на
авансово изплатеното финансово подпомагане
не може да надхвърля 80 % от одобреното
финансиране.
Чл. 16. (1) При необходимост от промяна на параметрите на утвърден проект или
одобрения начин на изпълнение на проекта
изпълнителят изпраща в Министерството
на младежта и спорта мотивирано писмено
искане, съдържащо параметри и обосновка
на промяната и съответните съпътстващи
документи.
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(2) Искането по ал. 1 се представя в деловодството на Министерството на младежта
и спорта в 7-дневен срок от настъпване на
промени в обстоятелствата.
(3) Не се допускат промени в утвърдения
график на дейностите за минал период.
(4) Не се допуска увеличаване на размера
на одобреното финансиране.
(5) Искането за промяна се счита за прието
и може да бъде изпълнявано само при писмено одобрение от страна на Министерството
на младежта и спорта, което се изпраща на
изпълнителя в срок до 15 дни от датата на
постъпването на искането в деловодството
на министерството.
(6) В случай на възражение от страна
на Министерството на младежта и спорта
изпълнителят се задължава да осъществи
проекта съобразно одобрените параметри или
да възстанови получени средства. Размерът на
средствата за възстановяване се утвърждава
от министъра на младежта и спорта по предложение на експертната комисия по чл. 18.
(7) Искане за удължаване на срока за осъществяване на дейностите и/или на срока за
извършване на разходите по проекта се внася
в Министерството на младежта и спорта не
по-късно от 30 дни преди изтичане на срока
за осъществяване на проекта.
(8) Параметрите на договора за финансово подпомагане се изменят с подписано от
страните допълнително споразумение към
договора по чл. 15.
Раздел III
Отчитане на проектите
Чл. 17. (1) Изпълнителят отчита реализирания проект съгласно определените условия
и срокове в договора с междинен/ни и/или
окончателен отчет/и.
(2) Междинни отчети на проектите по
национални програми за младежта (съдържателни и финансови) се изискват за проекти с
продължителност повече от 10 месеца.
(3) В случай че изпълнителят не представи окончателен отчет, Министерството на
младежта и спорта не дължи окончателно
плащане по договора, като същевременно
проектното досие се разглежда от експертната комисия по чл. 18, която установява
размера на средствата по проекта, които
подлежат на възстановяване от изпълнителя.
Размерът на средствата за възстановяване
се утвърждава от министъра на младежта и
спорта, за което изпълнителят се уведомява
писмено, като му се предоставя възможност
в 14-дневен срок доброволно да възстанови
получените средства по проекта ведно със
законоустановената лихва считано от датата
на превеждането им по банков път.
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Чл. 18. (1) Отчетите по чл. 17 се разглеждат
от експертна комисия, назначена от министъра
на младежта и спорта. За оценка на отчетите
могат да бъдат привлечени и външни експерти.
(2) Експертната комисия се състои от нечетен брой членове – минимум петима. Работата
на комисията се подпомага от секретар, който
е без право на глас.
(3) Членовете на експертната комисия и
външните експерти по ал. 1 представят декларации, че нямат частен интерес по смисъла
на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси от осъществяването
на проектите.
(4) Експертната комисия разглежда и приема или отхвърля междинните или окончателните отчети за изпълнението на проектите,
за което съставя протокол.
(5) При установени несъществени пропуски
и/или технически грешки експертната комисия
определя срок за отстраняването им.
(6) Експертната комисия заседава в пълен състав и взема решения с обикновено
мнозинство.
(7) Експертната комисия съставя протокол
за своята работа, който съдържа:
1. състава на експертната комисия;
2. констатациите на експертната комисия
по всеки отчет.
(8) Протоколът се подписва от всички
членове на експертната комисия. Към протокола се прилагат в писмена форма особените
мнения на членовете на комисията, в случай
че има такива.
Чл. 19. Министърът на младежта и спорта утвърждава протокола от заседанието на
експертната комисия със заповед.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 20. (1) Министерството на младежта и
спорта прекратява едностранно договора за
финансово подпомагане на одобрени проекти,
като уведомява писмено изпълнителя за това
в следните случаи:
1. изпълнителят не изпълнява задълженията си по сключения договор и приложенията
към него;
2. при непредставяне на междинен/ни (когато е предоставено авансово подпомагане)
и/или окончателен отчет/и (съдържателен и
финансов);
3. при установяване в хода на изпълнението
на проекта, че отпуснатите средства се разходват по начин, различен от договора или в
нарушение на изискванията на тази наредба;
4. при невъзможност на изпълнителя да
изпълни проекта.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят възстановява на Министерството на младежта и
спорта получените до момента средства заедно със законоустановената лихва, изчислена
съгласно чл. 17, ал. 3, изр. 2.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Проектно предложение“ е предложение,
с което се кандидатства за предоставяне на
финансово подпомагане за изпълнението на
определен проект, включващо формуляр за
кандидатстване и други придружаващи документи.
2. „Партньори на кандидатите за финансово
подпомагане“ са юридическите лица с нестопанска цел, органите на държавното управление и местната власт и техните структурни
звена, неформални младежки групи, които
участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото, и/или финансовото
изпълнение на проекта, и/или в изпълнението
на предварително заявени във формуляра за
кандидатстване дейности от проекта.
3. „Външен експерт“ е лице, избрано с
конкурс, проведен от Министерството на
младежта и спорта, което не заема длъжност
в администрацията на министерството, не
участва в управлението на организация и/
или неформална младежка група – кандидат
или изпълнител.
§ 2. „Неформална младежка група“ представлява договорно обединение на три или
повече физически лица на възраст между 18 и
29 години, което се създава за изпълнение на
проект по национална програма за младежта
със срок до приключването му с подписване на констативен протокол по договора за
изпълнение на проекта. Физическите лица,
участващи в него, не трябва да са ангажирани
с икономическа дейност за срока на изпълнение на проекта. Договорът се сключва в
писмена форма с нотариално удостоверяване
на подписите и включва клауза за солидарна
отговорност на участниците в неформалната
младежка група.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта.
§ 4. Отменя се Наредба № 4 от 2014 г. за
условията и реда за финансово подпомагане
на младежки дейности.
§ 5. Наредбата е съгласувана с министъра
на финансите.
§ 6. Контролът по прилагане и спазване
на наредбата се осъществява от министъра
на младежта и спорта.
§ 7. В тримесечен срок от обнародването на
наредбата в „Държавен вестник“ министърът
на младежта и спорта утвърждава образец на
формуляр за кандидатстване и съпътстващи
документи, както и указания за разработване,
изпълнение и отчитане на проекти по национални програми за младежта, финансирани
от Министерството на младежта и спорта.
За министър:
Асен Марков
6868
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 9
от 19 август 2016 г.

за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за институциите по чл. 22, ал. 2, т. 11 от Закона за
предучилищното и училищното образование
(ЗПУО).
(2) Държавният образователен стандарт
включва:
1. условията и реда за откриване, преобразуване, промяна и закриване на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование;
2. услови ята и реда за определ яне на
нацио налните училища и на иновативните
училища.
Чл. 2. Институциите в системата на пред
училищното и училищното образование са
детските градини, училищата, центровете за
подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
Чл. 3. (1) Детските градини, училищата,
центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена имат като основни индивидуализиращи
характеристики наименование, седалище и
официален адрес.
(2) Наименованието се изписва на български книжовен език, трябва да отговаря
на истината, да не въвежда в заблуждение и
да не накърнява обществения ред и морала.
Чл. 4. (1) Наименованието на училището
включва име и означение на вида му по чл. 38,
ал. 1 и 2, чл. 39, ал. 2, чл. 42, ал. 3 и чл. 44,
ал. 1 ЗПУО. Името на училището трябва да
е обществено приемливо.
(2) Наименованието на училището може да
не съдържа думите „профилирана“ или „професионална“, когато еднозначно са посочени
някои от следните допълнителни означения:
1. за профилираните гимназии – „езикова“
и/или основният чужд език, „математическа“,
„природо-математическа“, „хуманитарна“;
2. за професионалните гимназии – основни специалности, професии, професионални
направлени я, области на образование от
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение.
(3) Наименованието на училището може да
включва и означение за основните профили
или специализираната подготовка, по които
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то провежда обучение, когато повече от половината от паралелките в училището са с
изучаване на съответния профил/профили
или специализирана подготовка.
(4) Наименованието на училището може да
включва и означение за основни специалности, професии, професионални направления
или области на образование от Списъка на
професиите за професионално образование
и обучение, когато в повече от половината
от паралелките се осъществява съответното
обучение.
(5) Наименованието на средното училище
може да включва и означение за начина на
изучаване на чужд език – интензивно или
разширено, и за основния чужд език, когато
в повече от половината от паралелките се
изучава съответният чужд език.
(6) Наименование „езикова гимназия“ с
посочване на основния чужд език може да
има училище, за което са изпълнени следните
условия:
1. предоставя обучение по рамков учебен
план с интензивно изучаване на чужд език;
2. предоставя обучение на основния чужд
език в IХ и в Х клас по минимум три учебни
предмета извън учебния предмет чужд език;
3. повече от половината от паралелките
във втори гимназиален етап са в профил
„Чуждоезиков“.
(7) Наименование „Математическа гимназия“ може да има училище, в което повече от
половината от паралелките във втори гимназиален етап са в профил „Математически“.
(8) Наименование „Природо-математическа
гимназия“ може да има училище, в което повече от половината от паралелките във втори
гимназиален етап са в профил „Природни
науки“ и „Математика“ или само в профил
„Природни науки“.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРЕ
ОБРАЗУ ВАНЕ, ПРОМ ЯН А И ЗАК РИВАНЕ Н А ДЪРЖ АВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ИНС ТИТ У ЦИИ В СИС ТЕМ АТА Н А
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел І
Изисквания към документите за откриване, преобразуване, промяна и закриване на
държавните и общинските институции в
системата на предучилищното и училищното
образование
Чл. 5. Предложението за откриване на
държавно или общинско училище, на държавен или общински център за специална
образователна подкрепа и на специализирано обслужващо звено съдържа съответните
реквизити по чл. 314, ал. 1 ЗПУО и към него
се прилагат:
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1. справка за: прогнозен брой ученици,
разпределени по к ласове – за у чилищата;
прогнозен брой ученици, разпределени по
групи – за центровете за специална образователна подкрепа;
2. справка за прогнозната численост на
персонала;
3. справка за финансово осигуряване от
финансиращия орган;
4. учебни програми по всички видове подготовка, които се разработват на училищно
равнище и са за първата година от откриването – за училищата;
5. становище от съответния регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – за центровете за
специална образователна подкрепа;
6. становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност или сертификат за съответствие на
обект с изискванията за пожарна безопасност,
издаден от органите за пожарна безопасност
и защита на населението, осъществяващи
държавен противопожарен контрол;
7. копие на акт за собственост.
Чл. 6. Предложението за преобразуване
на държавно или общинско у чилище, на
държавен или общински център за специална
образователна подкрепа и на специализирано обслужващо звено съдържа съответните
реквизити по чл. 314, ал. 1 ЗПУО и към него
се прилагат:
1. справка за: брой ученици, разпределени
по класове – за училищата; брой ученици,
разпределени по групи – за центровете за
специална образователна подкрепа;
2. справка за общата численост на персонала;
3. справка за финансово осигуряване от
финансиращия орган;
4. становище от съответния регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – за центровете за
специална образователна подкрепа;
5. становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност или сертификат за съответствие на
обект с изискванията за пожарна безопасност,
издаден от органите за пожарна безопасност
и защита на населението, осъществяващи
държавен противопожарен контрол;
6. копие на акт за собственост.
Чл. 7. Предложението за закриване на
държавно или общинско училище, на държавен или общински център за специална
образователна подкрепа и на специализирано обслужващо звено съдържа съответните
реквизити по чл. 314, ал. 3 ЗПУО и към него
се прилагат:
1. справка за: брой ученици, разпределени
по класове – за училищата; брой деца и уче-
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ници, разпределени по групи – за центровете
за специална образователна подкрепа;
2. справка за финансово осигуряване от
финансиращия орган относно изплащането
на задълженията на закритата институция;
3. копие на акт за собственост.
Ч л. 8. Пред ложен ие т о за п ром я на на
държавно или общинско училище, на държавен или общински център за специална
образователна подкрепа и на специализирано
обслужващо звено съдържа реквизитите по
чл. 314, ал. 2 ЗПУО и към него се прилагат:
1. за промяна в наименованието на:
а) държавно училище – решение на педагогическия съвет, становище на началника на
регионалното управление на образованието
(РУО) и становище на финансиращия орган,
когато това не е министърът на образованието и науката;
б) общинско у чилище – становище на
педагогическия съвет или писмено доказателство, че такова становище е било поискано,
и становище на началника на РУО;
в) държавен или общински център за специална образователна подкрепа – становище
на началника на РУО и експертни становища
на компетентните дирекции в Министерството
на образованието и науката;
г) специализирано обслужващо звено – експертни становища на компетентните дирекции
в Министерството на образованието и науката;
2. за промяна в официалния адрес или в
адреса на сградите, в които се провежда обучението – становище на началника на РУО и
документите по чл. 5, т. 6 и 7, а за държавно
училище – и становище на финансиращия
орган, когато това не е министърът на образованието и науката;
3. за промяна на вида на училище по чл. 38,
ал. 1 и 2 ЗПУО – становище на началника на
РУО, справка за: брой ученици, разпределени по класове; профили – за профилираните
гимназии; направления, професии и специалности – за професионалните гимназии;
4. за промяна в предмета на дейност на
специализирано обслужващо звено – документите по чл. 5, т. 1, 2, 3, 6 и 7;
5. за промяна в предмета на дейност на
център за специална образователна подкрепа – документите по чл. 5, т. 1, 2 и 3, както
и документи при условията на чл. 49, ал. 6
ЗПУО за наличие на материална база в съответствие с държавния образователен стандарт
за физическата среда и информационното
и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и с държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
Ч л. 9. Пред ложен ие т о за п ром я на на
финансиращия орган на професионалните
гимназии и спортните у чилища съдържа
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реквизитите по чл. 314, ал. 2 ЗПУО и към
него се прилага актуално решение на общинския съвет, с което да е изразено съгласие
за промяна на финансиращия орган на съответното училище.
Чл. 10. (1) Предложението за откриване,
преобразуване, промяна и закриване на общински детски градини и центрове за подкрепа за
личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна
подкрепа, съдържа съответните реквизити
по чл. 314, ал. 1, 2 и 3 ЗПУО съобразно дейността им.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. за откриване и преобразуване – решение
на общинския съвет, справка за броя на децата/учениците; справка за общата численост
на персонала и документите по чл. 5, т. 6 и 7;
2. за промяна:
а) на наименованието – решение на общинския съвет и решение на педагогическия
съвет;
б) на официалния адрес или в адреса на
сградите, в които се провежда обучението – решение на общинския съвет и документите по
чл. 5, т. 6 и 7;
в) на предмета на дейност на център за
подкрепа за личностно развитие – решение
на общинския съвет и съответните документи
по чл. 5, т. 1, 2, 6 и 7;
3. за закриване – решение на общинския
съвет и съответните документи по чл. 7.
Раздел ІІ
Производство по откриване, преобразуване,
промяна и закриване на държавните и общинските институции в системата на пред
училищното и училищното образование
Чл. 11. (1) Предложенията за откриване,
преобразуване, промяна и закриване на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното
образование с изключение на държавните
и общинските детски градини се внасят в
сроковете по чл. 315 ЗПУО.
(2) Предложенията за откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавните
и общинските институции се разглеждат и
оценяват съгласно изискванията на ЗПУО и
на тази наредба.
Чл. 12. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед определя експертна
комисия, която оценява внесените документи за откриване, преобразуване, промяна и
закриване на държавните и общинските училища, специализираните обслужващи звена,
държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, държавните
детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 2 ЗПУО.
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(2) За изясняване на фактите и обстоятелствата за откриване, преобразуване, промяна
и закриване на институциите по ал. 1 експертната комисия може да изисква допълнителни
документи, както и за сверяване – оригиналите на внесените документи.
(3) След оценяване на всички необходими
документи и изясняване на всички факти и
обстоятелства експертната комисия представя
на министъра на образованието и науката
становище с предложение за:
1. откриване, преобразуване, промени или
закриване на институциите по ал. 1;
2. отказ за откриване, преобразуване, промени или закриване на институциите по ал. 1.
Чл. 13. (1) Не се оценяват предложения,
които:
1. не съдържат всички необходими документи;
2. са подадени след срока по чл. 315, ал. 1
ЗПУО.
(2) По изключение при представяне на
документ, че е открита процедура пред компетентните органи за издаване на становище
или сертификат за съответствие с правилата и
нормите за пожарна безопасност, могат да се
оценяват и предложения, които не съдържат
тези документи.
(3) При констатирани несъответствия с
нормативните изисквания вносителят писмено
се уведомява за тях и се определя 15-дневен
срок за отстраняването им.
(4) В случаите по ал. 2, когато при оценяване на внесените документи не са констатирани несъответствия с нормативните
изисквания или те са отстранени по реда на
ал. 3, вносителят се уведомява да представи
документа, чието издаване е в правомощията
на друг орган.
Чл. 14. (1) Органът по откриване, преобразуване, промяна и закриване в едномесечен
срок:
1. издава заповед за откриване, преобразуване, промяна или закриване;
2. отказва откриване, преобразуване, промяна или закриване.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от
датата на отстраняване на недостатъците
по чл. 13, ал. 3 или от изтичане на срока за
отстраняването им.
Чл. 15. (1) Заповед за откриване, преобразуване, промяна или закриване се издава,
когато при разглеждането и оценяването не са
констатирани несъответствия с нормативните
изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок.
(2) Органът по откриване, преобразуване,
промяна и закриване отказва откриване, промяна, преобразуване или закриване, когато:
1. констатираните несъответствия не са
отстранени или не са отстранени в определения срок;
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2. в случаите по чл. 13, ал. 4 вносителят
не е представил съответните документи до
1 юли преди началото на учебната година,
за която се иска откриване, промяна или
преобразуване.
(3) Актовете по ал. 1 и 2 се обнародват
в „Държавен вестник“ и влизат в сила от
деня на обнародването им, освен ако в тях е
предвидено друго.
Чл. 16. Заповедите за откриване, преобразуване и закриване на държавните и общинските
институции съдържат реквизитите съответно
на чл. 321 и 322 ЗПУО.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ, ПРОМЕНИ, ЗА ЛИЧ А ВА НЕ И ОТПИСВА НЕ
ОТ РЕГИСТЪРА НА ИНСТИТУЦИИТЕ В
СИС ТЕМ АТА Н А ПРЕД У ЧИ ЛИЩНОТО
И У Ч И Л И Щ НОТО ОБРАЗОВА Н И Е Н А
ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЧАСТНИ
УЧИЛИЩА
Раздел І
Общи положения
Чл. 17. Създадените частни детски градини и частни училища може да осъществяват
дейността си само след вписване в регистъра
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаване
на удостоверение за вписване от министъра
на образованието и науката или от оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 18. (1) Вписването в регист ъра на
институциите се извършва по заявление на
частната детска градина или частното училище. Заявлението съдържа реквизитите по
чл. 331, ал. 2 ЗПУО.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документи, свързани с данни за юридически лица с нестопанска цел – копие на
съдебното решение за регистрация и копие на
удостоверение за актуално състояние;
2. документи, свързани с проекта за организация на предучилищното или на училищното
образование:
а) проект на програмна система за пред
училищно образование и проект на училищен
учебен план;
б) информация за директора и учителския
състав;
в) проект на договор за обучение;
3. документи, свързани с материално-техническата база;
4. разчет за ползване на материалната база
за срока на съответната степен, етап на обучение или за срока на договора за ползване;
5. документи за осигуряване на медицинското обслужване на децата и учениците;
6. документи за платена държавна такса
съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието
и науката.
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(3) Частните детски градини и училища по
чл. 40, ал. 4 ЗПУО представят към заявлението
си и писмени доказателства, удостоверяващи
правото им да провеждат обучение в съответствие с изискванията на чуждата образователна
система при съчетаване на изискванията на
образователната система на държавата, издала
разрешението, и на държавните образователни
стандарти по чл. 22 ЗПУО.
Чл. 19. Откриването, преобразуването,
промените, заличаването и отписването на
частна детска градина и училище пораждат
действие от датата на вписване в регистъра на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование.
Раздел ІІ
Изисквания към документите за вписване в
регистъра на институциите на частни детски
градини и частни училища
Чл. 20. (1) Проектът на училищен учебен
план и проектът на програмна система за
предучилищно образование се разработват
съгласно изискванията, определени със ЗПУО
и държавните образователни стандарти за учебния план и за предучилищното образование.
(2) Кандидатите могат да предлагат обучение и по авторски програмни системи за
предучилищно образование и авторски учебни
програми за професионална подготовка, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката, при вписване в регистъра
на институциите на частната детска градина
или частното училище.
Чл. 21. (1) Сведението за директора и учителския състав съдържа:
1. данни за директора – трите имена;
2. данни за учителите: трите имена, завършено образование и придобита специалност с
професионална квалификация „учител“, както
и учебния предмет, по който ще преподават.
(2) За директора към сведението по ал. 1
се прилагат:
1. копие от документите, удостоверяващи
завършеното образование, придобитата специалност и професионална квалификация
„учител“;
2. свидетелство за съдимост;
3. медицинско удостоверение за липсата на
заболявания, застрашаващи живота и здравето
на децата и учениците;
4. декларация, удостоверяваща съгласието
за работа в детската градина или училището;
5. копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ учителския стаж в
съответствие с чл. 213, ал. 2 ЗПУО.
Чл. 22. (1) Проектът на договора за обучение съдържа:
1. предмет на договора;
2. права и задължения на страните относно
организацията на обучението и възпитанието, спазването на държавните образователни
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стандарти и опазването на живота и здравето
на децата и учениците;
3. срок на договора;
4. срок и начин на плащане на таксата за
обучение;
5. условия за прекратяване на договора – по
взаимно съгласие; при налагане на наказание
на ученика по чл. 199, ал. 1, т. 4 ЗПУО; при
заличаване или отписване на детската градина
или училището от регистъра на институциите;
по причини, свързани със здравословното
състояние на детето или ученика;
6. задължение на изпълнителя за връщане
на възложителя на остатъка от внесената такса
за обучение – при прекратяване на договора
по взаимно съгласие; при заличаване или отписване на детската градина или училището
от регистъра на институциите; по причини,
свързани със здравословното състояние на
детето или ученика.
(2) Съдържанието на проекта на договора за обучение се удостоверява с подпис на
лицето, което представлява детската градина
или училището.
Чл. 23. (1) Документите за осигурена материално-техническа база в случаите, когато
частната детска градина или училище ще
ползва сгради или помещения на действащи
детски градини или училища, без да се сменя
тяхното предназначение, съдържат:
1. акт за собственост или договор за ползване със срок най-малко две учебни години
считано от учебната година на вписване в
регистъра на институциите;
2. проект или заснемане на материалната
база с обзавеждане, отговарящ на нормативите
за проектиране на съответния вид училище
или детска градина;
3. обяснителни записки по всички части
(архитектура, конструкция, водоснабдяване и
канализация, електроснабдяване и отопление
и вентилация), съобразени с нормативните
изисквания и изготвени от лица, притежаващи
необходимата техническа правоспособност;
4. декларация за спазване на изискванията
на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда
за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение,
контролирани от регионалните инспекции за
опазване и контрол на общественото здраве
(обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 50 от
2006 г., бр. 61 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от
2011 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.), подписана от
лицето, което представлява детската градина
или училището;
5. становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност или сертификат за съответствие на
обект с изискванията за пожарна безопасност,
издаден от органите за пожарна безопасност
и защита на населението, осъществяващи
държавен противопожарен контрол.
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(2) В случаите, когато частната детска
градина или училище ще ползва сгради или
помещения в сгради, които се преустройват,
реконструират, сменят своето предназначение
или са ново строителство, освен документите
по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се представят и:
1. п роек т за п реус т ройс т во и л и ново
строителство с обзавеждане, отговарящ на
нормативите за проектиране на съответния
вид училище или детска градина;
2. конструктивно становище относно носимоспособност и сеизмична устойчивост
на сградата, съобразено с нормативните изисквания и изготвено от лица, притежаващи
необходимата техническа правоспособност;
3. хигиенно заключение за проектна документация от органите на държавния здравен
контрол;
4. писмено становище по проектна документация от органите за пожарна безопасност
и защита на населението, осъществяващи
държавен противопожарен контрол;
5. разрешение за ползване, издадено от
съответния компетентен орган.
(3) Документите по ал. 2, т. 3 и 4 не се
представят, когато:
1. проектът по ал. 2, т. 1 е одобрен при
условията и по реда на Закона за устройство
на територията (ЗУТ);
2. се представи документ, удостоверяващ
положително решение на съответния експертен съвет по чл. 6 ЗУТ; решението на експертния съвет по устройство на територията
не може да се установява с декларация от
вносителя.
(4) В случаите, когато частната детска градина или училище ще ползва сгради или части
от тях на друга детска градина или училище,
материалната база следва да отговаря и на
следните изисквания:
1. учебните стаи и административните помещения се ползват самостоятелно от частната
детска градина или училище;
2. учебните кабинети, работилници, физкултурният салон, медицинският кабинет и други
помещения могат да се ползват съвместно и
от двете детски градини или училища;
3. осигурено е пропорционално заплащане
на консумативните разходи (електроенергия,
отопление, вода и др.).
Чл. 24. Документите за осигуряване на
медицинското обслужване на децата и учениците са:
1. договор, сключен с медицински специалист;
2. копие от документ на медицинското
лице, страна по договора по т. 1, удостоверяващ завършено образование, придобита
професионална квалификация и специалност.
Чл. 25. В случаите по чл. 18, ал. 3 освен
документите по чл. 18, ал. 2 се представя и
разрешение, издадено от компетентен орган
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на държава членка (по смисъла на § 1, т. 8
ЗПУО), удостоверяващо правото на детската
градина/училището да провежда обучение
в съответствие с изискванията на чуждата
образователна система.
Раздел ІІІ
Производство по вписване в регистъра на
институциите на частни детски градини и
частни училища
Чл. 26. Заявленията за вписване в регистъра на институциите се внасят целогодишно,
като внесените до 31 януари на календарната
година се разглеждат за предстоящата учебна
година, освен ако не е поискано разглеждането
им за по-късна учебна година.
Чл. 27. (1) Заявленията за вписване в регистъра на институциите на частна детска
градина или училище се разглеждат и оценяват
от експертна комисия, назначена със заповед
на министъра на образованието и науката.
(2) Комисията по ал. 1 оценява внесените
документи съгласно изискванията на ЗПУО
и на тази наредба.
(3) За изясняване на фактите и обстоятелствата за вписване в регистъра на институциите
на частната детска градина или училището
комисията може да изисква и допълнителни
документи.
(4) При необходимост комисията може да
извършва проверки на място, както и да изисква за сверяване оригиналите на внесените
документи.
Чл. 28. (1) Не се оценяват заявления, които:
1. не съдържат всички необходими документи;
2. са подадени след срока по чл. 26.
(2) По изключение при представяне на
документ, че е открита процедура пред компетентните органи за издаване на становище
или сертификат за съответствие с правилата
и нормите за пожарна безопасност или разрешение за ползване, могат да се оценяват и
заявления, които не съдържат тези документи.
Чл. 29. (1) Експертната комисия по чл. 27,
ал. 1 разглежда и оценява внесените заявления
в Министерството на образованието и науката.
(2) При констатирани несъответствия с
нормативните изисквания кандидатът писмено
се уведомява за тях, като в рамките на срока
по ал. 1 се определя еднократно 15-дневен
срок за отстраняването им.
(3) В случаите по чл. 28, ал. 2, когато при
оценяване на внесените документи не са
констатирани несъответствия с нормативните
изисквания или са отстранени по реда на чл. 29,
ал. 2, вносителят се уведомява да представи
документа, чието издаване е в правомощията
на друг орган.
Чл. 30. След оценяване на всички необходими документи и изясняване на всички
факти и обстоятелства комисията изготвя
експертно становище, което е:
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1. положително – когато при оценяването
не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или констатираните
несъответствия са отстранени в срок;
2. отрицателно – когато констатираните
несъответствия не са отстранени или не са
отстранени в определения срок.
Чл. 31. (1) Въз основа на експертното
становище министърът на образованието и
науката в едномесечен срок издава заповед,
с която разрешава или отказва да разреши
вписване в регистъра на институциите.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на несъответствията или
от изтичане на срока за отстраняването им.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава при
условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 32. (1) Министърът на образованието
и науката разрешава вписване в регистъра
на институциите, когато при разглеждането
и оценяването на внесените документи не са
констатирани несъответствия с нормативните
изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок.
(2) Разрешението по ал. 1 съдържа информацията по чл. 334, ал. 2 ЗПУО.
(3) Въз основа на разрешението по ал. 1
частната детска градина или частното училище се вписва в регистъра на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование.
(4) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за вписването по ал. 1
в 7-дневен срок от извършването му.
(5) Действието на регистрацията и удостоверението е безсрочно.
Чл. 33. Министърът на образованието и
науката отказва вписване в регистъра на институциите, когато:
1. констатираните несъответствия не са
отстранени или не са отстранени в определения срок;
2. в случаите по чл. 29, ал. 3 заявителят
не е представил съответните документи до
1 юли преди началото на учебната година,
за която се иска вписване.
Раздел ІV
Промени в частна детска градина или частно
училище
Чл. 34. (1) Промени в частна детска градина
или частно училище се извършват в случаите
по чл. 336, ал. 1 ЗПУО.
(2) Промените подлежат на вписване в
регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
по заявление на частната детска градина или
частното училище, което съдържа реквизитите
по чл. 336, ал. 3 ЗПУО.
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(3) Заявленията за промени в частна детска
градина или частно училище се внасят и разглеждат в сроковете по чл. 336, ал. 5 ЗПУО.
Чл. 35. При промяна на наименованието
(фирмата), седалището и официалния адрес
към заявлението се прилагат:
1. и нф орма ц и я з а и ден т ифи к а ц ионен
код – за търговците и кооперациите;
2. удостоверение за актуално състояние – за
юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 36. При промяна на директора на
детската градина или на училището към заявлението се прилагат документите по чл. 21,
ал. 1, т. 1 и ал. 2.
Чл. 37. (1) При промяна на помещенията
или сградите, където се провежда образователният процес, както и при преустройство,
реконструкция или смяна на предназначението
на сградата или помещенията на детската
градина или училището заявлението съдържа и обстоятелствата по чл. 331, ал. 2, т. 8
ЗПУО, разчет за ползване на материалната
база, както и организацията на учебния ден.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 23, ал. 1 или 2, като се
прилагат съответно чл. 23, ал. 3 и 4 и документите по чл. 24.
(3) В случаите по ал. 1 преместването
на децата и учениците може да се извърши
след вписване на промяната в регистъра на
институциите и издаване на удостоверение
за вписване на промяната.
Чл. 38. (1) При промяна на профилите или
професиите, по които се организира обучението, в заявлението се посочва учебната година,
от която се иска промяната, обстоятелствата
по чл. 331, ал. 2, т. 6 и 7 ЗПУО и разчет за
ползване на материалната база.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 18, ал. 2, т. 2 и по чл. 23,
ал. 1 или 2, като се прилагат съответно чл. 23,
ал. 3 и 4.
Чл. 39. (1) При промяна на авторските
програмни системи за предучилищно образование, съответно авторски учебни програми
по професионална подготовка, в заявлението
се посочва учебната година, от която се иска
въвеждането на промяната.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
проектите на новите учебни програми и/или
програмни системи.
Чл. 40. (1) При промяна на вида на училището по чл. 38, ал. 1 и 2 или по чл. 39, ал. 2,
т. 1 – 3 ЗПУО в заявлението се посочва учебната
година, от която се иска промяната, обстоятелствата по чл. 331, ал. 2, т. 5, 6 и 7 ЗПУО
и разчет за ползване на материалната база.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 18, ал. 2, т. 2 и по чл. 23,
ал. 1 или 2, като се прилагат съответно чл. 23,
ал. 3 и 4.
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Чл. 41. (1) Проектите за промяна на частната детска градина или частното училище се
разглеждат и оценяват от експертната комисия
по чл. 27, ал. 1 по реда на раздел III.
(2) Министърът на образованието и науката
при условията и по реда на чл. 31, 32 и 33:
1. разрешава вписване на промяната в
регистъра на институциите;
2. отказва вписване на промяната в регистъра на институциите.
Чл. 42. (1) Въз основа на разрешението
за вписване съответната промяна в частната
детска градина или в частното училище се
вписва в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
(2) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за вписване по ал. 1 в
7-дневен срок от извършването є.
Раздел V
Заличаване от регистъра на институциите
на частни детски градини и частни училища
Чл. 43. Частната детска градина или частното училище се заличават от регистъра на
институциите, когато се установи, че системно
не се спазват изискванията на ЗПУО и на
нормативните актове по прилагането му.
Чл. 44. (1) Производството по заличаване
започва по инициатива на министъра на образованието и науката или по предложение на
началника на РУО при констатирани системни
нарушения в дейността на частната детска
градина или на частното училище.
(2) Контролът по спазването на нормативните изисквания по чл. 43 се осъществява
от комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката или на
началника на РУО.
(3) Началникът на РУО представя на министъра на образованието и науката констативен протокол за резултатите от извършената
проверка.
(4) За започване на производството по заличаване от регистъра на институциите частната детска градина или частното училище се
уведомяват писмено, като се изпраща копие
от констативния протокол за резултатите от
извършената проверка.
(5) В 10-дневен срок от уведомяването по
ал. 4 частната детска градина или частното
училище имат право на писмени възражения
и обяснения.
Чл. 45. (1) Производството по заличаване
от регистъра на институциите се осъществява
от експертна комисия, назначена от министъра
на образованието и науката.
(2) За установяване на факти и обстоятелства от значение за заличаване на частната
детска градина или частното училище от ре-
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гистъра на институциите експертната комисия
може да събира нови доказателства, както и
да извършва допълнителна проверка.
(3) Експертната комисия изготвя становище
след обсъждане на всички факти и обстоятелства, както и възраженията на лицето, което
представлява детската градина или училището.
Чл. 46. (1) В двумесечен срок от започване
на производството министърът на образованието и науката със заповед заличава или отказва да заличи от регистъра на институциите
частна детска градина или частно училище.
(2) В заповедта за заличаване по ал. 1 се
определят условията и редът за пренасочване
на учениците и съхраняване на училищната
документация.
(3) Заповедта се съобщава при условията
и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Въз основа на заповедта за заличаване
частната детска градина или частното училище се заличават от регистъра на институциите, а всички удостоверения за вписвания
се обезсилват.
Чл. 47. (1) Когато частната детска градина или частното училище са заличени от
регистъра, те могат да подават заявление за
ново вписване не по-рано от една година от
обезсилване на удостоверението за вписване.
(2) Заявлението се разглежда по реда на
раздел І – ІІІ.
Раздел VІ
Отписване от регистъра на институциите на
частни детски градини и частни училища
Чл. 48. (1) Частна детска градина или частно
училище се отписва от регистъра на институциите в случаите по чл. 342, ал. 1 ЗПУО.
(2) Процедурата по отписване от регистъра
на институциите започва по инициатива на
лицето, което представлява детската градина
или училището, или от началника на РУО,
които подават до министъра на образоването
и науката предложение за отписване от регистъра на институциите, към което прилагат
доказателства за настъпилите обстоятелства
за отписване. Процедурата може да започне
и по инициатива на министъра на образованието и науката.
(3) Предложението и приложените към него
документи се разглеждат от експертна комисия,
назначена от министъра на образованието и
науката, в едномесечен срок от внасянето им в
Министерството на образованието и науката.
(4) Експертната комисия може да изисква
и допълнителни писмени доказателства за
установяване на настъпилите обстоятелства,
като определя еднократно 10-дневен срок за
представянето им.
(5) Експертната комисия изготвя становище
след обсъждане на всички факти и обстоятелства от значение за случая.
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Чл. 49. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед отписва от регистъра
на институциите частна детска градина или
частно училище.
(2) В заповедта за отписване от регистъра се
определят условията и редът за пренасочване
на учениците и съхраняване на задължителната документация.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава при
условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Въз основа на заповедта за отписване
частната детска градина или частното училище
се отписват от регистъра на институциите.
Раздел VІІ
Издаване на ново разрешение за вписване в
регистъра на институциите и преобразуване
на частни детски градини и училища
Чл. 50. (1) Частна детска градина или
частно училище, които са били отписани от
регистъра на институциите при условията и
по реда на раздел VІ, може да подадат заявление за издаване на ново разрешение без
ограничение във времето.
(2) Заявлението трябва да съдържа реквизитите по чл. 331, ал. 2, т. 1 – 9 ЗПУО.
(3) При настъпили промени в обстоятелствата по чл. 331, ал. 2, т. 1 – 9 ЗПУО от
предходното вписване в регистъра на институциите към подаденото заявление по ал. 1
за издаване на ново разрешение за вписване
в регистъра се представят само тези документи по чл. 18, ал. 2 и 3 и раздел ІІ, които
удостоверяват настъпилите промени.
Чл. 51. (1) Искането за издаване на ново
разрешение за вписване в регистъра на институциите на частна детска градина или
частно училище се разглеждат и оценяват от
експертната комисия по чл. 27, ал. 1 по реда
на раздел III.
(2) Министърът на образованието и науката
при условията и по реда на чл. 31, 32 и 33:
1. издава разрешение за вписване на детската градина или училището в регистъра на
институциите;
2. отказва вписване на детската градина
или училището в регистъра на институциите.
(3) Въз основа на разрешението за вписване
частната детска градина или частното училище се вписва в регистъра на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование.
(4) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за вписването по ал. 3
в 7-дневен срок от извършването є.
Чл. 52. (1) По реда на този раздел се разглеждат и заявленията на новоучредените
или приемащите юридически лица в случаите
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на преобразуване на частна детска градина
или частно училище чрез вливане, сливане,
отделяне или разделяне.
(2) В тези случаи към заявлението се представя документ от съответния компетентен
орган, удостоверяващ настъпилата промяна
по отношение на юридическото лице, с изключение на търговците – за обстоятелствата, вписани в търговския регистър, както и
съответните документи по чл. 18, ал. 2 и 3
и раздел ІІ за други настъпили промени в
резултат на преобразуването.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ
НА ДУХОВНИ УЧИЛИЩА
Раздел І
Общи положения
Чл. 53. (1) Духовните училища се откриват, преобразуват и променят по искане на
централен орган на признатата религиозна
институция в страната.
(2) Духовните училища се преобразуват чрез
вливане, сливане, отделяне или разделяне.
(3) В духовните училища може да се извършват промени, свързани със:
1. наименованието;
2. официалния адрес;
3. адреса на сградите, където ще се провежда обучението;
4. наименованието на съответната религиозна институция;
5. професиите и профилите, по които се
организира и провежда обучението;
6. директора на училището.
(4) Духовните училища се закриват:
1. по искане на централния орган на съответната религиозна институция;
2. когато дейността на религиозната институция е прекратена;
3. когато се установи, че не се спазват
изискванията на ЗПУО и на нормативните
актове по прилагането му;
4. при налагане на ограничителна мярка
по чл. 8, ал. 1, т. 4 от Закона за вероизповеданията.
Чл. 54. Духовните училища се откриват,
преобразуват, променят и закриват с решение на Министерския съвет по предложение
на министъра на образованието и науката с
изключение на случаите по чл. 53, ал. 3, т. 6
и ал. 4, т. 4.
Раздел ІІ
Откриване и преобразуване на духовни училища
Чл. 55. (1) Производството за откриване и
преобразуване на духовни училища започва
по писмено искане на съответния централен
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орган на призната религиозна институция в
страната до министъра на образованието и
науката.
(2) Искането за откриване и преобразуване
на духовни училища съдържа реквизитите,
посочени в чл. 326, ал. 1 ЗПУО.
(3) Към искането се прилагат следните
документи:
1. съдебно решение за регистрация на централния орган на религиозната институция
съгласно Закона за вероизповеданията;
2. удостоверение за актуално състояние;
3. учебни програми по всички видове подготовка, които се разработват на училищно
равнище и са за първата година от откриването на училището;
4. сведение за директора и за учителския
състав, към което за директора се прилагат
копия от: документи за завършено образование
и присъдена професионална квалификация;
свидетелство за съдимост; медицинско удостоверение; документ, удостоверяващ учителски стаж, съгласно изискванията на чл. 213,
ал. 2 ЗПУО;
5. проект на договор за обучение, съдържащ:
предмет; права и задължения на страните
относно организацията на обучението, спазването на държавните образователни стандарти
и опазването на живота и здравето на учениците; срок; начин на плащане на таксата за
обучение (при наличие на такава); условия
за прекратяване на договора – по взаимно
съгласие, при закриване на училището по
причини, свързани със здравословното състояние на ученика; при налагане на наказание
на ученика по чл. 199, ал. 1, т. 4 ЗПУО;
6. разчет за ползване на материалната база;
7. документи, свързани с материално-техническата база; за съдържанието на документите
се прилага чл. 23;
8. документи за осигуряване на медицинско
обслужване на учениците; за съдържанието
на документите се прилага чл. 24.
Чл. 56. Исканията за откриване и пре
образуване на духовни училища се внасят в
Министерството на образованието и науката
в срок до 31 май и се разглеждат за предстоящата учебна година.
Чл. 57. (1) Министърът на образованието
и науката назначава експертна комисия за
разглеждане и оценяване на исканията по
чл. 55, ал. 1.
(2) При установяване на несъответствия
на внесените док у менти с нормативните
изисквания се определя 15-дневен срок за
отстраняването им.
(3) Въз основа на експертното становище
на комисията в едномесечен срок от изтичане
на срока по ал. 2 министърът на образованието и науката внася в Министерския съвет
предложение за откриване или преобразуване,
което съдържа:
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1. данни за признатата религиозна институция в страната и за нейния централен орган;
2. наименование, седалище, официален адрес на духовното училище, адрес на сградата,
в която ще се провежда обучението;
3. вида на училището;
4. профилите или професиите, по които се
организира обучението;
5. правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен
на образование и за професионална квалификация;
6. условията и реда за пренасочване на
учениците – при преобразуване;
7. условията и реда за съхраняване на
задължителната документация и за разпределение на имуществото – при преобразуване.
(4) Министерският съвет с решение открива
или преобразува духовните училища.
(5) Въз основа на експертното становище
на комисията при неотстраняване на несъответствията във внесените документи или
неспазване на срока по чл. 56 министърът на
образованието и науката внася в Министерския съвет предложение за отказ за откриване
или преобразуване на духовно училище.
Раздел ІІІ
Промени в духовните училища
Чл. 58. (1) Производството за промяна
в духовни училища започва по искане на
съответния централен орган на призната религиозна институция в страната.
(2) Искането за промяна се прави целогодишно и съдържа реквизитите, посочени в
чл. 326, ал. 2 ЗПУО.
(3) Към искането за промяна се прилагат
следните документи в зависимост от исканата промяна:
1. при промяна на официалния адрес или
на сградата (сградите), в които се провежда
обучението, се представят документите по
чл. 55, ал. 3, т. 5, 6 и 7;
2. при промяна на наименованието на
религиозната институция се представят документите по чл. 55, ал. 3, т. 1 и 2;
3. при промяна на професиите и профилите,
по които се организира обучението, се представят: проекти на учебни планове и учебни
програми, разработени съгласно държавните
образователни стандарти за учебния план и
общообразователната подготовка, сведение за
учителския състав и документите по чл. 55,
ал. 3, т. 5, 6 и 7;
4. при промяна на директора на училището се представят документите по чл. 55,
ал. 3, т. 4.
Чл. 59. При извършване на промени в духовните училища се прилага редът по чл. 57.
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Раздел ІV
Закриване на духовни училища
Чл. 60. (1) Духовните училища се закриват
в случаите по чл. 324, ал. 4 ЗПУО.
(2) Производството по закриване на духовни
училища започва:
1. по искане на съответния централен орган
на призната религиозна институция в страната;
2. по предложение на началника на РУО
след извършена проверка;
3. по предложение на органа, признал религиозната институция.
(3) Искането или предложението за закриване се правят целогодишно и съдържат
реквизитите, посочени в чл. 326, ал. 3 ЗПУО.
Чл. 61. В случаите, когато дейността на
религиозната институция е прекратена по
реда на чл. 8, ал. 1, т. 6 от Закона за вероизповеданията, към искането за закриване се
прилага влязло в сила съдебно решение.
Чл. 62. (1) В случаите, когато се установи, че не се спазват изискванията на ЗПУО
и на нормативните актове по прилагането
му, предложението за закриване се прави
от началника на РУО или от министъра на
образованието и науката.
(2) Контролът по спазването на нормативните изисквания по ал. 1 се осъществява от
комисия, определена със заповед на началника
на РУО или на министъра на образованието
и науката.
(3) Към предложението на началника на
РУО се прилага констативен протокол за
резултатите от извършената проверка.
(4) За започване на производството по
закриване се уведомява писмено училището,
като се изпраща копие от констативния протокол за резултатите от извършената проверка.
(5) В 10-дневен срок от уведомяването по
ал. 4 училището има право на писмени възражения и обяснения.
Чл. 63. (1) Исканията и предложенията
за закриване се разглеждат от експертната
комисия по чл. 57, ал. 1.
(2) За установяване на факти и обстоятелства от значение за закриване на училището
експертната комисия може да събира нови
доказателства, както и да извършва допълнителна проверка.
(3) Експертната комисия изготвя становище след обсъждане на всички факти и
обстоятелства.
(4) Въз основа на експертното становище
на комисията в двумесечен срок от подаване
на искането или предложението по чл. 60,
ал. 2 министърът на образованието и науката
може да внесе в Министерския съвет предложение за закриване на духовното училище,
което съдържа:
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1. данни за признатата религиозна институция в страната и за нейния централен орган;
2. наименованието, седалището и официалния адрес на училището;
3. условията и реда за пренасочване на
учениците;
4. условията и реда за съхраняване на задължителната документация.
Чл. 64. При налагане на ограничителна
мярка по чл. 8, ал. 1, т. 4 от Закона за вероизповеданията духовното училище се закрива
от влизането в сила на съдебното решение за
налагане на ограничителната мярка.
Г л а в а

п е т а

УЧИЛИЩА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА
Раздел I
Обявяване на училища с национално значение
Чл. 65. Неспециализираните училища може
да бъдат обявени за училища с национално
значение.
Чл. 66. (1) Училищe с национално значение e това, което дългосрочно изпълнява
националнa задачa, възложена със заповед
на министъра на образованието и науката.
(2) Национална задача е тази, чието изпълнение е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области
в страната и за изпълнението на която е
осигурено целево финансиране от държавния
бюджет.
(3) Националната задача по ал. 2 не е пряко
свързана с образователния процес за завършване на клас, етап или степен за придобиване
на образование.
Ч л. 67. (1) За у ч и л и ща с на ц иона л но
значение може да се обявяват и училища,
които отговарят едновременно на следните
две условия:
1. обучават се най-малко 20 ученици от
други области на страната, несъседни на
областта, в която се намира училището; и
2. обучават се ученици:
а) от 5 до 9 административни области
на страната и над 30 % от учениците са с
постоянна адресна регистрация от други административни области; или
б) от 10 до 14 административни области
на страната и над 20 % от учениците са с
постоянна адресна регистрация от други административни области; или
в) от 15 до 19 административни области
на страната и над 10 % от учениците са с
постоянна адресна регистрация от други административни области; или
г) от 20 и повече административни области на страната и над 5 % от учениците са
с постоянна адресна регистрация от други
административни области.

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

(2) Училища по ал. 1 се обявяват за национални за срок 4 години въз основа на данните
за учениците от Националната електронна
информационна система за предучилищното
и училищното образование към 1 януари на
годината на обявяването.
Чл. 68. (1) Неспециализирани училища се
обявяват за училища с национално значение
с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и
науката.
(2) Наименованието на училищата с национално значение може да включва и означението „национално“, „национална“.
Чл. 69. (1) При отпадане на обстоятелствата по чл. 66 и/или по чл. 67 за обявяване на
училище за национално министърът на образованието и науката внася предложение до
Министерския съвет за промяна на статута
на училището.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилага
решение на съответния общински съвет.
(3) При отпадане на статута на национално
училището придобива статут на общинско с
решение на Министерския съвет с изключение на професионалните гимназии, които са
държавни.
Раздел II
Определяне на иновативни училища
Чл. 70. (1) Неспециализираните държавни,
общински и частни училища могат да бъдат
определяни за иновативни училища.
(2) За иновативни се определят училищата,
които извършват целенасочена, планирана и
контролирана промяна, чрез въвеждане на
иновативни практики, с които се решават
организационни и съдържателни проблеми
в образователния процес.
(3) Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила
реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван
в практическата дейност.
(4) Иновативните училища са училища,
които постигат подобряване на качеството
на образованието, като:
1. разработват и въвеж дат иновативни
елементи по отношение на организацията и/
или съдържанието на обучението;
2. организират по нов или усъвършенстван
начин управлението, обучението и образователната среда;
3. използват нови методи на преподаване;
4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
Чл. 71. (1) Училищата представят до 31 януари в Министерството на образованието и
нау ката у чилищни проекти за иновации,
приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени
в проекта.
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(2) Учи лищни те п роек т и за иновации
съдържат:
1. мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот;
2. цел на иновацията;
3. подробно описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта
период;
4. план за изпълнението по учебни години;
5. съответствие на иновацията с принципите и целите на националните и европейските
образователни приоритети, както и със заложените цели в проекта;
6. възможност за разширяване на обхвата
на иновативния процес;
7. възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики;
8. информация за учениците, включени в
иновативния процес;
9. информац и я за к ва лификац и я та на
учителите, включени в иновативния процес;
10. състояние и приложимост на материално-техническата база на училището в полза на
предвидените иновации, осигурена сигурност
и безопасни условия на обучение;
11. информация за съответствие с изискванията в ДОС за организацията на дейностите
в училищното образование, за общообразователната подготовка и за учебния план;
12. информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост
на предложените иновации.
(3) Описаният иновативен процес в училищните проекти за иновации може да бъде
с продължителност до 4 години и да обхваща
всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка
учебна година се описват конкретно етапите
на напредъка и резултатите.
(4) В училищните проекти за иновации
се определят целите и идеите, свързани с
личностн ото, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците с изключение
на тези, които внушават верски убеждения и
тяхното практикуване.
(5) Към училищния проект за иновации се
прилагат учебните планове в случаите, когато
иновацията ги засяга, становище от началника
на съответното РУО, решение на педагогическия съвет и декларации от родителите.
Чл. 72. Критериите за оценяване на училищните проекти за иновации са:
1. ясна и конкретна цел на проекта, свързана
с повишаване качеството на образованието;
2. съответствие на предложените дейности
с целите в проекта;
3. възможност за проследяване на въздействието от иновативния процес и иновацията
върху качеството на образованието;
4. измеримост на очакваните резултати;
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5. приложимост на иновацията и възможности за мултиплициране;
6. съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти за учебния план,
за организацията на дейностите в училищното образование и за общообразователната
подготовка.
Чл. 73. (1) Към министъра на образованието
и науката се създава Комисия за иновативните
училища с участието на психолози, социолози,
педагогически специалисти, представители на
научната общност, физически и юридически
лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието,
науката и технологиите.
(2) Комисията за иновативните училища
разглежда и оценява постъпилите в Министерството на образованието и науката училищни
проекти за иновации.
(3) Комисията за иновативните училища
предлага ежегодно на министъра на образованието и науката проект на Списък на
иновативните училища.
Чл. 74. Министърът на образованието и
науката в срок до 31 май внася в Министерския
съвет предложение за приемане на Списък
на иновативните училища за предстоящата
учебна година.
Чл. 75. (1) Началникът на съответното РУО
извършва мониторинг на иновативната дейност
в училищата от областта и дава становище за
резултатите от иновативния процес.
(2) Комисията за иновативните училища
прави предложения до министъра на образованието и науката за отписване от Списъка
на иновативните училища при следните обстоятелства:
1. констатирани несъответствия меж ду
целите на училищните проекти за иновации
и постигнатите резултати;
2. неспазване на държавните образователни
стандарти в системата на предучилищното и
училищното образование;
3. констатиране, че при прилагане на училищните проекти за иновации се използват
верски убеждения и/или нетолерантност;
4. мотивирано писмено искане от не помалко от 2/3 от родителите/настойниците на
учениците, включени в училищния проект за
иновации;
5. мотивирано писмено искане от директора
на училището след решение на педагогическия съвет;
6. мотивирано писмено искане от председателя на обществения съвет след решение
на обществения съвет в училището.
Чл. 76. В случаите по чл. 75, ал. 2 министърът на образованието и науката внася в
Министерския съвет предложение за отписване
на училището от Списъка на иновативните
училища за предстоящата учебна година.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Заварените към влизането в сила на
ЗПУО общински обединени детски заведения
и целодневни детски градини продължават
дейността си като общински детски градини.
(2) Промяната на наименованието на детските градини по ал. 1 се извършва със заповед
на кмета на общината, без да се представят
съответните документи по чл. 10, ал. 2.
§ 2. (1) В срок до 31 март 2017 г. съответните органи по чл. 312 ЗПУО инициират
производство за промяна на наименованията
на училищата, ако те не съответстват на изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗПУО. Заповедта
за промяна на наименованието се издава при
условията и по реда на глава втора.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 наименованията на училищата, които не са променени
по реда на ал. 1, се привеждат в съответствие
с чл. 31, ал. 1 ЗПУО със заповед на министъра
на образованието и науката. Производството за
издаване на заповедта започва по инициатива
на министъра на образованието и науката или
по писмено предложение на началника на РУО.
§ 3. За преобразуване по § 13 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗПУО на
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помощно училище в държавен и общински
център за специална образователна подкрепа
се представят съответните документи по чл. 6
и се прилагат условията и редът на глава
втора, раздел II.
§ 4. Заварените към влизането в сила на
ЗПУО училища, които съдържат в наименованията си „национална“, „национално“,
продължават дейността си със същото наименование до обнародването в „Държавен
вестник“ на решение на Министерския съвет
по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗПУО.
§ 5. Глава пета, раздел I не се прилага за
училищата по чл. 39, ал. 2, т. 2 и 3 ЗПУО.
§ 6. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 11 ЗПУО и
отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42
от 2015 г.).
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Меглена Кунева
6974
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-487
от 19 юли 2016 г.
На основание чл. 62, ал. 2 и във връзка с
чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-222 от 6.06.2016 г. по чл. 64, ал. 1
ЗКН и становище във връзка с чл. 64, ал. 3 ЗКН,
отразено в т. 4 на протокол № 60 от 27.06.2016 г.,
назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.
и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Отнемам предоставения статут на архитек
турно-строителна недвижима културна ценност на
„Жилищна сграда, бивша на Стефан Стефанов“,
разположена на ул. Оборище 10, кв. 552, пл. № 7,
нов УПИ VII-17, 17а, район „Оборище“, Столична
община, гр. София, с категория „местно значение“, декларирана със „Списък на декларираните
паметници на културата в главния център на гр.
София“ с писмо с изх. № 1787 от 21.05.1976 г., „Списък на архитектурните и исторически паметници
на културата в София за периода 1880 – 1944 г.“
(ДВ, бр. 40 от 1978 г.) и „Актуализиран списък
на индивидуалните архитектурни, исторически
и художествени паметници на културата в гр.
София – централна градска част“ (писмо № 2637
от 7.06.1988 г. на Националния институт за паметници на културата).
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Опис на границите на обекта по т. 1 и
картният материал се съхраняват в Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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Министър:
В. Рашидов

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-149
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и

възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Благоевград, в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Благоевград.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Благоевград, осъществява дейностите по чл. 50,
ал. 1, т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Благоевград, е Благоевград, ул. Братя Иванови 7.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.
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Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-150
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Бургас, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Бургас.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Бургас, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Бургас, е
Бургас, к-с Изгрев (в сградата на Средно училище
„Йордан Йовков“).
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.
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Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-151
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Варна, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Варна.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Варна, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
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2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Варна, е
Варна, район „Одесос“, бул. Сливница 113.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7052

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-152
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Велико Търново,
в Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Велико
Търново.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование – област Велико
Търново, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Велико Търново, е Велико Търново, ул. Мармалийска 26, ет. 1.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7053

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-153
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Видин, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Видин.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Видин, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Видин, е
Видин, ул. Бдин 66.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7054

Министър:
М. Кунева

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-154
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Враца, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Враца.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Враца, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Враца, е
Враца, ул. Огоста 4.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7055

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-155
от 19 август 2016 г.
На основа н ие § 21, а л. 1 ПЗРЗП УО във
връзка с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване
на дейностите, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности – Габрово,
в Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Габрово.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Габрово, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Габрово,
е Габрово, ул. Брянска 3.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7056

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-156
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални об-
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разователни потребности – Добрич, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Добрич.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Добрич, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Добрич, е
Добрич, ул. Йордан Йовков 4.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7057

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-157
от 19 август 2016 г.
На основа н ие § 21, а л. 1 ПЗРЗП УО във
връзка с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване
на дейностите, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности – Кърджали, в Регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование – област Кърджали.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Кърджали, осъществява дейностите по чл. 50,
ал. 1, т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Кърджали,
е Кърджали, ул. Кап. Петко войвода 3А.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7058

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-158
от 19 август 2016 г.
На основа н ие § 21, а л. 1 ПЗРЗП УО във
връзка с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване
на дейностите, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности – Кюстендил, в Регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование – област Кюстендил.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Кюстендил, осъществява дейностите по чл. 50,
ал. 1, т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
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2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Кюстендил, е Кюстендил, ул. Кокиче 7.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7059

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-159
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Ловеч, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Ловеч.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Ловеч, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Ловеч, е
Ловеч, ул. Стара планина 31.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7060

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-160
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Монтана, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Монтана.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Монтана, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Монтана,
е Монтана, ул. Неофит Бозвели 22А.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7061

Министър:
М. Кунева
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ЗАПОВЕД № РД-14-161
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образоват ел ни по т ребнос т и – Пазард ж ик, в
Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Пазарджик.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Пазарджик, осъществява дейностите по чл. 50,
ал. 1, т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Пазарджик,
е Пазарджик, ул. Веслец 2А.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7062

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-162
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Перник, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Перник.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Перник, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Перник, е
Перник, кв. Христо Смирненски, бл. 4.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7063

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-163
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
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възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Плевен, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Плевен.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Плевен, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Плевен, е
Плевен, ул. Георги Кочев 66.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7064

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-164
от 19 август 2016 г.
На основа н ие § 21, а л. 1 ПЗРЗП УО във
връзка с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване
на дейностите, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности – Пловдив,
в Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Пловдив.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Пловдив, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Пловдив,
е Пловдив, ул. Прохлада 1.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7065

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-165
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Разград, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Разград.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Разград, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
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2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Разград, е
Разград, ул. Никола Вапцаров 10.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7066

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-166
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Русе, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Русе.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Русе, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Русе, е
Русе, пл. Левски 1А, ет. 1.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7067

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-167
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен
център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Силистра,
в Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Силистра.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Силистра, осъществява дейностите по чл. 50,
ал. 1, т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Силистра,
е Силистра, ул. Христо Смирненски 5.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7068

Министър:
М. Кунева

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-168
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Сливен, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Сливен.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Сливен, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Сливен, е
Сливен, ж.к. Българка, ул. Добри Добрев.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7069

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-169
от 19 август 2016 г.
На основа н ие § 21, а л. 1 ПЗРЗП УО във
връзка с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване
на дейностите, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности – Смолян,
в Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Смолян.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Смолян, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Смолян,
е Смолян, ул. Братан Шукеров 19.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7070

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-170
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални об-

С Т Р.
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разователни пот ребности – Софи я област, в
Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – София област.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София
област, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – София област, е
София, район „Слатина“, ул. Владово 1.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7071

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-171
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – София, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – София-град.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование – София-град,
осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2, 3
и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – София-град, е
София, район „Слатина“, ул. Владово 1.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7072

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-172
от 19 август 2016 г.
На основа н ие § 21, а л. 1 ПЗРЗП УО във
връзка с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване
на дейностите, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности – Стара
Загора, в Регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование – област
Стара Загора.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование – област Стара
Загора, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.

ВЕСТНИК
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2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Стара Загора, е Стара Загора, ул. Генерал Столетов 183.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7073

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-173
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образоват ел н и по т ребнос т и – Търг ови ще, в
Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Търговище.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Търговище, осъществява дейностите по чл. 50,
ал. 1, т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Търговище,
е Търговище, ул. Кюстенджа 89А.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7074

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-174
от 19 август 2016 г.
На основа н ие § 21, а л. 1 ПЗРЗП УО във
връзка с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване
на дейностите, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности – Хасково,
в Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Хасково.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Хасково, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Хасково,
е Хасково, ул. Иглика 14.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7075

Министър:
М. Кунева

БРОЙ 68
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ЗАПОВЕД № РД-14-175
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Шумен, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Шумен.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Шумен, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Шумен, е
Шумен, ул. Милан Борисов 16.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7076

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-176
от 19 август 2016 г.
На основание § 21, ал. 1 ПЗРЗПУО във връзка
с чл. 50, ал. 3 ЗПУО и за осъществяване на дейностите, свързани с провеждане на държавната
политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, преобразувам Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Ямбол, в Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Ямбол.
1. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Ямбол, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1,
т. 2, 3 и 5 ЗПУО.
2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Ямбол, е
Ямбол, ул. Стефан Караджа 38.
3. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразувания център да бъдат
уредени при условията на чл. 123 КТ.

7077

Министър:
М. Кунева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-447
от 8 август 2016 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии утвърждавам
план за управление на резерват „Риломанастир
ска гора“.

ВЕСТНИК
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Екземпляри от плана за управление на резерват „Риломанастирска гора“ да се предоставят на
съответните регионални и местни органи.

6905

Министър:
Ив. Василева

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СОА-16-РД-09-1104
от 16 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и чл. 310,
ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решение № 605 по протокол
№ 19 от 28.07.2016 г. на Столичния общински
съвет нареждам:
1. Да се открие нова Детска градина № 198
с името „Косе Босе“, с административен адрес:
София, район „Връбница“ ул. Войводово 4.
2. Да се осигурят необходимите щатни бройки и бюджет за нормалното функциониране на
детската градина.
3. Д и р ек т ор ът н а д и р ек ц и я „Обра з ов ание“ – Столична община, да предприеме необходимите действия за обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“, на кмета на
район „Връбница“ за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община – Тодор
Чобанов, за контрол.

6855

Кмет:
Й. Фандъкова

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 491
от 19 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 60, ал. 1 АПК
и предвид фактическите основания в докладна
записка вх. № ДЗ-564 от 18.07.2016 г. от зам.-кмета
на общината Общинският съвет – Асеновград,
реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план за
трасета нa смесена канализация, обхващаща
отделни клонове за рехабилитация на канализационната мрежа на Асеновград съгласно нанесените
плътни кафяви линии и сервитути, означени със
сини пунктирни линии.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
С оглед защита на особено важни обществени интереси в сферата на опазване на околната
среда от замърсявания допуска предварително
изпълнение на решението.

6906

Председател:
Св. Шуманов

С Т Р.
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ОБЩИНА БАТАК

ОБЩИНА БРЕЗНИК

РЕШЕНИЕ № 155
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка с
процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.4.101 м. Дъното – Балабанова Борика по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Батак, като с план за регулация се обособява нов
урегулиран поземлен имот: СI-101 „Индивидуално
вилно строителство“ с площ 820 кв. м; с план за
застрояване за УПИ СI-101 „Индивидуално вилно
строителство“ се предвижда зона Ок – Курорт с
показатели, Кинт. ≤ 1,5; плътност на застрояване ≤ 20 %; озеленяване ≥ 50 %, с Н ≤ 7 м, до два
етажа, свободно застрояване, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 247
от 4 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брез
ник, одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут за изграждане на
електропровод 20 kV през ПИ № 000057 – МТС,
000060 – полски път, и 028020 – нива, по КВС
на с. Режанци.

6954

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 156
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка
с процедура по промяна предназначението на
земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.9.35 м. Радецки по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак,
като с план за регулация се обособява нов урегулиран поземлен имот: с план за регулация
за сметка на поземлен имот с идентификатор
02837.9.35, местност Радецки по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак с
площ 2422 кв. м се обособяват следните нови
урегулирани поземлени имоти: УПИ I-35 „Индивидуално вилно строителство“ с площ 702 кв. м;
УПИ II-35 „Индивидуално вилно строителство“
с площ 702 кв. м; УПИ III-35 „Индивидуално
вилно строителство“ с площ 702 кв. м и УПИ
IV-35 „За ведомствен път“ с площ 316 кв. м.
С плана за застрояване за новообразуваните
урегулирани поземлени имоти се предвиждат
застроителни петна със следните параметри
на застрояване: ета жност – 2 ета жа; до 7 м
височина; „свободно застрояване“; плътност на
застрояване – максимум 20 %; К инт. – 0,6, и
минимум 50 % зелени площи. Устройствената
зона е „Ок“ – Курорт.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

6955

Председател:
К. Ангелова

6953

Председател:
В. Младенова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-16-7706-170
от 16 август 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 ЗА нареждам:
Одобрявам проекта на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
VI-330 „за смесено строителство“, кв. 2; УПИ
I-330 „за комплекс за здравеопазване – МБАЛ,
етажен гараж и ТРП“, УПИ II-330 „за здравеопазване, научна дейност и ТРП“, УПИ III-330
„за образование – общежитие“, УПИ IV-330 „за
образование – общежитие и спортна база“, УПИ
V-330 „за детско заведение“, УПИ VI-330 „за водно
съоръжение“, УПИ VII-2609 „за извор минерална
вода“, УПИ VIII – „за ТРП“, IХ – „за ТРП“, УПИ
Х-2576 „за паркинг“, кв. 9; УПИ I-330 „за смесено
строителство“, кв. 10, и улична регулация между
о.т. 360, 366, 555 и от о.т. 3459 до о.т. 3473, м.р. 23,
м. Сотира, зона МБАЛ „Света Марина“, Варна,
с обхват имоти с идентификатори 10135.2555.330,
10135.2555.2576 и 10135.2555.2609 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Варна,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част
от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на област Варна пред Административния съд – Варна.

6907

Областен управител:
Ст. Пасев

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 148
от 19 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 7 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура за изграждане на
външно електрозахранване на ПИ 58222.111.229, м.
Дервиша, по КК на гр. Велики Преслав, в частта

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

на трасето, преминаваща през имоти, публична
общинска собственост ПИ 58222.111.329 и ПИ
58222.111.143 с предназначение „За селскостопански, горски, ведомствен път“ до границата на имот
ПИ 58222.111.229 с дължина на трасето 186,80 м
и обща площ с ограничение в размер 747,20 м 2 .

6908

Председател:
А. Асенова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 366
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 и ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 1, 4 и 5, чл. 108, ал. 2, чл. 113, ал. 1 и 6 ЗУТ,
Решение № 242 от протокол № 10 от 28.04.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, и предварителен договор от 10.05.2016 г. за прехвърляне
на собственост на основание чл. 15, ал. 5 ЗУТ,
Решение № 5 от протокол № 1 от 10.02.2016 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
при Община Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява:
I.1. Частично изменение на ПУП – план за
регулация:
– промяна предназначението на земеделска
земя, ПИ с идентификатор 00583.51.14, за жилищни
нужди и включване в регулационните граници
на с. Арбанаси;
– промяна на регулационната граница между
ПИ с идентификатор 00583.51.14 и ПИ с идентификатор 00583.501.381 съгласно отразените върху
плана линии и зачерквания с червен цвят;
– разделяне на УПИ XI-2 (ПИ с идентификатор
00583.501.381), кв. 47, на два нови УПИ: УПИ XII381 „за жилищни нужди“, кв. 47, и УПИ XIII-381
„за жилищни нужди“, кв. 53 (образуван от част
от ПИ с идентификатор 00583.51.14 и южната част
от ПИ с идентификатор 00583.501.381), съгласно
отразените върху плана линии, щриховки и циф
ри с червен цвят и цифри и надписи в зелено;
– обособяване на УПИ XIV „за жилищни
нужди“, кв. 53, от ПИ с идентификатор 00583.51.14
съгласно отразените върху плана линии, щриховки
и цифри с червен цвят и цифри и надписи в зелено;
– обособяване на нова улица между кв. 47 и
кв. 53 с ОК 366-3651-3652-3653-3654-3655-3656-36573660 съгласно отразените върху плана линии,
зачерквания и цифри с кафяв цвят;
– промяна на регулационната граница между
ПИ с идентификатор 00583.501.9525 и УПИ VIII268 съгласно отразените върху плана линии,
зачерквания и щриховки в червено;
– промяна предназначението на част от ПИ
00583.51.13 и включване в новообособената улицa.
2. Подробен устройствен план – план за застрояване за новообособените УПИ XII-381 „за жилищни нужди“, кв. 47, УПИ XIII-381 „за жилищни
нужди“, кв. 53, и УПИ XIV „за жилищни нужди“,
кв. 53 – предвижда се застрояването с жилищни
сгради и допълващо застрояване при следните
градоустройствени показатели: височина (Н) до
6,50 м, плътност на застрояване – max. 60 %;
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коефи ц иен т на и н т ензи внос т (К и н т.) – 1,2 ,
минимално озеленена площ – 40 %, начин на
застрояване – свободно и свързано в два съседни
имота, линии на застрояване – ограничителни
и задължителни.
3. Работен устройствен план за УПИ XII-381
„за жилищни нужди“, кв. 47, УПИ XIII-381 „за
жилищни нужди“, кв. 53, и УПИ XIV „за жилищни нужди“, кв. 53 – предвижда се свободно
застрояване на нискоетажни жилищни сгради с
височина до 6,5 м кота корниз и допълващо застрояване; характер и начин на застрояване – съобразно подробния устройствен план – план за
застрояване; с нанесените размери, отстояния
и вертикални коти (височини), отразени върху
графичните материали – план, вертикален разрез
и силуети.
4. Подробен устройствен план – парцеларен
план (ПП) и план-схеми за трасета за ел. захранване и водоснабдяване на новообособените
УПИ XIII-381 и УПИ XIV.
II. При проектиране на новата улица да се
спазят всички изисквания за сервитутите на
енергийните обекти относно съществуващия
въздушен електропровод съгласно Наредба № 16
от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
III. Всички дейности по изграждане на новопроектираната улица с ОК 366-3651-3652-3653-36543655-3656-3657-3660 са за сметка на възложителите.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
6909
РЕШЕНИЕ № 367
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, Решение
№ 336 от протокол № 13 от 30.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, Решение № 42
от протокол № 4 от 1.06.2016 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – ПУП –
парцеларен план за външно трасе за електрозахранване 20 kV на производствено-складова база
в ПИ № 035031, местност Устито, в землището на
гр. Дебелец, община Велико Търново – трасето на
кабелното ел. захранване започва от съществуващ
бетонен стълб (СРС № 34), намиращ се в ПИ
035016 (нива, частна собственост); напуска ПИ
035016; върви в ПИ 000390 (местен път, общинска
публична собственост) и навлиза в захранвания
ПИ 035031, където кабелът влиза в новия БКТП,
изграден до южната имотна граница. Трасето на
резервното ел. захранване ще върви в ПИ 000390
(местен път, общинска публична собственост) и
ПИ 035031.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов

6910

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 328
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – план-схема за трасе за присъединяване към съществуваща електроразпределителна мрежа на инвестиционно намерение
на възложителите, което ще се осъществи чрез
прокопаване на нова подземна кабелна линия
НН, която започва от съществуващ РК при о.т.
3934 на ул. Индустриална и по източния тротоар
на улицата (в зелената част от него) достига до
мястото, определено за поставяне на ел. табло,
пред имота на възложителите. Обща дължина
на трасето – 215 м, местност Превалата, община
Велинград, ЕК АТТЕ 10450.
2. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура
и водоснабдяване.

6981

Председател:
Б. Мандраджиев

РЕШЕНИЕ № 329
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява П У П – ПП и план-схема на
трасе за полагане на оптична кабелна линия за
пренос на електронни съобщения от Велинград,
община Велинград, до няколко от населените места – с. Абланица, с. Кандьови, с. Света
Петка, с. Цветино, с. Пашови и с. Рохлева, през
пътищата от КВС на Велинград. Общата дължина на оптичната кабелна линия е 22 717 м. То
е проектирано да започне от новопроектирана
шахта на „Телекабел“, която се намира на ул. Н.
Вапцаров, при о.т. 1292б от плана на Велинград
до последна точка с. Рохлева.
2. Одобрява преминаване през общински
местни пътища от КВС на Велинград, докато
достигне до последна точка с. Рохлева.
3. Одобрява идейно предложение по чл. 125
ЗУТ.
4. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1, 2 и 3.
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Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура
и водоснабдяване.

6982

Председател:
Б. Мандраджиев

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 149
от 1 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ одобрява проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за „Външно кабелно ел. захранване
от нов размножителен кабелен шкаф тип ШК-7
на ТП „Застава“ до ел. табло тип ТЕПО пред ПИ
014069, м. Ачмълъка по КВС на с. Шкорпиловци
(съгласно приложение 5).

6952

Председател:
Ж. Жеков

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 249
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 108 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Казанлък, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на оптична кабелна мрежа с териториален обхват
в следните землища: с. Бузовград и с. Горно
Черковище, в полза на „Тракия кабел“ – ООД,
ЕИК 123727668, представлявано от Бойко Димов Байчев. Оптичният кабел ще преминава
през следните поземлени имоти: в землището
на с. Бузовград, EK ATTE 06848: № 000048 и
№ 000128 – „За местен път“ – общинска публична собственост; № 000140 – „За селскостопански,
горски, ведомствен път“ – общинска публична
собственост; № 000129 – „За друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение“ – държавна
частна собственост; общата дължина на проектния оптичен кабел в землището и в урбанизираната територия на Бузовград е 2514,48 м и общ
сервитут 1005,78 кв. м; в землището на с. Горно
Черковище, ЕК АТ ТЕ 49076, № 999088 – „За
местен път“ – общинска публична собственост;
общата дължина на проектния оптичен кабел
в землището и в урбанизираната територия на
с. Горно Черковище е 4699,32 м, а общият сервитут е 1879,73 кв. м.
Одобрява план-схеми към действащия подробен устройствен план на селата Горно Черковище
и Бузовград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

7085

Председател:
Н. Златанов
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ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ № 287
от 27 юли 2016 г.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 283
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява окончателен ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външна връзка на водопровод
за к. к. Обзор-север в землището на гр. Обзор,
община Несебър“. Трасето преминава през ПИ
с идентификатори 53045.502.495, 53045.502.493,
53 0 45. 5 01.4 43, 53 0 45. 21 3. 619, 53 0 45. 2 2 4 . 2 0 2 ,
53045.224.013, 53045.227.20 0, 53045.227.30 0 по
КК на землището на гр. Обзор, община Несебър. Дължината на трасето е 651 м. Определя
се сервитут по 3 м от двете страни на оста на
трасето на водопровода. Площта на сервитута
е 3764 кв. м и засяга ПИ с идентификатори
53045.502.495 (общински терени за градско и
крайградско движение), 53045.502.493 (общинска частна собственост за улица), 53045.501.443
(собственост на Министерството на транспорта,
булеварди), 53045.213.619 (общински, необработваеми земи), 53045.224.202 (общински пътища,
IV клас), 53045.224.013 (общински дерета, оврази,
ями), 53045.227.200 (собственост на Министерството на транспорта, територии за нуждите
на транспорта), 53045.227.300 (собственост на
Държавен поземлен фонд – МЗГАР за индивидуално застрояване) по КК на землището на гр.
Обзор, община Несебър.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
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На основание чл. 129, ал. 1, II изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и изложените мотиви в докладната записка Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ
на к. к. Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ Х-320, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 51500.507.11 по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 4001 по ПУП на к. к.
Слънчев бряг-запад.
Проектът касае промяна номера на имота
от УПИ Х-320 на УПИ Х-11 в съответствие с
номера му по кадастрална карта, промяна на
отреждането на имота от „За курортно строителство“ в „За курортно и жилищно строителство“ и промяна на устройствените показатели,
както следва: плътност на застрояване – от
20 % на 30 %, Кинт. – от 0,8 на 1,5; максимална етажност – от 3 етажа (Нкорниз 10 м) на 5
етажа (Нкорниз 15 м); и минимално озеленена
площ – от 60 % на 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
6887
РЕШЕНИЕ № 290
от 27 юли 2016 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: Външно ел.
захранване на жилищна сграда в ПИ 53045.521.851
по кадастралната карта на гр. Обзор. Трасето е
с дължина 95 м и преминава през имот с идентификатор 53045.521.188 – полски път. Определен
е сервитут от двете страни на оста на трасето
на кабела.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

На основание чл. 129, ал. 1, II изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и изложените мотиви в докладната записка Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к. к. Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ VII – общ., идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.507.189 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3403 по ПУП
на к. к. Слънчев бряг-запад.
Проектът касае разделяне на УПИ VII-общ.
(ПИ 51500.507.189) с площ 809 кв. м и отреждане
„За търговия и трафопост“ на новообразувани
УПИ VII – общ., с площ 653 кв. м и отреждане „За
търговия“ и УПИ VIII с площ 156 кв. м и отреждане „За трафопост“ и установяване на следните
устройствени показатели за новообразувания УПИ
VIII: плътност на застрояване – 20 %, Кинт. – 0,5;
максимална етажност – 1 етаж (Нкорниз 4,5 м);
и минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

Председател:
Р. Кулев

Председател:
Р. Кулев

Председател:
Р. Кулев
6885
РЕШЕНИЕ № 284
от 27 юли 2016 г.

6886

6888
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РЕШЕНИЕ № 291
от 27 юли 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 293
от 27 юли 2016 г.

На основание чл. 129, ал. 1, II изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и изложените мотиви в докладната записка Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ II – общ., идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.507.449 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1602 по ПУП
на к.к. Слънчев бряг-запад.
Проектът касае разделяне на УПИ II – общ.
(ПИ 51500.507.449) с площ 1041 кв. м и отреждане
„За търговия и трафопост“ на новообразувани
УПИ II – общ., с площ 931 кв. м и отреждане „За
търговия“ и УПИ VI с площ 110 кв. м и отреждане „За трафопост“ и установяване на следните
устройствени показатели за новообразувания УПИ
VI: плътност на застрояване – 20 %, Кинт. – 0,5,
максимална етажност – 1 етаж (Нкорниз 4,5 м);
и минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

На основание чл. 129, ал. 1, II изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и изложените мотиви в докладната записка Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ III – общ., идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.507.381 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 2201 по ПУП
на к.к. Слънчев бряг-запад.
Проектът касае разделяне на УПИ III – общ.
(ПИ 51500.507.381) с площ 1113 кв. м и отреждане
„За търговия и трафопост“ на новообразувани
УПИ III – общ., с площ 982 кв. м и отреждане
„За търговия“ и УПИ XIV с площ 131 кв. м и
отреждане „За трафопост“ и установяване на
следните устройствени показатели за новообразувания УПИ XIV: плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 0,5, максимална етажност – 1
етаж (Нкорниз 4,5 м); и минимално озеленена
площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател:
Р. Кулев

Председател:
Р. Кулев

6889
6891
РЕШЕНИЕ № 292
от 27 юли 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 294
от 27 юли 2016 г.

На основание чл. 129, ал. 1, II изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и изложените мотиви в докладната записка Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ I – общ., идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.507.521 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1403 по ПУП
на к.к. Слънчев бряг-запад.
Проектът касае разделяне на УПИ I – общ.
(ПИ 51500.507.521) с площ 2194 кв. м и отреждане „За търговия, КОО и трафопост“ на новообразувани УПИ I – общ. с площ 2076 кв. м и
отреждане „За търговия и КОО“ и УПИ IX с
площ 118 кв. м и отреждане „За трафопост“ и
установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ IX: плътност
на застрояване – 30 %, Кинт. – 0,5, максимална
етажност – 1 етаж (Нкорниз 4,5 м); и минимално
озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

На основание чл. 129, ал. 1, II изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и изложените мотиви в докладната записка Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ V – общ., идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.507.356 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1901 по ПУП
на к.к. Слънчев бряг-запад.
Проектът касае разделяне на УПИ V – общ.
(ПИ 51500.507.356), с площ 1662 кв. м и отреждане
„За търговия и трафопост“ на новообразувани
УПИ V – общ., с площ 1555 кв. м и отреждане „За
търговия“ и УПИ IX с площ 107 кв. м и отреждане
„За трафопост“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ
IX: плътност на застрояване – 20 %, Кинт. – 0,5,
максимална етажност – 1 етаж (Нкорниз 4,5 м);
и минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател:
Р. Кулев

Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 295
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, II изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и изложените мотиви в докладната записка Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ ІІІ – общ., идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.507.256 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3301 по ПУП
на к.к. Слънчев бряг-запад.
Проектът касае разделяне на УПИ III – общ.
(ПИ 51500.507.256), с площ 390 кв. м и отреждане
„За търговия и трафопост“ на новообразувани
УПИ III – общ., с площ 268 кв. м и отреждане „За
търговия“ и УПИ IX с площ 122 кв. м и отреждане „За трафопост“ и установяване на следните
устройствени показатели за новообразувания УПИ
IX: плътност на застрояване – 20 %, Кинт. – 0,5,
максимална етажност – 1 етаж (Нкорниз 4,5 м);
и минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

6893

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 306
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, II изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и изложените мотиви в докладната записка Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на к.к. Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на УПИ IV, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 51500.505.164 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.340 по
кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 36 по
ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае придаване на 450 кв. м от ПИ
51500.505.329 към УПИ IV (ПИ 51500.505.128),
като след промяната площта на УПИ IV (ПИ
51500.505.128) става 3446 кв. м, без да се променят
устройствените показатели.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

6894

Председател:
Р. Кулев

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 170
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9
от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Павликени, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

1. Допълва списъка на обектите, обявени за
приватизация с Решение № 111 от 11.11.2002 г.
на Общ инск и я съвет – г р. Павликени (ДВ,
бр. 116 от 2002 г.), със следния имот: хотелск и комплекс „Полтава“ – частна общинска
собственост, със застроена площ на сградата
416 кв. м и застроена площ на сутерена 416 кв.
м, включващи: сутерен – механа, кухня, склад,
хладилна камера, котелно и склад за нафта;
партер – сладкарница, складови помещения и
фоайе; I етаж – 16 бр. стаи и сервизни помещения; II етаж – 16 бр. стаи и сервизни помещения;
III етаж – 16 бр. стаи и сервизни помещения;
IV етаж – 16 бр. стаи и сервизни помещения,
намиращ се в кв. 74, УПИ I-849 по ПУП на гр.
Павликени, пл. Свобода 2, актуван с АОС № 59
от 4.05.1998 г., при граници и съседи на имота:
от изток – пл. Свобода, от запад – паркинг, от
север – кафе-аперитив, и от юг – ул. Цар Иван
Асен Втори, с отстъпено право на строеж върху
земята съобразно застроената му площ.
2. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
 Обект на търга – хотелски комплекс „Полтава“ – частна общинска собственост, със застроена
площ на сградата 416 кв. м и застроена площ на
сутерена 416 кв. м, включващи: сутерен – механа,
кухня, склад, хладилна камера, котелно и склад
за нафта; партер – сладкарница, складови помещения и фоайе; I етаж – 16 бр. стаи и сервизни
помещения; II етаж – 16 бр. стаи и сервизни
помещения; III етаж – 16 бр. стаи и сервизни
помещения; IV етаж – 16 бр. стаи и сервизни
помещения, намиращ се в кв. 74, УПИ I-849 по
ПУП на гр. Павликени, пл. Свобода 2, актуван
с АОС № 59 от 4.05.1998 г., при граници и съседи
на имота: от изток – пл. Свобода, от запад – паркинг, от север – кафе-аперитив, и от юг – ул. Цар
Иван Асен Втори, с отстъпено право на строеж
върху земята съобразно застроената му площ.
 Начална тръжна цена – 597 300 лв. без ДДС.
Сделката е необлагаема по ЗДДС.
 Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
 Депозит за участие в търга – 50 000 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Община
Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC
код UNCRВGSF при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня преди търга.
 Цена на тръжната документация – 400 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
в Информационния център на Община Павликени след представяне на документ за платена
цена. Тръжната документация да се закупи до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга. Срокът за закупуване на тръжната
документация не може да бъде по-кратък от 10
дни от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
 Предложения за участие в търга се подават
до 17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура. Срокът на подаване на
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предложението не може да бъде по-кратък от
15 дни от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
 Оглед на обекта може да се извърши до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
 Търгът да се проведе на 25-ия ден след обнародването на настоящото решение в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в заседателната зала на Община Павликени. При неявяване на кандидати да
бъде проведен повторен търг при същите условия
30 дни след приключването на първата тръжна
процедура.
Достигнатата цена да се заплати еднократно
по банков път преди сключването на договор за
продажба.
3. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от настоящото решение.
4. Възлага на кмета на община Павликени да
назначи тръжна комисия, която да проведе тръжна
процедура в съответствие с изискванията на чл. 8
от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз
основа да представения от комисията протокол.
5. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупкопродажба със спечелилия търга участник.

„Кулински ливади“, намиращ се на имотна граница
в ПИ 000316, преминава през имоти, общинска
собственост, в землище с. Ивайло, както следва:
местен път – означен като ПИ 000248, път IV
клас – означен като ПИ 000108, полски път – означен като ПИ 029002, и в землище Пазарджик:
местен път – означен като ПИ с идентификатор
55155.11.61, до ПИ 000449, м. Кулински ливади,
по КВС на землище с. Ивайло, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти.

Председател:
В. Антонова

Председател:
Х. Харалампиев

7086

6990

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 161
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод,
канализация и електропровод до ПИ 55155.12.174184, местност Атчаир, по КККР на землище
Пазард ж ик, п реминаващ и п рез имо т и: ПИ
55155.12.85 – селскостопански горски ведомствен
път; ПИ 55155.12.86 – напоителен канал, общинска
собственост, и ПИ 55155.12.179 – второстепенна
улица, собственост на инвеститора, до новообособени УПИ за гореописаните имоти съгласно
изчертаните със синьо, кафяво и червено трасета
и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 159
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод с
дължина 1380 м, започващ от ПИ № 000691 – стопански двор (след табло мерене), преминаващо
изцяло през имоти, общинска собственост – път
IV клас – означен като ПИ № 000181 и 000200,
напоителен канал – ПИ № 000353, и полски пътища – ПИ № 000186 и 000182, до ПИ № 048014,
м. Каратопрак, по КВС на землище с. Алеко
Константиново, съгласно изчертаното със синьо
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

РЕШЕНИЕ № 309
от 14 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129 ал. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 2, т. 1 и 2
във връзка с ал. 1, т. 1 и 3, чл. 109, ал. 1, т. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 15, ал. 2, чл. 128,
ал. 7 ЗУТ и предвид изложените в предложение
с вх. № 16ХІ-314 от 29.06.2016 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация на ул. Гладстон
от о.т. 259 и о.т. 259А до о.т. 264 и о.т. 265 за кв. 155,
156Д, 292 и 296 по плана на Централната градска
част – гр. Пловдив, и приведен в съответствие с
КК и с приетия предварителен проект на ЦГЧ
УПИ VІІІ-521.1456, кино, като:
– промяна на част от северната улична регулационна линия на ул. Гладстон от бул. Руски
до ул. Виктор Юго (кв. 155, кв. 156Д, кв. 196 по
плана на Централната градска част, гр. Пловдив)
и част от южната улична регулационна линия на
ул. Гладстон от бул. Руски до ул. Авксентий Велешки (кв. 292 по плана на Централната градска
част, гр. Пловдив), като се намалява габаритът
на улицата в рамките на допустимото съгласно
Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните териториии;

6989

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 160
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод
с дължина 219 м, започващ от съществуващ ТП
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– привежда в съответствие с КК и с приетия
предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456,
кино.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен 1, ет. 7, стая 5, Пловдив
4000.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, до Административния съд – Пловдив.

6959

Председател:
С. Петкова

РЕШЕНИЕ № 311
от 14 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 64, ал. 2, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
чл. 281 ЗЕС и предвид изложените в предложение
с вх. № 16ХІ-323 от 6.07.2016 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява план-схема за обект: „Абонатни отклонения на Близу Медия енд Броудбент“ – ЕАД,
в карето на ул. Капитан Райчо, ул. Петко Д.
Петков, бул. Княгиня Мария-Луиза и бул. Цар
Борис ІІІ Обединител за допълване на действащ
ПУП – ПРЗ на квартал Бала зона в район „Централен“, Пловдив.
Подробният устройствен план – план-схемата,
се намира в сградата на Община Пловдив на пл.
Централен 1, стая 6, ет. VІІІ.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да подадат жалби
чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до Административния съд – Пловдив.

6975

Председател:
С. Петкова

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 292
от 26 юли 2016 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМ А поради възник на ли инвестиционни
намерения на възложителя и необходимост от
осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският съвет – гр.
Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за
обект: „Външно ел. захранване на ПИ 57491.18.233
по КККР на гр. Поморие, м. Кошарите, и сервитут, започващи от съществуващ трафопост
„Брокат-3“ в ПИ 57491.18.627 и преминаващи
през ПИ 57491.18.684 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 57491.18.687
(селскостопански път, общинска публична собственост) и ПИ 57491.18.689 (селскостопански път,
общинска публична собственост), с дължина на
трасето – 455,50 м.
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Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

6988

Председател:
А. Адамов

ОБЩИНА ПОПОВО
ЗАПОВЕД № 3-16-736
от 17 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44,
ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 във връзка с
чл. 311, ал. 1, чл. 321, ал. 1 и чл. 320, ал. 3 от Закона
за предучилищното и училищното образование
и Решение № 150 от 21.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Попово, нареждам:
1. Да се преобразува група с. Водица към ЦДГ
№ 4 „Славейче“ – гр. Попово, група с. Глогинка
към ЦДГ № 2 „Пролет“ – Попово, група с. Зараево
към ЦДГ № 1 „Люляче“ – Попово, група с. Ковачевец към ЦДГ № 4 „Славейче“ – Попово, група с.
Ломци към ЦДГ № 3 „Лястовичка“ – Попово, група с. Светлен към ЦДГ № 6 „Здравец“ – Попово, и
група с. Славяново към ОДЗ „Слънце“ – Попово,
чрез сливане в една Детска градина „Зарайск“
в с. Зараево, със седалище и адрес с. Зараево,
ул. 1 май 38, с групи в селата – Ломци, Светлен,
Глогинка, Славяново, Водица и Ковачевец.
Обучението в Детска градина „Зарайск“ – с.
Зараево, да се провежда в сграда с адрес с. Зараево, ул. 1 май 38, обучението в група с. Водица
да се провежда в сграда с адрес с. Водица, ул.
Първоармейска 1, обучението в група с. Глогинка
да се провежда в сграда с адрес с. Глогинка, ул.
Мара Тасева 20, обучението в група с. Ковачевец
да се провежда в сграда с адрес с. Ковачевец, ул.
Стара планина 2, обучението в група с. Ломци
да се провежда в сграда с адрес с. Ломци, ул.
Възраждане 5, обучението в група с. Светлен
да се провежда в сграда с адрес с. Светлен, ул.
Антон Страшимиров 44, обучението в група с.
Славяново да се провежда в сграда с адрес с.
Славяново, ул. 9 септември 4.
Организацията на предучилищното образование в ДГ „Зарайск“ – с. Зараево, да бъде целодневна. Сформирането на групите да се осъществи
съгласно държавния образователен стандарт за
предучилищно образование.
Трудовите правоотношения с персонала от
новооткритата детска градина да бъдат уредени
съгласно разпоредбите на чл. 123 КТ.
Задължителната документация на група с.
Водица към ЦДГ № 4 „Славейче“ – Попово, група
с. Глогинка към ЦДГ № 2 „Пролет“ – Попово,
група с. Зараево към ЦДГ № 1 „Люляче“ – Попово, група с. Ковачевец към ЦДГ № 4 „Славейче“ – Попово, група с. Ломци към ЦДГ № 3
„Лястовичка“ – Попово, група с. Светлен към
ЦДГ № 6 „Здравец“ – Попово, и група с. Славяново към ОДЗ „Слънце“ – Попово, да се приеме
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и съхранява от Детска градина „Зарайск“ – с.
Зараево. Движимото и недвижимото имущество на
групите по селата да се предадат за стопанисване
и управление с приемно-предавателен протокол
на Детска градина „Зарайск“ – с. Зараево.
Финансиращ орган на ДГ „Зарайск“ – с. Зарево, е Община Попово.
2. Да се преобразуват чрез сливане ЦДГ № 1
„Люляче“ – Попово, ул. М. Николов 2, и ЦДГ
№ 3 „Лястовичка“ – Попово, ул. Каломенска 7,
в Детска градина „Лястовичка“ – Попово, със
седалище и адрес Попово, ул. Каломенска 7, с
групи в сграда на ул. М. Николов 2.
Обу чението в детска градина „Лястовичка“ – Попово, да се провежда в сграда с адрес
Попово, ул. Каломенска 7, и в сграда с адрес
Попово, ул. М. Николов 2.
Организацията на преду чилищното образование в ДГ „Лястовичка“ – Попово, да бъде
целодневна. Сформирането на групите да се
осъществи съгласно държавния образователен
стандарт за предучилищно образование.
Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени съгласно разпоредбите на чл. 123
и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
Задължителната документация на ЦДГ № 1
„Люл яче“ – Попово, и ЦДГ № 3 „Лястовичка“ – Попово, да се приеме и съхранява от Детска
градина „Лястовичка“ – Попово. Движимото
и недвижимото имущество да се предадат за
стопанисване и управление с приемно-предавателен протокол на Детска градина „Лястовичка“ – Попово.
Финансиращ орган на ДГ „Лястовичка“ – Попово, е Община Попово.
3. Да се преобразуват чрез сливане ЦДГ № 4
„Славейче“ – Попово, ул. Тракия 49, и ЦДГ № 6
„Здравец“ – Попово, ул. Гагарин 1, в Детска градина „Здравец“ – Попово, със седалище и адрес
Попово, ул. Гагарин 1, с групи в сграда на ул.
Тракия 49.
Обучението в детска градина „Здравец“ – Попово, да се провежда в сграда с адрес Попово,
ул. Гагарин 1, и в сграда с адрес Попово, ул.
Тракия 49.
Организацията на предучилищното образование в ДГ „Здравец“ – Попово, да бъде целодневна. Сформирането на групите да се осъществи
съгласно държавния образователен стандарт за
предучилищно образование.
Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени съгласно разпоредбите на чл. 123
и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
Задължителната документация на ЦДГ № 4
„Славейче“ – Попово, и ЦДГ № 6 „Здравец“ – Попово, да се приеме и съхранява от Детска градина
„Здравец“ – Попово. Движимото и недвижимото
имущество да се предадат за стопанисване и
управление с приемно-предавателен протокол на
Детска градина „Здравец“ – Попово.
Финансиращ орган на ДГ „Здравец“ – Попово,
е Община Попово.
4. Да се преобразуват чрез сливане ЦДГ № 2
„Пролет“ – Попово, ул. Пирин планина 14, и ОДЗ
„Слънце“ – Попово, ж.к. Русаля 37, в Детска градина „Слънце“ – Попово, със седалище и адрес
Попово, ж.к. Русаля 37, с групи в сграда на ул.
Пирин планина 14.
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Обучението в Детска градина „Слънце“ – Попово, да се провежда в сграда с адрес Попово,
ж.к. Русаля 37, и в сграда с адрес Попово, ул.
Пирин планина 14.
Организацията на предучилищното образование в ДГ „Слънце“ – Попово, да бъде целодневна. Сформирането на групите да се осъществи
съгласно държавния образователен стандарт за
предучилищно образование.
Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени съгласно разпоредбите на чл. 123
и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
Задължителната документация на ЦДГ № 2
„Пролет“ – Попово, и ОДЗ „Слънце“ – Попово,
да се приеме и съхранява от Детска градина
„Слънце“ – Попово. Движимото и недвижимото имущество да се предадат за стопанисване и
управление с приемно-предавателен протокол на
Детска градина „Слънце“ – Попово.
Финансиращ орган на ДГ „Слънце“ – Попово,
е Община Попово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6883

За кмет:
М. Божанова

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 175
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за техническата инфраструктура (път, електропровод, водопровод и канализация), проектирани
през ПИ 044 038 – общински полски път, към
проект за ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 044 011 за образуване на УПИ 044
011 – общественообслужващи дейности, заведение
за обществено хранене, в местността Скелето по
КВС на гр. Раковски.
Проектът е изложен в сградата на общината
в стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.

7081

Председател:
Г. Лесов

РЕШЕНИЕ № 176
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява П У П – парцеларен план за изграждане на обект: „Газоснабдяване на община
Ра ковск и“, подобек т: „Газоразп редели т елна
м режа на ин д уст риа лна зона Раковск и – с.
Стряма – етап 2016 г., извън урбанизираната
територия“. Трасето на газопровода преминава
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през ПИ 034 290, пасище, мера – собственост на
„Джи Ви Трейдинг“ – ЕООД, ПИ 034.261 – пасище, мера, и ПИ 034.156 – пасище, мера, ПИ
034.312 – произв. и скл. обект, ПИ 034.343, ПИ
034.344, ПИ 034.327, ПИ 034.307 – за движение и
транспорт – собственост на „Завод за бетонови
елементи“ – ООД; ПИ 105 337, ПИ 034 284, ПИ
034 283, ПИ 034 141, ПИ 034 155 – за движение и
транспорт, ПИ 000 326 – отводнителен канал, ПИ
034 129, ПИ 034 143 – пасище, мера – собственост
на Община Раковски, в местността Перселик по
КВС на с. Стряма, община Раковски (решение № ІІ,
взето с протокол № 26 от 6.07.2016 г. на ЕСУТ).
Проектът е изложен в сградата на общината
в стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.

7082

Председател:
Г. Лесов
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„Малкоетажна жилищна сграда“ в поземлен имот
с идентификатор 65365.32.338, местност Водни дол,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена със
Заповед № КД-14-10-397 от 26.10.2009 г. на началник на СГКК – Кюстендил, съгласно графичната
част на приложения към това решение проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), с възложител „Адиум“ – ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Жалбите и протестите се
подават до Община Сапарева баня и се изпращат
в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол
по строителството“ на Община Сапарева баня.
Председател:
Ив. Куйов
6950

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 178
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за изграждане на обект: „Кабелна линия ниско напрежение
и нов МТТ“ в ПИ 48948.71.268 – полски път, в
местността Савака по КК на с. Момино село,
община Раковски (решение № ІІ, взето с протокол № 25 от 29.06.2016 г. на ЕСУТ при Община
Раковски).
Проектът е изложен в сградата на общината,
в стая № 2 на ет 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
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Председател:
Г. Лесов

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 150
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМ А, чл. 129, ал. 1 ЗУ Т и Решение
№ І-11, взето по протокол № 3 от 5.07.2016 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Сапарева баня,
Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти
с идентификатори 65365.32.215, 65365.32.314 и
65365.32.187 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – външно електрозахранване – ниско напрежение, на строеж

РЕШЕНИЕ № 1814
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
1. Намалява началната тръжна цена в размер
193 700 лв., приета с Решение № 989 от 24.09.2009 г.
на ОбС (ДВ, бр. 101 от 2009 г.), за УПИ – парцел
ІІІ – за „училище“, представляващ имот пл. № 357
с площ 3650 кв. м в кв. 19 по регулационния
план на с. Райово, ведно със сграда – училище с
пристройка, с 30 % и обявява за начална тръжна
цена сумата 135 590 лв.
2. Да се проведе търг с явно наддаване за
приватизация на следния общински недвижим
имот: УПИ – парцел ІІІ – за „училище“, представляващ имот пл. № 357 с площ 3650 кв. м в
кв. 19 по регулационния план на с. Райово, ведно
със сграда – училище с пристройка, актуван с
акт за частна общинска собственост № 5367 от
22.05.2006 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 135 590 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината, до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
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Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 1815
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
1. Намалява началната тръжна цена в размер 39 008 лв., приета с Решение № 1409 от
29.07.2010 г. на ОбС (ДВ, бр. 70 от 2010 г.), за 1/2
ид.ч. от УПИ – парцел V – за „здравна служба и
жилищно строителство“ с площ 727 кв. м в кв. 1
по плана на с. Рельово, актуван с АОС № 6373
от 28.09.2007 г., ведно с обособени обекти – два
броя апартаменти, намиращи се на ет. ІІ от сграда „Здравна служба“, актувани с АОС № 4200 от
5.11.2004 г., с 30 % и обявява за начална тръжна
цена сумата 27 305,60 лв.
2. Да се проведе търг с явно наддаване за
приватизация на следния общински недвижим
имот: 1/2 ид.ч. от УПИ – парцел V – за „здравна служба и жилищно строителство“, с площ
727 кв. м в кв. 1 по плана на с. Рельово, актуван
с АОС № 6373 от 28.09.2007 г., ведно с обособени
обекти – два броя апартаменти, намиращи се
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на ет. ІІ от сграда „Здравна служба“, актувани с
АОС № 4200 от 5.11.2004 г., при начална тръжна
цена 27 305,60 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината, до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
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Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 1816
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
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1. Намалява началната тръжна цена в размер
38 250 лв., приета с Решение № 1478 от 9.09.2010 г.
на ОбС (ДВ, бр. 89 от 2010 г.), за общински недвижим имот: ет. ІІІ със застроена площ 170 кв. м от
източното крило от сграда, намираща се в парцел
ХІХ-203, кв. 32, по плана на с. Ковачевци, ведно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, актувани с
акт за частна общинска собственост № 8896 от
2009 г., с 30 % и обявява за начална тръжна цена
сумата 26 775 лв.
2. Да се проведе търг с явно наддаване за
приватизация на следния общински недвижим
имот: ет. ІІІ със застроена площ 170 кв. м от източното крило от сграда, намираща се в парцел
ХІХ-203, кв. 32, по плана на с. Ковачевци, ведно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, актувани с
акт за частна общинска собственост № 8896 от
2009 г., при начална тръжна цена 26 775 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината, до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
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дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
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Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 340
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– УПИ – парцел ХІІ-155 с площ 462 кв. м в
кв. 32 по регулационния план на с. Гуцал, актуван с акт за общинска собственост № 14583 от
3.05.2016 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 6468 лв. без ДДС;
– УПИ – парцел ХІІІ-155 с площ 480 кв. м в
кв. 32 по регулационния план на с. Гуцал, актуван с акт за общинска собственост № 14516 от
20.04.2016 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 6720 лв. без ДДС;
– УПИ – парцел ХІV-155 с площ 468 кв. м в
кв. 32 по регулационния план на с. Гуцал, актуван с акт за общинска собственост № 14519 от
20.04.2016 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 6552 лв. без ДДС;
– УПИ – парцел ХV-154 с площ 582 кв. м в
кв. 32 по регулационния план на с. Гуцал, актуван с акт за общинска собственост № 14517 от
20.04.2016 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 8148 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
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8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и
на обявения повторен търг да се провеждат
последващи поредни търгове на 56-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение, като сроковете по
точки 4, 5, 6 и 7 са съответно 52-рият ден след
обявената дата за съответния повторен търг.

6938

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 341
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим
имот: ПИ № 55 с площ 191 кв. м в кадастрален
район № 662 в м. Високи рид, землище с. Ковачевци, съгласно одобрения със Заповед № ОА200 от 2007 г. на областния управител план на
новообразуваните имоти, актуван с акт за частна
общинска собственост № 14569 от 22.04.2016 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 1500 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

6939

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 342
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се п роведе п у бл и чен т ърг с я вно
наддаване за продажба на следния общински
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 52249.4.310 с площ 349 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване,
с номер по предходен план имот пл. № 44 в кв.
4 съгласно одобрената със Заповед № 300-5-35
от 1.06.2004 г. на изпълнителния директор на
АК и изменена със Заповед № КД-14-23-114 от
7.12.2007 г. кадастрална карта на с. Ново село,
ведно със сграда с идентификатор № 52249.4.310.2
със застроена площ 33 кв. м, на един етаж, с
предназначение: селскостопанска, полумасивна,
актувани с акт за частна общинска собственост
№ 7265 от 29.01.2008 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 9100 лв.
без ДДС.

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

6940

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 343
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим
имот: УПИ – парцел ІV, отреден за имот пл.
№ общински, в кв. 35 по регулационния план

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

на с. Рельово, актуван с акт за частна общинска
собственост № 14584 от 3.05.2016 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 15 400 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

6941

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 344
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим
имот: обект Мелница, състояща се от сграда
пл. № 205, сграда пл. № 206 и сграда пл. № 207,
всички с обща застроена площ 210 кв. м, ведно
със съответното право на строеж, намиращи се
в УПИ – парцел ХІ в кв. 53 по регулационния
план на с. Рельово, актувани с акт за частна
общинска собственост № 13860 от 30.09.2015 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 22 300 лв. без ДДС и при следното условие: купувачът се задължава да запази
предназначението на обекта за срок 5 години.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

6942

Председател:
С. Стойчева

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 401
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Oдобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасе на водопровод за захранване на ПИ № 040021 в м. Сухата
чешма в землището на с. Виноградец. Трасето
на водопровода започва от съществуващ уличен
водопровод ∅ 200 до регулацията на с. Виноградец,
навлиза в ПИ № 000026 (път ІV клас), върви по
него, навлиза в имот № 000646 (път ІV клас) и
достига до имот № 040021, собственост на възложителя, който ще бъде захранен. Сервитутът
на водопровода засяга имоти № 125013 (пасище,
мера) и № 125014 (пасище, мера). Дължината на
трасето е 2091 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

6980

Председател:
Л. Влайков

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 190
от 17 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинския съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на техническата инфраструктура за
обект: Хибридна влакнесто-оптична и коаксиална
разпределителна система за пренос на данни,
радио- и телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали в землището на гр. Чепеларе,
община Чепеларе, с трасе, преминаващо през
поземлен имот с идентификатор 80371.0.919 по
кадастралната карта на гр. Чепеларе, собственост
на Община Чепеларе, с трайно предназначение
на територията: селско стопанство, и начин на
трайно ползване: полски пътища; поземлен имот с
идентификатор 80371.70.32 по кадастралната карта
на гр. Чепеларе, собственост на Община Чепеларе, с трайно предназначение на територията:
селско стопанство, и начин на трайно ползване:
полски пътища, и поземлен имот с идентификатор
80371.70.39 по кадастралната карта на гр. Чепеларе,
собственост на Община Чепеларе, с трайно предназначение на територията: селско стопанство,
и начин на трайно ползване: полски пътища, и
поземлен имот с идентификатор 80371.72.50 по
кадастралната карта на гр. Чепеларе, собственост
на Васил Костадинов Бундов, с трайно предназначение на територията: селско стопанство, и
начин на трайно ползване: затревени ниви.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Чепеларе пред Административния съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
6951

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04-00012
от 18 август 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 и ал. 4 във
връзка с чл. 150, ал. 6 ЗУТ одобрявам комплексен
проект за инвестиционна инициатива за обект:
„Разпределителен газопровод до площадката на
„Лидл България ЕООД енд Ко“ – КД – с. Кабиле“,
разположен в ПИ № 87374.72.673 и № 87374.69.644
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол и на територията на община
„Тунджа“ в поземлени имоти № 000281, 000275,
000212, 000104, 6.55,000311 по КВС на землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, съдържащ
следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план – парцеларен
план за обекта във фаза окончателен проект.
2. План-схема на разпределителния газопровод, преминаващ през урбанизираната територия
на с. Кабиле.
3. Инвестиционен проект за обекта във фаза
технически проект.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Ямбол, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
За областен управител:
Д. Динкова
6933

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-08-365
от 15 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 ЗПУО и Решение № 7/66 на Общинския съвет – с. Крушари, в сила от 13.08.2016 г., нареждам:
Да се преобразуват считано от 1.08.2016 г.:
ЦДГ – с. Коритен, във филиал с. Коритен към
ДГ – с. Крушари;
ЦДГ – с. Лозенец, във филиал с. Лозенец към
ДГ – с. Крушари;
ЦДГ – с. Телериг, във филиал с. Телериг към
ДГ – с. Крушари;
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Желка Великова, зам.-кмет „Регионално
развитие и хуманитарни дейности“.
Кмет:
Д. Стефанов
6987
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92. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Въртешница“, разположена
в землището на с. Лиляче, община Враца, област
Враца, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4710858

8522937

2.

4710672

8523558

3.

4710422

8523346

4.

4710530

8523026

5.

4710578

8522735
6946
24. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, съобщава, че на
основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С160022-091-0000156
от 5.08.2016 възлага на „Емпирико“ – ЕООД,
ЕИК 131287414, София, бул. Константин Величков
157 – 159, ет. 1, ап. 3, управител: Вангелия Кирилова Михайлова, следния недвижим имот: апартамент № 4 с идентификатор: 68134.1894.908.2.5,
намиращ се в София, СО, район „Витоша“,
местност та Карпузица, в У ПИ X XIV-268 от
квартал 68 по плана на гр. София, ул. Евлия
Че ле би 43, б лок В2 , е т а ж п ърви , н а ко т а
+ 3,0 0 м (п л юс т ри мет ра), с ъс зас т роена
п лощ 102 ,4 4 к в. м, с ъс т оя щ с е о т: вход но
преддверие, тоа летна, бан я с тоа летна, две
спални, дневна с трапезария и кухненски бокс
и две тераси, при съседи: вътрешен двор, обходна улица, стълбище и стълбищна площадка,
апартамент № 5 от блок В2 и блок В1, заедно
с прилежащото му мазе № 4, намиращо се на
първи сутерен в блок В2, на кота – 3,40 м (минус три цяло и четиридесет стотни метра), със
застроена площ 3,03 кв. м, при съседи: мазе № 3,
коридор, обходна улица и блок В1, както и заедно със съответните прилежащи идеални части
от общите части на сградата, които изчислени
в квадратни метри се равняват на 16,76 кв. м,
както и заедно със съответните идеални части
от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е изградена сградата на
блок В2, който е част от жилищен комплекс от
девет блока, в УПИ XXIV-268 от квартал 68 по
плана на гр. София, местността Карпузица, с
площ, измерена графично по скица 7910 кв. м, а
по документи за собственост с площ 8550 кв. м,
при съседи по скица: ул. Мара Петлякова, УПИ
№ XIII-766, XII-765, X XIII-268, IX-341, У ПИ
№ Х-345, 346, 348, УПИ № Ш-349 и II-350.
6986
54. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона
за развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г.
в следните специалности и докторски програми:
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Форма на обучение
редовна задочна
3. Социални, стопански 3.7. Администрация и уп- Организаци я и у п равление на
1
1
и правни науки
равление
производството (индустрията)
5. Технически науки
5.3. Кому никационна и Компютърни системи и технологии
2
2
компютърна техника
5.10. Химични технологии Тех нологи я за пречист ване на
2
1
водите
5.11. Биотехнологии
Тех нологи я на биологично ак1
тивните вещества (вкл. ензими,
хормони, белтъци)
Общо:
6
4
Документи за кандидатстване: 1. заявление по образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено
копие на диплома за ОКС „магистър“; 4. медицинско свидетелство; 5. документ за платена такса за
изпити. В срок от 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават в ректората, Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.
7045
7а. – Икономическият университет – Варна, на основание Решение № 328 от 3.05.2016 г. на Министерския съвет и решения на съответните факултети обявява конкурси за прием на докторанти за
учебната 2016/2017 г. по следните докторски програми:

№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Професионално направление

ВЕСТНИК

Област на висшето образование

Научна специалност/докторска
програма

Професионално направление

3. Социални, стопански и 3.6. Право
правни науки
3. Социални, стопански и 3.7. Администрация
правни науки
и управление
3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

3

-

Социално управление

3

1

Политическа икономия
(обща икономическа теория)
Финанси

3

-

4

1

Статистика и демография

2

-

3

-

3

-

2

1

стопански и 3.8. Икономика

Счетоводна от чет ност,
контрол и анализ на стопанската дейност
Икономика и управление
(строителство и недвижима собственост)
Икономика и управление
(търговия)
Индустриален бизнес

2

-

стопански и 3.8. Икономика

Аграрен бизнес

3

-

стопански и 3.8. Икономика

Стокознание

2

-

стопански и 3.8. Икономика

Оптимално управление
на икономически системи
Маркетинг

3

-

6

-

Световно стопанство и
международни икономически отношения
3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
Приложение на изчислиправни науки
телната техника в икономиката
3. Социални, стопански и 3.9. Туризъм
Икономика и управление
правни науки
(туризъм)
4. Природни науки, матема- 4.6. Информатика и Информатика
тика и информатика
компютърни науки
ОБЩО:

2

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки
3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки
3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки
3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

8.

3. Социални,
правни науки
3. Социални,
правни науки
3. Социални,
правни науки
3. Социални,
правни науки
3. Социални,
правни науки
3. Социални,
правни науки
3. Социални,
правни науки

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Държавна поръчка
ред.
зад.

Търговско право

7.

9.

Докторска програма

стопански и 3.8. Икономика

стопански и 3.8. Икономика
стопански и 3.8. Икономика

2

-

5

1

4

-

52

4
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Срок за подаване на док у менти в отдел
НИДД – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За документи и информация – отдел
„Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@
ue-varna.bg, nidd@ue-varna.bg.
7044
7. – Икономическият университет – Варна, на
основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висшето образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление
(международен мениджмънт)“ – един за нуждите
на катедра „Управление и администрация“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая
503, тел.: 052/830-813.
7043
56. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висшето образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (сигурност
и отбрана)“, за нуждите на катедра „Управление
на ресурси и технологии“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за
военнослужещ. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване
по конкурса са обявени със Заповед № ОХ-546
от 19.07.2016 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: http://www.nvu.bg/
node/1592. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за
некласифицирана информация на университета.
За контакти – тел. (062) 61-88-75; Siemens: 62075;
GSM: 0888131479; е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
6943
57. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, за нуждите на
катедра „Артилерия“ във факултет „Артилерия,
ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за
военнослужещ. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване
по конкурса са обявени със Заповед № ОХ-559
от 21.07.2016 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: http://www.nvu.bg/
node/1593. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за
некласифицирана информация на университета.
За контакти – тел. (062) 61-88-75; Siemens: 62075;
GSM: 0888131479; е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
6944
58. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент в
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област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, за нуждите
на катедра „Комуникационни и информационни системи“ във факултет „Общовойскови“ на
НВУ „Васил Левски“ – един, за военнослужещ.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за кандидатстване по конкурса са
обявени със Заповед № ОХ-560 от 21.07.2016 г. на
министъра на отбраната на Република България,
линк: http://www.nvu.bg/node/1591. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за некласифицирана
информация на университета. За контакти – тел.
(062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
6945
2. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план на „Довеждащ водопровод от съществуващ
водопровод в с. Литаково до ПСПВ – с. Скравена, за водоснабдяване на с. Скравена, община
Ботевград“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация, Ботевград.
6911
639. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за оптичен
кабел с. Брезница – с. Корница, община Гоце
Делчев. Трасето на оптичния кабел преминава
през поземлени имоти, както следва: землище
на с. Брезница: поземлен имот с идентификатор
64.221 – полски път, собственост на Община Гоце
Делчев, публична общинска собственост; поземлен имот с идентификатор 64.228 – полски път,
собственост на Община Гоце Делчев, публична
общинска собственост; землище на с. Корница:
поземлен имот с идентификатор 21.126 – полски
път, собственост на Община Гоце Делчев, публична общинска собственост; поземлен имот с
идентификатор 29.122 – полски път, собственост
на Община Гоце Делчев, публична общинска собственост. Проектната документация се намира в
общинската администрация, гр. Гоце Делчев, стая
101. 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 – гр. Гоце Делчев.
7087
1. – Община Искър на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
разширение на трасе на съществуващ общински
път „ PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /
ІІІ-1307/ Искър“. Трасето на пътя е с дължина
2486 м в землището на гр. Искър. Засегнати от
сервитута на пътя са общински имоти: пасища,
мери № 047001; 047003; 047010; 047021; 047030;
047033; 047035; 047037; 047042; 047057; 047062;
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047063; полски пътища № 047005; 047015; 047020;
047025; 047034; 047036; 047038; 047039; 200540;
МЗХ – стопански двор № 047061; 047066; складов терен – държавна собственост, № 047065
ПИ № 047056 – ЕСО; ПИ № 047058 – „Флора
2004“ – ООД. Проектът е изложен в стая 212
на Община Искър. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7078
99. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект с вх. № Гр-99
от 1.08.2016 г. за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод през имот № 084019 (прокар), частна общинска собственост на Община Ихтиман, до
поземлени имоти с № 084024 – частна собственост,
№ 084025 – частна собственост, № 084026 – частна собственост, и № 084027 – частна собственост,
местност Череплика, землище – гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област, ЕКАТТЕ 32901.
Проектът се намира в дирекция „Специализирана
администрация“ в сградата на техническата служба на Община Ихтиман. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с него, като при необходимост
могат да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската
администрация на Община Ихтиман.
6912
23. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) – трасе на канализация и водопровод
от сграда на „Ве Ка Ес Българияд“ – ЕООД,
Промишлена зона – юг, до кв. Гледка, гр. Кърджали, преминаващ през имоти 40909.127,379,
40909.127.403, 40909.12.42, 40909.12.12 и 40909.318.65.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 214,
дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали. 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 представения проект, отправени до дирекция „АСУТ“
на общината.
6967
110. – Община К юс тен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени проекти на
помощен план (ПП) и план на новообразуваните
имоти (ПНИ) по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за попълване
на имоти на ползватели, попадащи в обхвата на
ПИ № 031046 от картата на възстановената собственост (КВС). В регистъра към ПНИ имотите
с проектни идентификатори са записани на: ПИ
№ 110.1 на Антон Венев Янев; ПИ № 110.2 на
наследници на Вене Янев Димитров; ПИ № 110.3
на Емил Венев Димитров. Проектите за ПП и
ПНИ са приети с протокол от 10.08.2016 г. от
комисия, назначена със Заповед № ДС-20-199 от
9.08.2016 г. на областния управител на област
Кюстендил. Възложители са Антон Венев Янев
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и Емил Венев Димитров от Кюстендил. Проектите се намират в Община Кюстендил, пл.
Велбъжд 1, ет. 1, стая 19. В едномесечен срок от
обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил.
6992
3. – Община Мадан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Вътрешна водопроводна мрежа с. Върбина – втори
етап“ – с. Върбина, община Мадан. Трасето
на обекта ще преминава през земеделска и
горска територия в землището на с. Върбина
през следните имоти: имот № 12718.2.300 – собственост на Държавната агенция по горите;
имот № 12718.1.561 – собственост на наследници на Хасан Камберов Смаилбашов; имот
№ 12718.1.562 – собственост на наследници на Мехмед Хасанов Камберов; имот № 12718.2.300 – собственост на Държавната агенция по горите; имот
№ 12718.1.565 – собственост на Асен Асенов
Карамитев; имот № 12718.1.566 – собственост на
Ахмед Еминов Сираков; имот № 12718.1.567 – собст веност на Асен Асенов К арами тев; имот
№ 12718.2.30 0 – собст веност на Държавната
агенция по горите; имот № 12718.1.886 – собственост на наследници на Мехмед Еминов Хаджимехмедов; имот № 12718.1.885 – собственост на
наследници на Хамди Азизов Амуджев; имот
№ 12718.1.884 – собственост на наследници на
Ариф Еминов Сирачков; имот № 12718.1.883 – собственост на наследници на А дем Мехмедов
Волевски; имот № 12718.1.882 – собственост на
наследници на наследници на Ахмед Мехмедов
Волевск и; имот № 12718.1.879 – собственост
на наследници на наследници на Али Алиев
А лягов; имот № 12718.1.278 – собственост на
наследници на Фейми Мехмедов Масърлиев;
имот № 12718.2.277 – собственост на Община
Мадан; имот № 12718.1.876 – собственост на
наследници на Смаил Мехмедов Шехов; имот
№ 12718.1.874 – собственост на наследници на
Адем Азизов Амуджев; имот № 12718.1.873 – собственост на наследници на Мехмед Мехмедов
Ходжов; имот № 12718.6.14 – собственост на Община Мадан; имот № 12718.1.872 – собственост
на наследници на Сабри Тахиров Касабов; имот
№ 12718.6.14 – собственост на Община Мадан;
имот № 12718.1.871 – собственост на наследници
на Али Ахмедов Мехмедалиев; дължина на трасето
в имота 23,00 м; имот № 12718.1.866 – собственост
на наследници на Мехмед Мехмедов Ходжов;
имот № 12718.1.867 – собственост на Розалина
Миткова Хаджиева. Показатели за сервитута на
обект „Вътрешна водопроводна мрежа с. Върбина – втори етап“ – с. Върбина: обща дължина на
трасето – 534 м; ширина на сервитутната ивица – 1,00 м (по 0,50 м от двете страни на оста).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Мадан в 30-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6913
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43. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект „Външно
ел. захранване на жилищен комплекс“ в ПИ
39164.15.98 в местността Сулуджана, землище на
с. Кошарица, община Несебър, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места. Трасето на кабелната линия 20
kV започва от съществуващи кабели, разположени
в ПИ 39164.15.58 – с начин на трайно ползване за
селскостопански, горски ведомствен път – общинска собственост, преминава през ПИ 39164.15.62
с начин на трайно ползване за селскостопански,
горски ведомствен път – общинска собственост, и
достига до БКТП – нов, изграден в ПИ 39164.15.98,
с обща дължина 268 л. м и е определен сервитут
2 м от двете страни на кабелното трасе. Засегнати имоти от сервитута са: ПИ 39164.15.70, ПИ
39164.15.69, ПИ 39164.15.68 и ПИ 39164.15.67 в
местността Сулуджана, землище на с. Кошарица,
община Несебър. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая 37, ет. 3,
тел. 0554/2-93-42. 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.
6956
81. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план, разрешен с Решение № 122
от 30.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Сливо
поле, парцеларен план за Ел и ВиК захранване на
ПИ 029008 по КВС на землището на с. Стамболово, община Сливо поле, област Русе. Проектът
може да бъде разгледан в стая № 12 в сградата
на Община Сливо поле на бул. България 26 в
гр. Сливо поле. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6958
97. – Община гр. Тервел, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект „Подземна оптична мрежа
за електронни съобщения за нуждите на „Телко
Инфраструктури“ – ЕООД, на територията на
община Тервел“. Трасето на подземния оптичен
кабел преминава през ПИ 000002, 000025, 000056,
000076 по КВС на с. Главанци, ПИ 000030, 000043,
000103, 000136, 000152, 000156, 000160, 000242,
000243, 000070 по КВС на с. Каблешково, ПИ
72271.10.136, 72271.11.4, 72271.11.135, 72271.11.137,
72271.46.45, 72271.46.52, 72271.46.53, 72271.46.54,
72271.46.320, 72271.47.5, 72271.52.51, 72271.53.70,
72271.54.23, 72271.54.24, 72271.64.44 по КК на гр.
Тервел и ПИ 000033, 000055 по КВС на с. Безмер.
Всички засегнати имоти са общинска собственост. Общата дължина на трасето е 23 206 л. м.
Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане
в Община Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий
8, стая 110. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6853
80. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за частично изменение на трасето за строеж: Допълнително водоснабдяване на с. Невестино от с. Мърводол от връх
30/34, м. Топилата до водоем в махала Синурска
и от водоем махала Синурска до съществуваща
водопроводна мрежа на с. Невестино, община
Невестино. Проектното трасе на водопровода
е с дължина 660 м, преминава през поземлени
имоти с номера 000419; 000431; 000484 – полски
пътища – публична общинска собственост, и
се включва в утвърденото трасе. Проектът за
подробен устройствен план – парцеларен план е
изложен за разглеждане в техническата служба на
Община Невестино, ет. 3, стая № 7. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация,
Невестино, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6957

СЪДИЛИЩА
16. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през октомври
2016 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 3.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4579/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3404/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Недялка Димитрова Харадинова, Пловдив, бул. Шести септември 36, ет. 8, ап. 48, сем.
Христеви, чрез адвокат Петър Ангелов, Пловдив,
ул. Княз Богориди 5, ет. 2, срещу Найден Иванов
Найденов чрез адвокат Мариана Каварджикова,
Пловдив, ул. Братя Пулиеви 4, офис 113.
Второ гражданско отделение, 744/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6575/2014 по описа на Софийски градски съд, подадена от Владимир Георгиев Пенев чрез адвокат
Николай Профиров, София, ул. Пиротска 9, ет. 5;
Иванка Кирилова Пенева чрез адвокат Николай
Профиров, София, ул. Пиротска 9, ет. 5, срещу
Мариана Николова Николова чрез адвокат Димитър Стефанов, София, бул. Цар Освободител 8.
Второ гражданско отделение, 878/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14293/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Наталия Борисова Тодорова чрез
адвокат Йонка Цонева, София, ул. Парчевич 2,
ап. 1; Нели Гочева Тодорова чрез адвокат Йонка Цонева, София, ул. Парчевич 2, ап. 1, срещу
Тинка Николова Матеева чрез адвокат Венцислав
Луканов, София, ул. Цар Калоян 10; Виктория
Игнатова Тодорова чрез адвокат Венцислав
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Луканов, София, ул. Цар Калоян 10; Виктория
Борисова Тодорова чрез адвокат Бистра Гелева,
София, ул. Цар Калоян 10.
Второ гражданско отделение, 1021/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8694/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пламен Георгиев Марчовски чрез
настойника си Натали Пламенова Марчовска
Светла Бамбалска, София, ул. Свети Иван Рилски 6, срещу Марина Георгиева Марчовска-Гун
чрез адвокат Светослав Танчовски, София, ул.
Позитано 22, ет. 2; Пробир Куман Гун чрез адвокат Светослав Танчовски, София, ул. Позитано
22, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1233/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2015 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Антоанета Вълчева Димитрова чрез адвокат
Милена Миковска, Враца, ул. Никола Войводов
1, ет. 3, офис 3; Диана Вълчева Горанова чрез
адвокат Милена Миковска, Враца, ул. Никола
Войводов 1, ет. 3, офис 3; Славка Гергова Жлъчковска чрез адвокат Мария Генова, Враца, ул.
Лукашов 14, стая 5, срещу Иво Ценов Цветков,
Бяла Слатина, ул. Иван Вазов 4.
Второ гражданско отделение, 1441/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1561/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Кямил Исмаил Хюсеин чрез адвокат
Денка Пенева, Бургас, ул. Васил Левски 15а;
Зийнеб Халил Хюсеин чрез адвокат Румяна Денева, Бургас, ул. Васил Левски 15а, срещу Айше
Мустафа Акъ чрез адвокат Гинка Янкова, Варна,
бул. Вл. Варненчик 55, ет. 4, офис 414; Зюран
Шукри Акъ чрез адвокат Гинка Янкова, Варна,
бул. Вл. Варненчик 55, ет. 4, офис 414.
Второ гражданско отделение, 1759/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1210/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Хасан Хасан Али чрез адвокат Здравко
Костов, Айтос, ул. Станционна 33а, ет. 1, ап. 2,
срещу Зейнеб Али Муталиб чрез адвокат Сашо
Керанов, Бургас, ул. Фердинандова 20, ет. 3;
Емине Али Юмер чрез адвокат Сашо Керанов,
Бургас, ул. Фердинандова 20, ет. 3; Екрем Мехмед
Смаил чрез адвокат Сашо Керанов, Бургас, ул.
Фердинандова 20, ет. 3; Али Екрем Мехмед чрез
адвокат Сашо Керанов, Бургас, ул. Фердинандова
20, ет. 3; Айше Екрем Ахмед чрез адвокат Сашо
Керанов, Бургас, ул. Фердинандова 20, ет. 3; Гюлсюм Екрем Хамид чрез адвокат Сашо Керанов,
Бургас, ул. Фердинандова 20, ет. 3; Фатме Екрем
Мехмед чрез адвокат Сашо Керанов, Бургас, ул.
Фердинандова 20, ет. 3.
Второ гра ж данско отделение, 2188/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1465/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Дружба – 4“ – ООД, с управител
Мария Серафимова Павлова чрез адвокат Бердж
Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен Първи 11А, срещу „Провадинвест“ – ООД, чрез управляващия
Бойко Цанков Цанков Пламен Велчев, Варна, ул.
Струма 6; Георги Божидаров Балтаджиев чрез
адвокат Пламен Велчев, Варна, ул. Струма 6;
Мара Бойчева Балтаджиева чрез адвокат Пламен
Велчев, Варна, ул. Струма 6.
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Второ гражданско отделение, 2325/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
713/2015 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Емилия Георгиева Иванова чрез адвокат
Йонка Янева, Плевен, ул. Димитър Константинов
12; Лила Блажева Тодорова чрез адвокат Йонка
Янева, Плевен, ул. Димитър Константинов 12,
срещу Благовеста Василева Минева, Плевен, ул.
Чаталджа 44, ет. 1, ап. 3; Атанас Василев Минев,
Плевен, ул. Чаталджа 44, ет. 1, ап. 3; Росен Димитров Димитров, с. Гривица, област Плевен,
ул. Марица 22; Стоян Димитров Димитров, с.
Гривица, област Плевен, ул. Марица 22; Димитър
Стоян Димитров, с. Гривица, област Плевен, ул.
Марица 22; Румен Божидаров Тодоров, Плевен,
ул. Гоце Делчев 20, вх. А, ет. 2, ап. 4.
НА 3.10.2016 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 230/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 252/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество, Варна, ул. Алеко Константинов 17, ет. 1, срещу Васил Митков Димитров
чрез особен представител Ивайла Стефанова,
Добрич, ул. Ген. Киселов 3, ет. 3, ап. 3; Десислава Ангелова Димитрова чрез адвокат Ивайла
Стефанова, Добрич, ул. Ген. Киселов 3, ет. 3,
ап. 3; Виктор Василев Митков чрез адвокат
Ивайла Стефанова, Добрич, ул. Ген. Киселов 3,
ет. 3, ап. 3, и страна Ваня Василева Миткова,
с. Припек, област Варна; Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1243/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2479/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ТВ Седем“ – ЕАД, чрез адвокат
Дянко Цепов, София, ул. Твърдишки проход 23,
ет. 2, офис 6, срещу Томислав Пейков Дончев
чрез адвокат Рая Назарян, София, ул. Странджа
4, вх. 1, ет. 4; Пламен Михайлов Блесков чрез
адвокат Огнян Лазаров, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 2, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 1511/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 898/2015 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Марин Петков Пироев чрез адвокат
Боян Георгиев, Свищов, ул. Димитър Анев 8, срещу „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
представлявана от изпълнителния директор Петър
Илиев, София, ул. Триадица 8.
НА 4.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1380/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
475/2014 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Татяна Здравкова Милева-Ангелова,
София, ж.к. Стрелбище 17, ет. 11, ап. 45; Ивайло
Ангелов Ангелов, София, ж.к. Стрелбище 17,
ет. 11, ап. 45, срещу Каменка Николова Петковска,
София, ул. Плачковица 15, ет. 4, ап. 8; Ередина
Иванова Вълчева, гр. Етрополе, Софийска област, ул. Каменица 9; Никола Василев Николов,
гр. Етрополе, Софийска област, ул. Каменица 9;
Иванела Василева Христова, гр. Етрополе, Со-
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фийска област, бул. Александър Стамболийски
145; Янко Войков Митов, гр. Червен бряг, област
Плевен, ул. Охрид 8, кв. 5; Тодор Симеонов Вътов,
с. Лазарово, област Плевен, ул. Стара планина 4;
Веселин Стоилов Рангелов, с. Лазарово, област
Плевен, община Кнежа, ул. Стара планина 16;
Павлин Стоилов Рангелов, с. Лазарово, област
Плевен, община Кнежа, ул. Пирин 9.
Второ гражданско отделение, 1072/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2596/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Елена Николаева Кантарева-Дечева
чрез адвокат Иван Петев Демерджиев, Пловдив,
ул. Хъшовска 5, ет. 3; Дечко Панчев Дечев чрез
адвокат Иван Петев Демерджиев, Пловдив, ул.
Хъшовска 5, ет. 3, срещу Запрянка Димитрова
Форсай т ч рез а двокат Паулина Гавраи лова
Христева, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3,
ет. 2, офис 3.
Второ гражданско отделение, 1228/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13569/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Илиев Николов чрез адвокат
Екатерина Иванова, София, ул. Алабин 42, ет. 1,
срещу Николай Драганов Младенов чрез адвокат
Константин Емилов Георгиев, София, ул. Георги
Бенковски 35, ет. 1; Красимир Борисов Дърмонев,
София, кв. Лозенец, ул. Козяк 19, ет. 2, ап. 64,
бл. Перун, и трета страна Красимира Илиева
Дърмонева, София, кв. Лозенец, ул. Козяк 19,
бл. Перун, бл. Б, ет. 2, ап. 64.
Второ гражданско отделение, 1678/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4542/20013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Антония Здравкова Запрянова-Паспалеева чрез адвокат Таня Велинова, София, бул.
Васил Левски 82А, ап. 3; Васил Атанасов Кайтазов
чрез адвокат Таня Велинова, София, бул. Васил
Левски 82А, ап. 3; Нели Кирилова Иванова чрез
адвокат Таня Велинова, София, бул. Васил Левски 82А, ап. 3; Виктория Кирилова Бошнакова
чрез адвокат Таня Велинова, София, бул. Васил
Левски 82А, ап. 3, срещу „2001 Дерменджиев и
с-ие“ – ООД, София, ул. Елемаг 17, бл. 308, ет. 5.
Второ гражданско отделение, 1984/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
226/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от Валерия Свиленова Димова чрез адвокат
Йонка Цонева, София, ул. Петър Парчевич 2,
ап. 1; Росица Димова Василева, София, бул. Ал.
Стамболийски 89, вх. Б, ет. 4, ап. 12; Димитър
Красимиров Димов чрез адвокат Йонка Цонева,
София, ул. Петър Парчевич 2, ап. 1, срещу Атанас
Жеков Тилев чрез адвокат Кирил Николаев Стоянов, София, ул. Люлин планина 33, и трета страна
Верка Димитрова Иванова чрез адвокат Илиана
Ангелова Бурова, София, ул. Витоша 146, вх. Б,
ет. 6; Кирил Илиев Иванов чрез адвокат Илиана
Ангелова Бурова, София, ул. Витоша 146, вх. Б,
ет. 6; Николина Илиева Георгиева чрез адвокат
Илиана Ангелова Бурова, София, ул. Витоша
146, вх. Б, ет. 6; Николай Стоилов Божилов чрез
адвокат Илиана Ангелова Бурова, София, ул. Витоша 146, вх. Б, ет. 6; Георги Йорданов Георгиев
чрез адвокат Илиана Ангелова Бурова, София,
ул. Витоша 146, вх. Б, ет. 6; Маргарита Йорданова
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Георгиева чрез адвокат Илиана Ангелова Бурова,
София, ул. Витоша 146, вх. Б, ет. 6.
Второ гра ж данско отделение, 2057/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1753/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Златина Цветкова Станчева
чрез адвокат Десислава Георгиева Паскалева,
Бургас, ул. Фердинандова 57, ет. 2, срещу Петър
Димитров Димитров чрез адвокат Станислава
Попова, Бургас, ул. Александър Стамболийски
27, ет. 1; Анелия Иванова Димитрова чрез адвокат Станислава Попова, Бургас, ул. Александър
Стамболийски 27, ет. 1, и трета страна Йорданка
Тенева Станчева чрез адвокат Десислава Георгиева Николова, Бургас, ул. Васил Априлов 16,
ет. 3, офис 2; Иван Пенев Станчев, Бургас, ул.
Александър Стамболийски 22, ет. 6, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 2061/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10146/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Емил Димитров Алексиев чрез адвокат
Диана Димитрова Добрева, София, ул. Позитано
3, ет. 3, офис 28, срещу Петър Темелакиев Петров
чрез адвокат Ива Ивайлова Йосифова, София,
ул. Дамян Груев 1, ет. 4; Ваня Кръстева Делчева,
София, ул. Връх Манчо 5Б, вх. Ж, ет. 3, ап. 128;
Николина Маринова Стойкова, Софи я, ж.к.
Лев Толстой 39, ет. 10, ап. 65; Анелия Христова
Андонова, Търговище, кв. Запад 21, вх. Г, ет. 5,
ап. 14; Соня Борисова Методиева, Търговище,
кв. Запад 40, вх. Д, ет. 2, ап. 95; Таня Борисова
Ангелова, Търговище, кв. Запад 21, вх. Г, ет. 5,
ап. 14; Боянка Господинова Николова, Варна,
ж.к. Владиславово, бл. 17, вх. 7, ет. 5, ап. 116;
Донка Георгиева Андонова, София, ж.к. Надежда,
бл. 325, вх. В, ет. 1, ап. 64; Красимир Андонов
Ангелов, София, ж.к. Надежда, бл. 325, вх.В,
ет. 1, ап. 64; Ангел Андонов Ангелов, София,
ж.к. Надежда, бл. 325, вх. В, ет. 1, ап. 64; Веска
Маринова Господинова, Търговище, ул. Трапезица
15, вх. А, ет. 5, ап. 26; Бонка Ангелова Тодорова, гр. Омуртаг, област Търговище, ул. Драва
11; Тодорка Ангелова Стефанова, София, ж.к.
Дружба 2, бл. 306, вх. Д, ет. 6, ап. 125; Стилиян
Стефанов Ангелов, Търговище, ул. Драгоман 5;
Тодорка Борисова Ангелова, с. Цветница, област
Търговище; Елена Кирилова Господинова, с.
Ясна поляна, област Бургас, ул. Резвая 7; Атанас
Стоилов Иванов, Пловдив, район „Северен“, бул.
Дунав 4, ет. 6; Янка Стоилова Славеева, Стражица,
област Велико Търново, ул. Иван Вазов 3; Рая
Стоилова Филипова, Стражица, област Велико
Търново, ул. Хаджи Димитър 10; Емануил Станишев Манолов, гр. Омуртаг, област Търговище,
ул. Христо Смирненски 4; Иванка Станишева
Манолова, гр. Омуртаг, област Търговище, ул.
Христо Смирненски 4; Цанка Пейкова Драгнева,
Русе, бул. Родина 4; Веска Пейкова Кабакчиева,
гр. Стражица, област Велико Търново, ул. Гоце
Делчев 33; Тодор Алексиев Атанасов, Разград,
ул. Хаджи Димитър 6; Петър Темелакиев Петров
чрез адвокат Ива Ивайлова Йосифова, София,
бул. Дамян Груев 1, ет. 4; Снежана Асенова Ангелова, Търговище, ул. Алеко Константинов 17,
ет. 2; Валентин Асенов Ангелов, Търговище, ул.
Георги Сава Раковски 47; Ангел Асенов Ангелов,
с. Руец, област Търговище, ул. Димо Шатъров
27; Боряна Господинова Николова, Варна, ж.к.
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Владиславово, бл. 17, вх. 7, ет. 5, ап. 116; Христо
Венциславов Ценов, с. Рогозен, област Враца, ул.
Александър Стамболийски 45; Марийка Лозанова
Алексиева, Стражица, област Велико Търново,
ул. Сава Цонев 46; Лъчезар Трифонов Атанасов,
Стражица, област Велико Търново, ул. Гоце Делчев 74; Марин Стоев Маринов, Велико Търново,
ул. Георги Живков 3, вх. Г, ет. 1, ап. 1; Татяна
Маринова Стоева, Велико Търново, ул. Георги
Живков 3, вх. Г, ет. 1, ап. 1; Мирослав Маринов
Стоев, Велико Търново, ул. Георги Живков 3,
вх. Г, ет. 1, ап. 1; Петя Стефанова Стефанова,
Търговище, ул. Драгоман 5; Донка Стоянова
Господинова, Варна, ж.к. Младост 150, вх. 4, ет. 3,
ап. 7; Климент Маринов Господинов, София, ул.
Козяк 27, ет. 5, ап. 18.
Второ гражданско отделение, 2165/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
335/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Профилактика, рехабилитация и
отдих“ – ЕАД, София, кв. Изгрев, ул. Сто седемдесет и втора 11, срещу „Технострой инженеринг
99“ – АД, Ямбол, ул. Обходен път запад 21.
НА 5.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1109/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2015 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Спектър“ – ЕООД, Севлиево,
ул. Стара планина 34, срещу Ахмед Сали Саплакар чрез адвокат Красимира Янева-Михайловска,
София, бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора 447; Сайде
Ахмед Саплакар чрез адвокат Красимира ЯневаМихайловска, София, бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора
447; Община Севлиево, пл. Свобода 1, Севлиево.
Второ гражданско отделение, 1599/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1841/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стефанка Драгнева Димитрова чрез
адвокат Павлина Темелкова, Бургас, пл. Баба
Ганка 8, ет. 1, срещу Росен Йовчев Манолов чрез
адвокат Христина Хаджиатанасова, Бургас, ул.
Отец Паисий 11, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 627/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 268/2015 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Калоян
Валентинов Петков лично и със съгласието на
своята майка и законна представителка Сашка
Първанова Димитрова чрез адвокат Севделин
Порчев, Лом, ул. Георги Манавски 3.
Четвърто гражданско отделение, 1784/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 356/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Лазар Евгениев Ганчев чрез адвокат
Елида Лазарова, Варна, ул. Кръстьо Мирски 7,
ет. 1; Станка Трошева Ганчева чрез адвокат Елида
Лазарова, Варна, ул. Кръстьо Мирски 7, ет. 1;
Еделвайс Сандов Николов чрез адвокат Соня
Стоянова Бъчварова, Варна, бул. Мария-Луиза
24, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу Станислава Живкова
Жекова чрез адвокат Стефан Иванов Стефанов,
Варна, ул. Баба Тонка 13, ет. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 2060/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 7/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Теменужка Сабинова Ачева чрез адвокат Мануел Христов Манчев, Пазарджик, ул.
Люлин 1, вх. А, срещу Стоян Иванов Ачев чрез
адвокат Иван Николов Църцаров, Пазарджик,
ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3188/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1/2016 по описа на Камара на частните
съдебни изпълнители, подадена от ЧСИ Иван
Тодоров Чолаков, София, бул. Цар Борис III
№ 7, ет. 3, офис 5, срещу Камара на частните
съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7,
ет. 4; Министерството на правосъдието, София,
ул. Славянска 1.
НА 5.10.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1298/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1498/2015 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Димитър Стефанов Мирев
чрез адвокат Ралица Димова, Казанлък, ул. Васил
Априлов 2; Община гр. Павел баня чрез адвокат
Велина Иванова Стойчева, Казанлък, ул. Кирил
и Методий 5, ет. 2, офис 12, срещу Росен Стоянов
Авджиев чрез адвокат Огнян Иванов Бързаков,
София, ул. Пиротска 9, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1365/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2539/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Владимир Атанасов
Атанасов чрез адвокат Никола Атанасов, София,
ул. Марко Балабанов 4а, ет. 4.
НА 6.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1368/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 241/2015 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Димитър Костадинов Колев
чрез адвокат Веселин Тончев Пенчев, София,
ул. Райска градина 16, срещу Първо СОУ „Свети
Седмочисленици“ – Търговище, чрез адвокат Деян
Пантев, Търговище, ул. Преслав 2, ет. 1, ап. 110.
Четвърто гражданско отделение, 1691/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 726/2015 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Мария Иванова Манолова-Чанкова
чрез адвокат Маргарита Раева, Хасково, ул.
Враня 2, срещу Югоизточно държавно предприятие, Териториално поделение „Държавно горско
стопанство Ивайловград“ чрез адвокат Петинка
Костадинова Капасъзова, Свиленград, ул. Георги
Бенковски 15.
Четвърто гражданско отделение, 2228/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3212/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37;
Иван Петров Иванов чрез адвокат Живко Бойков
Бойчев, Бургас, ул. Оборище 76, ет. 1, ап. 1.
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НА 10.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 326/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
657/2015 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Атанас
Йорданов Минчев чрез адвокат Нина Велкова,
Горна Оряховица, ул. Бунар Хисар 2.
Трето гражданско отделение, 601/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11357/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Топлофикаци я Софи я“ – ЕА Д,
София, ул. Ястребец 23Б, срещу Румен Цеков
Василев чрез адвокат Весела Дешева, София, ул.
Алабин 17, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1067/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
19404/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Маргарита Славчева Николова чрез
адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан Аспарух
18, ет. 2; Стефан Славчев Георгиев чрез адвокат
Боряна Павлова, София, ул. Хан Аспарух 18,
ет. 2; Васил Георгиев Василев чрез адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2;
Марияна Георгиева Милова чрез адвокат Боряна
Павлова, София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2; Добрин
Николов Колев чрез адвокат Боряна Павлова,
София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2; Методи Трайков
Георгиев чрез адвокат Боряна Павлова, София, ул.
Хан Аспарух 18, ет. 2; Живко Ангелов Миленов
чрез адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан
Аспарух 18, ет. 2; Ангел Живков Миленов чрез
адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан Аспарух
18, ет. 2, срещу „Слатина – Булгарплод“ – ЕАД,
чрез адвокат Веселин Вангелов, София, ул. Княз
Александър Батенберг 1; Румяна Миленкова
Мутафова чрез адвокат Боряна Павлова, София,
ул. Хан Аспарух 18, ет. 2; Милена Миленкова
Стоинова чрез адвокат Боряна Павлова, София,
ул. Хан Аспарух 18, ет. 2; Милка Неделчева
Колева чрез адвокат Боряна Павлова, София,
ул. Хан Аспарух 18, ет. 2; Евдокия Кирилова
Накева чрез адвокат Боряна Павлова, София, ул.
Хан Аспарух 18, ет. 2; Емил Кирилов Балканов
чрез адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан
Аспарух 18, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1845/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2991/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2; Любомир Аспарухов
Кръстев чрез адвокат Анита Димчева, Плевен,
ул. Александър Стамболийски 1, офис 304.
Трето гражданско отделение, 2220/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
536/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Майя Пешева Мейер чрез адвокат
Николай Желязков, Варна, ул. Панагюрище 16,
ет. 1, ап. 3, срещу Нели Пешева Кръстева, Плевен,
ж.к. Дружба, бл. 332, вх. В, ап. 13, и контролираща
страна Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2.
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НА 11.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2762/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
937/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Марийка Иванова Марийчина чрез
адвокат Георги Връбчев, гр. Пещера, област Пазарджик, ул. Освобождение 52; Петър Георгиев
Марийчин чрез адвокат Георги Връбчев, гр.
Пещера, област Пазарджик, ул. Освобождение
52; Софийка Тодорова Марийчина чрез адвокат
Георги Връбчев, гр. Пещера, област Пазарджик,
ул. Освобождение 52; Георги Цветанов Марийчин
чрез адвокат Георги Връбчев, гр. Пещера, област
Пазарджик, ул. Освобождение 52; Дафинка Цветанова Кондева чрез адвокат Георги Връбчев, гр.
Пещера, област Пазарджик, ул. Освобождение 52,
срещу Радка Божидарова Марийчина чрез адвокат
Васко Икономов, гр. Пещера, адвокатска колегия;
Димка Божидарова Марийчина чрез адвокат Васко Икономов, гр. Пещера, адвокатска колегия.
Първо гражданско отделение, 5950/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3006/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Локатор – К“ – ООД, чрез адвокат
Таня Мончева, София, ул. Позитано 3, ет. 5, срещу
Албена Иванова Зографова-Идеалова, София, ул.
Елемаг 15, бл. 307, ет. 8, ап. 44; ЖСК „Български
художник“ чрез адвокат Симеон Миков, София,
ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 763/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
619/2015 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Симеон Господинов Желев чрез адвокат
Искра Желева, Добрич, бул. 25-и септември 56,
вх. Б, ап. 1; Мария Господинова Янкова чрез
адвокат Искра Желева, Добрич, бул. 25-и септември 56, вх. Б, ап. 1, срещу Нели Господинова
Михалева чрез адвокат Диана Аспарухова, Варна,
ул. Генерал Столипин 7.
Първо гражданско отделение, 995/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
460/2015 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Марийка Христова Калчева чрез адвокат
Станимир Христов, София, ул. Владайска 19,
партер, срещу Нели Янкова Иванова чрез адвокат
Иван Витанов, Перник, ул. Търговска 42; Илка
Славчева Стаменова чрез адвокат Иван Витанов,
Перник, ул. Търговска 42; Николина Стоянова
Йосифова, с. Дивля, област Перник, ул. Христо
Ботев 13; Добринка Янкова Стоилова, Перник, ул.
Луганск 73; Милка Георгиева Георгиева, Радомир,
ж.к. Арката, бл. 30, ет. 7, ап. 19.
Първо гражданско отделение, 1314/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
554/2015 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Григор Авксентиев Анев чрез адвокат
Искра Желева, Добрич, бул. 25-и септември 56,
вх. Б, ап. 1; Боян Григоров Анев чрез адвокат
Искра Желева, Добрич, бул. 25-и септември 56,
вх. Б, ап. 1; Мария Григорова Анева чрез адвокат
Искра Желева, Добрич, бул. 25-и септември 56,
вх. Б, ап. 1, срещу Анка Захариева Дойчинова
чрез адвокат Зоя Коцева, София, бул. Витоша
1А, Търговски дом, ет. 3, кантора 308.

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

Първо гражданско отделение, 2072/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1700/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Сашо Манолов Добрев чрез адвокат
Манол Добрев, Варна, ул. Никола Вапцаров 5,
ет. 5, офис 501, срещу Димитър Атанасов Тодоров
чрез адвокат Валери Христов, Провадия, ул. Цар
Освободител 1, ет. 3, офис 305; Горанка Янчева
Тодорова чрез адвокат Валери Христов, Провадия,
ул. Цар Освободител 1, ет. 3, офис 305; Атанаска
Андонова Йорданова чрез адвокат Валери Христов, Провадия, ул. Цар Освободител 1, ет. 3,
офис 305; Янчо Андонов Атанасов чрез адвокат
Валери Христов, Провадия, ул. Цар Освободител
1, ет. 3, офис 305.
Първо гра ж данско отделение, 2241/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 14031/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Кирчо Иванов Ламбрев чрез
адвокат Райна Аврамова, София, ул. Бенковски
12А, вх. А, ет. 2, ап. 19; Бистра Боянова Ламбрева чрез адвокат Райна Аврамова, София,
ул. Бенковски 12А, вх. А, ет. 2, ап. 19, срещу
„МИГ – 1991“ – ЕООД, чрез управителя Марин
Илиев Грухлански, Рени Панева, София, ул. Св.
Наум 66 – 68, вх. Б, ет. 2, ап. 4, и трета страна
„Бърд – Интернационал“ – ООД, чрез адвокат
Анелия Стойновска, София, ж.к. Левски – Зона Г,
бл. 4, вх. В, ет. 1, ап. 65; Екатерина Иванова Тодорова, София, ж.к. Зона Б-18, бл. 4, ет. 9, ап. 48.
Първо гражданско отделение, 2396/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1576/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Василка Тодорова Костадинова чрез
адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар Асен
61, ет. 1, ап. 1; Анета Велинова Милушева чрез
адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар Асен
61, ет. 1, ап. 1; Йорданка Стоянова Костова чрез
адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар Асен
61, ет. 1, ап. 1; Татяна Симеонова Костова чрез
адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар Асен
61, ет. 1, ап. 1; Юлияна Симеонова Костова чрез
адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар Асен
61, ет. 1, ап. 1; Николина Велинова КостадиноваВеличкова чрез адвокат Ирен Цановска, София,
ул. Цар Самуил 37, офис 4; Стоянка Николова
Кръстева чрез адвокат Ирен Цановска, София, ул.
Цар Самуил 37, офис 4; Светлана Илиева Кръстева чрез адвокат Ирен Цановска, София, ул. Цар
Самуил 37, офис 4; Тихомир Илиев Кръстев чрез
адвокат Ирен Цановска, София, ул. Цар Самуил
37, офис 4; Камелия Иванова Костова-Панаи чрез
адвокат Ирен Цановска, София, ул. Цар Самуил
37, офис 4; Николай Иванов Костов чрез адвокат
Ирен Цановска, София, ул. Цар Самуил 37, офис
4, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
София, бул. Цариградско шосе 159, Бенч Марк
Бизнес център.
НА 12.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1085/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
819/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Петър Богданов Кръстев чрез адвокат
Иван Недев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 26,
ет. 2, офис 11; Станислав Иванов Иванов чрез
адвокат Спаска Джабирова, София, ул. Ангел

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

Кънчев 29Б, срещу Димитринка Цветкова Цвет
кова чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Силвия Танева Анева
чрез адвокат Петър Симов Ников, Пловдив, ул.
Четвърти януари 34, офис 11.
Първо гражданско отделение, 1546/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
688/2015 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Митко Тодоров Кирков в качеството му
на ЕТ „Мездра – Митко Кирков“ чрез адвокат
Стефан Красимиров Стефанов, Мездра, ул. Св.
св. Кирил и Методий 19; Тихомир Митков Кирков чрез адвокат Стефан Красимиров Стефанов,
Мездра, ул. Св. св. Кирил и Методий 19, срещу
„СТМ Дизайн“ – ЕООД, чрез адвокат Людмил
Ангелов Янчев, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5;
„Динко Петров“ – ЕООД, чрез адвокат Стефан
Красимиров Стефанов, Мездра, ул. Св. св. Кирил
и Методий 19.
Първо гражданско отделение, 1998/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4168/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Чардаш Трейдинг“ – ЕООД, чрез
адвокат Владимир Пенков, София, ул. Тинтява
13, вх. Б, ет. 6; Българската академия на науките
чрез адвокат Ирен Савова, София, ул. Алабин 36,
ет. 1, и трета страна „Пи Еф Пи“ – ООД, София,
ул. Уйлям Гладстон 9, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 2151/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1276/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Лазар Стоянов Терзиев чрез адвокат Евгений
Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1 – 2; Стоян
Лазаров Терзиев чрез адвокат Евгений Мосинов,
Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1 – 2; Кица Борисова
Терзиева чрез адвокат Евгений Мосинов, Бургас,
ул. Оборище 90, ет. 1 – 2; Марияна Стоянова
Терзиева чрез адвокат Евгений Мосинов, Бургас,
ул. Оборище 90, ет. 1 – 2, срещу Атанас Алексиев
Маслинков чрез адвокат Елена Иванова, Бургас,
бул. Иван Вазов 71, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 2212/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
475/2015 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Невенка Петрова Цветанова чрез
адвокат Светлана Ценкова Иванова, София, ул.
Брегалница 38 – 40, ап. 3, район Възраждане;
Любомир Иванов Славков чрез адвокат Светлана
Ценкова Иванова, София, ул. Брегалница 38 – 40,
ап. 3, район Възраждане; Валентин Цветанов
Иванов чрез адвокат Светлана Ценкова Иванова,
София, ул. Брегалница 38 – 40, ап. 3, район „Възраждане“, срещу Цветанка Боянова Стефанова
чрез адвокат Емилия Митова Митова, София,
бул. Витоша 1А, ет. 2, ап. 207.
НА 13.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1703/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1166/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „БКС Асеновград“ – ЕООД, чрез
адвокат Валентин Александров Ройнов, Пловдив,
ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 8, срещу Община Асеновград чрез адвокат Христо Матеев,
Пловдив, ул. Парчевич 2, Бизнес център, офис 302.
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Първо гражданско отделение, 1290/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1705/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Стоян Константинов Михайловски
чрез адвокат Красимира Янева-Михайловска,
София, бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора 447; Емилия Кръстева Ставрева-Радович чрез адвокат
Красимира Янева-Михайловска, София, бул.
Витоша 1А, ет. 4, кантора 447, срещу Христо
Ангелов Михайловски чрез адвокат Михо Радойнов, София, Търговски дом, ет. 3, кантора 351;
Николай Иларионов Михайловски, София, ул.
Света гора 10, ет. 2, ап. 4; Мария Иларионова
Христова, София, ул. Света гора 10, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 1499/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2924/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тихомир Костадинов Димитров чрез
адвокат Звезделина Стоянова, Варна, ул. Д-р
Пискюлиев 22, ап. 1, срещу Фани Атанасова
Делчева чрез адвокат Евгения Дойнова, Варна,
ул. Македония 159, офис 2.
Първо гражданско отделение, 1539/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
250/2015 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Захаринка Генчова Величкова чрез
адвокат Здравко Василев, Дупница, ул. Солун
1, ет. 2; Стефан Сашов Пейчовски чрез адвокат
Здравко Василев, Дупница, ул. Солун 1, ет. 2,
срещу Магдалена Георгиева Джасова чрез адвокат Емил Йовчев, Кюстендил, ул. Константинова
баня 5; Георги Димитров Прангов, Дупница, ул.
Кресна 4, ет. 1, ап. 1; Ивайло Димитров Прангов,
Кюстендил, ул. Кресна, бл. 4, ет. 1, ап. 1; Тодор
Петров Прангов, Перник, ул. Мл. Стоянов, бл. 8,
ет. 4, ап. 79; Анка Методиева Прангова, Перник,
ул. Юрий Гагарин, бл. 35, вх. Д, ет. 5, ап. 105.
Първо гражданско отделение, 1703/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2301/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Лиляна Петкова Недкова чрез адвокат Ерма Попова, Карлово, ул. Димитър Събев
8; Димитринка Петкова Маджарова чрез адвокат Ерма Попова, Карлово, ул. Димитър Събев
8; Киро Петков Канагрохов чрез адвокат Ерма
Попова, Карлово, ул. Димитър Събев 8, срещу
Спиро Христов Андонов чрез адвокат Светлана
Проданова-Каменова, Карлово, ул. Евстати Гешев
1; Христина Янева Андонова чрез адвокат Светлана Проданова-Каменова, Карлово, ул. Евстати
Гешев 1; Янко Христов Андонов чрез адвокат
Светлана Проданова-Каменова, Карлово, ул. Евстати Гешев 1; Елена Димитрова Андонова чрез
адвокат Светлана Проданова-Каменова, Карлово,
ул. Евстати Гешев 1.
Първо гражданско отделение, 2008/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
45/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Арсения Антонова Ангелова, София, ул.
Хаджи Димитър 19, ет. 1, ап. 2; Юрий Николов
Николов чрез адвокат Петър Антонов Антонов,
София, ул. Преспа 2, ет. 2; Йорданка Борисова
Николова чрез адвокат Радослав Ганчев Ганев,
София, ул. Синчец 10, ет. 1, офис 1, срещу ЕТ
„Дебора – 33 – Девора Давдкова“, София, кв.
Редута, ул. Калиманаци 59, ет. 2.
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Първо гражданско отделение, 2103/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1048/2015 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Мария Стефанова Добрева чрез
адвокат Бойко Даков, Бургас, ул. Оборище 77,
срещу Стефан Стоянов Торозов чрез адвокат
Атанас Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница
31, ет. 1; Мара Цветкова Торозова чрез адвокат
Атанас Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Кера Иванова Коева, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 23, ет. 6, ап. 2; Руси Йорданов Жейнов,
Бургас, кв. Ветрен, ул. Александър Стамобийски
24; Янка Стефанова Роглева, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 19, вх. 4, ет. 6, ап. 4; Атанас Стефанов Кунчев, Бургас, кв. Банево, ул. Иглика 5; Костадин
Стефанов Ку нчев чрез особен представител
Светла Стоянова, Бургас, пл. Жени Панева 2,
офис 10; Стефка Стайкова Георгиева, Бургас, кв.
Банево, ул. Христо Ботев 31; Пенка Стайкова
Атанасова, Бургас, кв. Банево, ул. Иглика 11;
Христо Иванов Христов, Бургас, кв. Банево,
ул. Батак 10; Донка Йорданова Жейнова, Стара
Загора, ул. Петко Р. Славейков 3, вх. А, ет. 7,
ап. 94; Жанета Недялко Жейнова чрез особен
представител Светла Стоянова, Бургас, пл. Жени
Патева 2, офис 10; Катерина Недялко Жейнова
чрез особен представител Светла Стоянова,
Бу ргас, пл. Жени Патева 2, офис 10; Росен
Жейнов Жейнов, Бургас, ж.к. Лазур 11, вх. 2,
ет. 6; Елисавета Жейнова Калчева, Бургас, ул.
Македония 62, ет. 3, ап. 5; Райна Трендафилова
Панайотова, Бургас, ул. Георги Сава Раковски
55, ет. 5; Стефан Трендафилов Праматаров, Бургас, ул. Георги Сава Раковски 55, ет. 2; Василка
Янева Николова, Бургас, кв. Банево, ул. Батак
7; Любомир Николов Николов, Твърдица, м.
Метанит 1; Весела Иванова Николова, Бургас,
ул. Генерал Гурко 26, ет. 2.
НА 17.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1693/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5796/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йордан Станиславов Чернаев чрез
адвокат Атанас Железчев, София, бул. Патриарх
Евтимий 53, вх. А; Мариета Станиславова Чернаева-Нонис чрез адвокат Атанас Железчев, София,
бул. Патриарх Евтимий 53, вх. А, срещу Михаил
Благоев Златков чрез адвокат Александър Илиев,
София, бул. Джеймс Баучер 87.
Второ гражданско отделение, 499/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
643/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Трайчо Костадинов Траев, Варна, к.к. Св. св.
Константин и Елена, п. к. 21 – 21, чрез адвокат
Емилия Фичева, Варна, ул. Поп Харитон 20, срещу Валентин Нисим Фархи чрез адвокат Весела
Пеева, Варна, ул. Дебър 6; Елфриде Ингрид Мо
чрез адвокат Весела Пеева, Варна, ул. Дебър 6.
Второ гражданско отделение, 867/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2015 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Златина Христова Линова чрез адвокат
Елизавета Караджова, София, ул. Света София 8,
ет. 2, срещу Добра Николова Линова чрез адвокат
Павлина Темелкова, Бургас, пл. Баба Ганка 8;
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Кристина Христова Линова чрез адвокат Павлина
Темелкова, Бургас, пл. Баба Ганка 8.
Второ гражданско отделение, 926/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5152/2013 по описа на Районен съд Варна, подадена от Вера Николаева Начева, Варна, ул. Георги
Бенковски 51, ет. 2, ап. 5; Емил Даниелов Начев,
Варна, ул. Георги Бенковски 51, ет. 2, ап. 5, срещу Илиана Павлова Николова, Варна, ул. Петър
Райчев, бл. 36, вх. Г, ет. 2, ап. 75; Георги Станчев
Добрев, Варна, ул. Петър Райчев, бл. 36, вх. Г,
ет. 2, ап. 75.
Второ гражданско отделение, 2412/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Кольо Сотиров Димов чрез адвокат Йордан
Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман 38;
Иванка Сотирова Недялкова чрез адвокат Йордан Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман
38, срещу Община Поморие чрез адвокат Юрий
Бошнаков, Бургас, ул. Княз Борис I № 10, вх. Б,
ет. 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2235/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3011/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Симитли чрез адвокат
Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Арсени Костенцев 19, срещу ЕТ Искра Георгиева Георгиева
с фирма „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“
чрез адвокат Георги Чорбаджийски, Благоевград,
ул. Стефан Стамболов 1, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2308/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Уинд Енерджи“ – ЕООД, с управител
Щефан Симон чрез адвокат Данчо Йорданов,
Варна, ул. Съборни 11, ет. 4, офис 12, срещу
„Енерго – Про Мрежи“ – АД, с изпълнителни
директори Михеил Боцвадзе, Радослав Георгиев
Цветков, Петър Тесарж, Павел Ваня чрез адвокат
Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21,
ет. 2, и трета страна Комисията за енергийно и
водно регулиране, София, ул. бул. Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 2400/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
112/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, с изпълнителни
директори Виолина Маринова Спасова и Доротея
Николаева Николова чрез процесуален представител Стела Петрова, София, ул. Цар Калоян
1, ет. 6, срещу Делчо Боев Колев чрез адвокат
Венелин Челебиев, Хасково, ул. Драгоман 2, офис
3; Бойчо Делчев Боев чрез адвокат Венелин Челебиев, Хасково, ул. Драгоман 2, офис 3.
Първо търговско отделение, 2410/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4027/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Владимир Богданов Думков чрез
адвокат Александър Гонев, София, бул. Витоша
64, ет. 2, срещу Даниела Горанова Стефанова
чрез адвокат Адриана Андреева, София, бул.
Витоша 63, ет. 1; Никола Лъчезаров Стефанов
чрез адвокат Адриана Андреева, София, бул.
Витоша 63, ет. 1; Ива Лъчезарова Стефанова
чрез адвокат Адриана Андреева, София, бул.
Витоша 63, ет. 1; „Инко 99“ – ООД, чрез особен
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представител Пепа Василева Марникас, София,
ул. Постоянство 67Б, вх. Б, ет. 3.
Първо търговско отделение, 2588/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2015 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Община Две могили, гр. Две могили, срещу
Съдружие „Развитие 2010“ чрез адвокат Бойчо
Георгиев, гр. Две могили, пл. Филип Тотю 1.
Първо търговско отделение, 2724/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
335/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Сет“ – АД, с изпълнителен
директор Зигфрид Щайнер, Русе, бул. Христо Ботев
1; Зоя Борисова Щайнер чрез адвокат Цветана
Чуклева, с. Софийци, ул. Марко Балабанов 4А,
вх. Б; „Ринко Интериор“ – ЕООД, с управител
Здравко Живков Михалев чрез адвокат Юлия
Миневска, Велико Търново, ул. Църковна независимост 3, ет. 3, офис 10А.
Първо търговско отделение, 3350/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
322/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Интерсолар Варна“ – АД, с изпълнителен директор Красимир Тодоров Узунов
чрез адвокат Мая Антонова, София, бул. Васил
Левски 38, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД,
с изпълнителни директори Мифаил Боцвадзе,
Николай Йорданов Николов, Петр Тесарж, Павел
Ваня чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул.
Мария-Луиза 21, ет. 2, и трета страна Комисията
за енергийно и водно регулиране, София, бул.
Дондуков 8 – 10.
НА 17.10.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2138/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1946/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество чрез адвокат
Полина Балабанова, София, бул. Княз Ал. Дондуков 9, ет. 5, срещу Петър Николов Петров чрез
адвокат Илия Илиев, София, ул. Цар Асен 36,
ет. 1, ап. 4; Иванка Тодорова Трендафилова чрез
адвокат Илия Илиев, София, ул. Цар Асен 36,
ет. 1, ап. 4, и контролираща страна Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2243/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 36/2016 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Дом за стари хора – Ивайловград,
чрез адвокат Василка Пожарлиева, Хасково, ул.
Стефан Караджа 12 – 14, ет. 2, офис 2, срещу
Величка Иванова Попова-Козарева чрез адвокат
Маргарита Раева, Хасково, ул. Враня 2.
НА 17.10.2016 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1942/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 383/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Милен Петров Ангелов чрез
адвокат Цветомира Йорданова, Велико Търново,
ул. Иларион Драгостинов 17Б, срещу Валентина
Петева Лесикова, Велико Търново, ул. Георги
Бенковски 7, бл. 38, вх. В, ет. 2, ап. 6.
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НА 18.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1386/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2297/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Станислав Викторов Стоянов чрез
адвокат Николай Баташки, София, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2, ап. 2 – 3; Сдружение
„Съюз на българските художници“ чрез адвокат
Андрей Дамянов, София, бул. Васил Левски 65,
ет. 1, ап. 5, срещу Здравко Крумов Вълчев чрез
адвокат Андрей Иванов, София, ул. Алабин 42,
ет. 2.
Първо гражданско отделение, 2309/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2132/2015 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Слънчев лъч Деветак“ – ЕООД,
чрез управителя Виолета Илиева Георгиева чрез
адвокат Даниела Минева, Велико Търново, ул.
Васил Левски 15, ет. 9, срещу Янка Стоянова
Васева чрез адвокат Светла Гонкова-Трайкова,
Бургас, ул. Сан Стефано 10.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 1281/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2618/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Стефан Йорданов Христов, Варна,
местност Траката, ул. Първа № 45; Господинка
Динева Христова, Варна, местност Траката, ул.
Първа № 45; Коста Йорданов Христов чрез адвокат
Людмила Костова Христова, София, ул. Кораб
планина 12; Светлана Костова Христова чрез
адвокат Людмила Костова Христова, София, ул.
Кораб планина 12; Людмила Костова Христова
чрез адвокат Людмила Костова Христова, София,
ул. Кораб планина 12, срещу Георги Костадинов
Николов чрез адвокат Станислав Славов, Варна,
ул. Георги Раковски 39, ет. 1, офис 2; Галина Костова Николова чрез адвокат Станислав Славов,
Варна, ул. Георги Раковски 39, ет. 1, офис 2.
Второ гражданско отделение, 1818/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
493/2015 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Илина Димитрова Митева чрез адвокат
Искра Иванова Желева, Добрич, адвокатска
кантора, бул. Двадесет и пети септември 56,
вх. Б, ап. 1; Георги Димитров Митев чрез адвокат Искра Иванова Желева, Добрич, адвокатска
кантора, бул. Двадесет и пети септември 56, вх. Б,
ап. 1; Генадий Господинов Митев чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. Двадесет и пети
септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Мима Иванова
Митева чрез адвокат Искра Иванова Желева,
Добрич, адвокатска кантора, бул. Двадесет и
пети септември 56, вх. Б, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 1875/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
622/2015 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Иван Борисов Павлов, Ловеч, ж.к. Младост,
бл. 309, вх. А, ет. 6, ап. 17, срещу Община Ловеч.
Второ гражданско отделение, 1931/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
219/2015 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Виолета Кочова Ганчева, София,
район „Изгрев“, ул. Академик Методи Попов 76,
вх. Б, ет. 2, ап. 23; Сийка Кочова Пехливанова
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чрез адвокат Красимира Дойчинова, Благоевград,
ул. Цар Иван Шишман 18; Теменужка Кочова
Стоилкова чрез адвокат Красимира Дойчинова,
Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 18, срещу
„Инкомс – Иенто“ – ООД, Благоевград, ул. Покровнишко шосе 29.
Второ гражданско отделение, 1995/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2015 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Кръстинка Никова Иванова, Добрич, ж.к.
Дружба 7, ет. 5, ап. 18; Николай Ламбов Симеонов,
Добрич, ж.к. Дружба 7, ет. 5, ап. 18; Светлана
Ламбова Ватцлингер, Добрич, ж.к. Дружба 7,
ет. 5, ап. 18, срещу Петко Димитров Карагеоргиев
чрез адвокат Искра Иванова Желева, Добрич,
бул. Двадесет и пети септември 56, адвокатска
кантора – Добрич, вх. Б, ап. 1; Десислав Петков
Карагеоргиев, Добрич, бул. Трети март 14, ет. 11,
ап. 53; Деница Петкова Карагеоргиева-Такова,
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 37, вх. А, ет. 4, ап. 16.
Второ гражданско отделение, 2210/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2055/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Костадинов Хаджов чрез
адвокат Милен Банковски, София, ул. Врабча 14;
Кузман Алексиев Кузманов чрез адвокат Милен
Банковски, София, ул. Врабча 14; Валентин Иванов Стефанов чрез адвокат Милен Банковски,
София, ул. Врабча 14; Иван Йорданов Стефанов
чрез адвокат Милен Банковски, София, ул. Врабча
14; Тодор Христов Костов чрез адвокат Милен
Банковски, София, ул. Врабча 14; Станка Костадинова Иванова чрез адвокат Милен Банковски,
София, ул. Врабча 14; Камелия Стефанова Стоянова чрез адвокат Милен Банковски, София, ул.
Врабча 14, срещу Верка Младенова Димитрова
чрез адвокат Иван Минков, София, бул. Христо
Смирненски 14, ет. 4; Младен Василев Младенов
чрез адвокат Иван Минков, София, бул. Христо
Смирненски 14, ет. 4; Лиляна Стоилова Павлова
чрез адвокат Иван Минков, София, бул. Христо
Смирненски 14, ет. 4; Добри Трайков Младенов
чрез адвокат Иван Минков, София, бул. Христо
Смирненски 14, ет. 4; Надежда Трайкова Младенова чрез адвокат Иван Минков, София, бул.
Христо Смирненски 14, ет. 4; Грозда Христова
Павлова чрез адвокат Иван Минков, София, бул.
Христо Смирненски 14, ет. 4; Стефка Павлова
Димова чрез адвокат Иван Минков, София, бул.
Христо Смирненски 14, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5914/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 8089/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Николай Миланов Николов чрез
адвокат Недялка Христова Миланова, Шумен,
ул. Козлодуй 6, срещу Окръжен съд Разград, пл.
Независимост 1, Разград.
Четвърто гражданско отделение, 1986/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 62/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Калин Николов Димитров чрез
адвокат Желка Желева, Пловдив, ул. Скайлер 3,
ет. 1, срещу Зарко Маринов Гогов чрез адвокат
Цвета Йоцова, София, ул. Алабин 34, ет. 3; Искра
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Стефанова Гогова чрез адвокат Цвета Йоцова,
София, ул. Алабин 34, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 2005/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2442/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Красимир Христов Методиев
чрез адвокат Светозар Арнаудов, Пловдив, ул.
Фредерик Жолио-Кюри 28, ет. 2, срещу Военно
формирование 28000 – с. Граф Игнатиево, чрез
главен юрисконсулт Светослав Стоянов, с. Граф
Игнатиево; Министерството на отбраната на Република България, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Четвърто гражданско отделение, 2112/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
548/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Дженерал лизинг“ – АД, чрез адвокат
Васил Пандов, София, ул. Гурко 62А, ап. 9, срещу
Мирелла Иванова Събева чрез адвокат Мария
Пенева, София, ул. Цар Асен 18, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2117/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1428/2015 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Иван Иванов Иванов чрез
адвокат Веселка Коева, Велико Търново, ул.
България 1, срещу Стефана Михайлова Недева
чрез адвокат Малина Николова, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 38, ет. 7.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2821/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
44/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Застрахователно акционерно дружество
„Армеец“ – АД, чрез адвокат Надежда Костова,
София, ул. Стефан Караджа 2, срещу „Уникредит
лизинг“ – АД, чрез адвокат Иван Костадинов
Гемков, София, ул. Кракра 14, вх. 1, ет. 1, ап. 2.
Второ търговско отделение, 950/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1006/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Казанлък, ул. Розова долина
6, Казанлък, срещу „Селин“ – ООД, Казанлък,
ул. Чудомир 3, ап. 3.
Второ търговско отделение, 1655/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1333/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Уникредит лизинг“ – А Д, чрез
адвокат Адриана Славейкова Андреева, София,
бул. Витоша 63, ет. 1, срещу „Застрахователно
дружество Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 1933/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
47/2015 по описа на А пелативен съд Варна,
подадена от „Уинд Енерджи“ – ЕООД, адвокат
Данчо Йорданов Йорданов чрез Данчо Йорданов,
Варна, бул. Съборни 11, ет. 4, офис 12, срещу
„Енерго – Про продажби“ – АД, чрез адвокат Николай Митков Банков, Варна, бул. Мария- Луиза
21, ет. 3, и страна „Енерго – Про Мрежи“ – АД,
Варна, Тауърс Г, бул. Владислав Варненчик 258.
Второ търговско отделение, 284/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4887/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Булбилд БГ“ – ООД, чрез адвокат
Юлиан Ламбовски, София, бул. Христо Ботев 59,
ет. 4, ап. 11, срещу „Буларко“ – АД, чрез адвокат
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Веселин Христов Станчев, София, ул. Алабин 8,
ет. 6, офис 5; „Българска банка за развитие“ – АД,
София, ул. Стефан Караджа 10.
НА 19.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1493/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
836/2015 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Милка Николова Зафирова чрез
адвокат Иван Димитров Кроснев, София, ул.
Алабин 33, вх. Г, ет. 2, кантора 252, срещу Емил
Спасов Златанов чрез адвокат Васил Стефанов
Василев, гр. Елин Пелин, Софийска област, пл.
Св. Николай Чудотворец 2, ет. 3, стая 1; Община
Елин Пелин, гр. Елин Пелин, Софийска област,
пл. Независимост, 1.
Първо гражданско отделение, 2127/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
613/2015 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Надка Славчева Герасимова чрез
адвокат Мина Венциславова Велчева, София,
район „Лозенец“, бул. Черни връх 32, ет. 3, офис
1А; Борислав Петров Герасимов чрез адвокат
Мина Венциславова Велчева, София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 32, ет. 3, офис 1А, срещу
Борис Найденов Ангелов чрез адвокат Людмила
Саулова, София, ул. Алабин 33, стая 232.
Първо гражданско отделение, 2345/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
35/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Емил Николов Стойнов чрез адвокат Стайко Иванов Велчев, Пазарджик, ул. Цар
Самуил, 28, срещу Елена Димитрова Ангелова
чрез адвокат Продан Проданов, Пазарджик, ул.
Петко Машев 9, ет. 2, офис 11.
НА 20.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 1543/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 861/2013 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Емилия Карамфилова Бангова чрез
адвокат Евгения Минчева Костадинова, Русе, ул.
Църковна независимост 3, ет. 3, офис 10а, срещу
Георги Върбанов Върбанов чрез адвокат Деян
Димитров, Русе, ул. Олимпи Панов 14, вх. А,
ет. 4; Пламенка Иванова Алексиева-Върбанова
чрез адвокат Деян Димитров, Русе, ул. Олимпи
Панов 14, вх. А, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 1756/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
273/2015 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Община Созопол чрез адвокат Ирина
Абаджиева-Репуц, София, ул. Димитър Манов 85,
ет. 1, ап. 3, срещу Министерството на земеделието и храните чрез юрисконсулт Мария Томова,
Приморско, ул. Трети март 82а, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 1872/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
752/2015 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Николай Василев Печанов чрез
адвокат Севдалина Иванова, София, бул. Черни
връх 46, ет. 1, ап. 5; Ирина Захариева Георгиева
чрез адвокат Михаил Миланов, София, ул. Дякон
Игнатий 4, ет. 2, ап. 7.

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

Първо гражданско отделение, 2182/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20100/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветан Любомиров Христов чрез
адвокат Николай Стойнов Стойнов, София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 19, ет. 1, офис 5; Боряна
Георгиева Христова чрез адвокат Николай Стойнов Стойнов, София, бул. Княгиня Мария-Луиза
19, ет. 1, офис 5, срещу Атанасия Киряку Дронза
чрез адвокат Снежанка Ставрева, София, ж.к.
Хаджи Димитър, бл. 80, вх. Г, ап. 68.
Първо гражданско отделение, 2215/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2015 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Антон Иванов Караиванов чрез
адвокат Венцислава Стефанова, Русе, ул. Църковна
независимост 11, ет. 1, срещу „Нова Деница“ – АД,
София, Индустриална зона „Орион“, ул. 3020-А
34, ет. 6; „Близу медия енд Броудбенд“ – ЕАД,
София, ул. Кукуш 1, „Мобилтел“ – ЕАД, сграда
М1, район „Илинден“.
Първо гражданско отделение, 2292/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
895/2015 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Иванка Христова Лекова чрез адвокат
Крум Милев, София, ул. Луи Айер, бл. 115, вх. 1,
ет. 10, ап. 56; Вела Димитрова Вутова чрез адвокат
Крум Милев, София, ул. Луи Айер, бл. 115, вх. 1,
ет. 10, ап. 56, срещу Христена Илиева Дойнова чрез
адвокат Илия Николов, Ботевград, бул. България
5; Георги Димитров Дойнов чрез адвокат Илия
Николов, Ботевград, бул. България 5.
НА 24.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 958/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1649/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Мехмед Джемил Халит чрез адвокат Мариета
Георгиева, Бургас, ул. Александровска 115, вх. А,
ет. 4, срещу „Шмидт – Финанс – 2007“ – ЕООД,
чрез адвокат Светла Христова Гонкова-Трайкова,
Бургас, бул. Сан Стефано 10.
Трето гражданско отделение, 997/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3243/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Майя Роберт Михайлова чрез адвокат
Пена Тотева, София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 1; „Руен
мода“ – АД, чрез адвокат Росен Воденичарски,
София, ул. Бистрица 7, вх. А, ет. 1; „Хранителни
стоки“ – АД, чрез адвокат Росен Воденичарски,
София, ул. Бистрица 7, вх. А, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1392/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
501/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Министерството на труда и социалната
политика чрез процесуален представител Даниел
Динев, София, ул. Триадица 2, срещу Иван Тодоров
Иванов чрез адвокат Галин Терзийски, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, офис 21; „Център
за изследване на политическите процеси“ чрез
адвокат Галин Терзийски, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, офис 21.
Трето гражданско отделение, 1611/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
249/2015 по описа на Апелативен съд Велико
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Търново, подадена от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество, София, ул.
Георги Раковски 112, срещу Димитър Стоянов
Калайджиев чрез адвокат Стефан Гецов, Ловеч,
адвокатска кантора – Ловеч; Виолета Горанова
Тодорова-Калайджиева чрез адвокат Северина
Лозанова Пъшкова, Ловеч, пл. Тодор Кирков 1,
комплекс Драката, вх. Б, ет. 1, ап. 4; Горан Димитров Стоянов чрез адвокат Северина Лозанова
Пъшкова, Ловеч, пл. Тодор Кирков 1, комплекс
Драката, вх. Б, ет. 1, ап. 4; Мартин Диитров
Стоянов, Ловеч, ул. Цар Освободител 10, ап. 21;
„Каимекс“ – ООД, чрез особен представител
Стефка Спиридонова, Ловеч, бул. Търговска 21,
ет. 2, ап. 207; „Товарни превози – Ловеч“ – ЕООД,
чрез адвокат Северина Лозанова Пъшкова, Ловеч,
пл. Тодор Кирков 1, комплекс Драката, вх. Б,
ет. 1, ап. 4, и контролираща страна Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1739/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1610/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Наталия Александровна Моцаренко чрез
адвокат Людмил Петков, Варна, ул. Студентска 13,
офис 23, срещу Николай Георгиев Алексиев чрез
адвокат Мирослава Шопова, Пловдив, ул. Свети
Климент 2А, ет. 2; Станка Николова Алексиева
чрез адвокат Мирослава Шопова, Пловдив, ул.
Свети Климент 2А, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 2099/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3653/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Ангелина Недялкова
Димитрова чрез адвокат Яна Даскалова, София,
ул. Марко Балабанов 4А, Адвокатско дружество
„Доковска, Атанасов и съдружници“ и контролираща страна Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 2180/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
19280/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Таня Иванова Бабева чрез адвокат
Стоянка Бешкова, София, ул. Алабин 50, срещу
Столична община, София, ул. Московска 33; СО,
район „Надежда“, София, ул. Кирил Дрангов 55;
Община Поморие, ул. Солна 5, Поморие; Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2349/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
150/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Христо Николов Желев чрез адвокат
Румен Николов, Пазарджик, ул. Петко Машев 9,
Офис център 1, ет. 2, офис 11, срещу „ОББ“ – АД,
чрез адвокат Георги Босев, Пловдив, ул. Четвърти
януари 28, ет. 3.
Първо търговско отделение, 3015/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
304/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Всестранна земеделска кооперация Христо
Ботев“ с председател Димитър Йовев Минев чрез
адвокат Радостина Овчарова, Бургас, ул. Кирил и
Методий 39, ет. 1, офис 1, срещу Албена Тодорова
Колева чрез адвокат Марин Милев, Бургас, ул.
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Алеко Константинов 8; Стоян Костадинов Петков
чрез адвокат Марин Милев, Бургас, ул. Алеко
Константинов 8; Йорданка Борисова Мерсинкова
чрез адвокат Марин Милев, Бургас, ул. Алеко
Константинов 8.
НА 25.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1803/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6/2016 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Изпълнителна агенция „Автомолбилна администрация“, София, ул. Генерал Гурко 5, срещу
Ивайло Феодоров Костадинов чрез адвокат Соня
Иванова, Видин, ул. Търговска 9.
Трето гражданско отделение, 2217/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2785/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Петър Иванов Шербанов чрез адвокат Валентина Йонова, София, ул. Хан Крум 25,
„Добрев и Люцканов“; Петя Николова Шербанова
чрез адвокат Валентина Йонова, София, ул. Хан
Крум 25, „Добрев и Люцканов“, срещу „Групово“ – ООД, чрез адвокат Силвия Александрова,
София, бул. Витоша 25, ет. 5, офис 9.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1272/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
913/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Петко Дончев Костадинов чрез адвокат Татяна Бойчева, Русе, ул. Коледница 5, срещу „Про
Лего“ – АД, София, ул. Константин Фотинов 113А,
ет. 2, офис 5, и трета страна „Юробан и Еф Джи
България“ – АД, София, ул. Околовръстен път
260; „Бългериън Ритейл сървисиз“ – АД, София,
ул. Околовръстен път 260, ет. 5, ап. 9.
Второ търговско отделение, 1689/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
314/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от ЗКПУ „Наша земя“ с представител
Вълчо Вълев чрез адвокат Мария Димитрова,
Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1, срещу Красимир
Атанасов Калоянов чрез адвокат Светла Трайкова,
Бургас, бул. Сан Стефано 10.
Второ търговско отделение, 1885/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6550/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Ита Ком“ – ООД, чрез адвокат Ангелина Тодорова, София, ул. Позитано 39, срещу
Евтим Методиев Евтимов, София, ж.к. Лагера,
ул. Хризантема 18, ет. 2, ап. 6.
Второ търговско отделение, 2140/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4234/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Живка Спасова Колева чрез адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул.
Денкоглу 34, ет. 2; Веса Спасова Асенова чрез
адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул.
Денкоглу 34, ет. 2; Виолета Спасова Асенова чрез
адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул.
Денкоглу 34, ет. 2; Живко Спасов Величков чрез
адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул.
Денкоглу 34, ет. 2, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул. Георги Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 2475/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
101/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
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подадена от „Креда Консулт“ – ЕООД, чрез
адвокат Данчо Йорданов Йорданов, Варна, ул.
Съборни 11, ет. 4, офис 12, срещу „Енерго – Про
Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков,
Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, и трета страна
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, София, бул. Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 2697/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4211/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Еспол – секюрити СОТ“ – ЕООД,
чрез адвокат Румен Владимиров Николов, София,
ул. Врабча 12А, срещу Министерството на земеделието и храните, София, бул. Христо Ботев 55.
Второ търговско отделение, 2811/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1508/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Румен Михайлов Василев чрез адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица
9, офис 4, срещу Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43.
НА 26.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1349/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
408/2015 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Никола Атанасов Карталов чрез адвокат Величка Атанасов, гр. Гоце Делчев, ул. Г.
Раковски 7, срещу Ангел Георгиев Рамов, гр. Гоце
Делчев, ул. Драгоман 45; Емилия Бистрова Ханджиева чрез адвокат Ани Караметова- Мейзинева,
гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски
11; Маруся Филипова Камбурова чрез адвокат
Ани Караметова-Мейзинева, гр. Гоце Делчев, ул.
Александър Стамболийски 11.
Трето гражданско отделение, 1839/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
671/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от А генция „Пътна инфраструкт ура“ – Областно пътно управление – Варна, ул.
Д-р Пюскюлиев 3, срещу Мария Георгиева Хрисимова чрез адвокат Мартина Петрова, Варна, ул.
Панайот Волов 18, ет. 1, офис 1, и трета страна
„Ин жст ройин женеринг“ – ЕООД, Варна, ул.
Александър Дякович 31.
Трето гражданско отделение, 2169/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
606/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Реджеп Тейран чрез адвокат Димитър Димитров, Кърджали, ул. Републиканска 26,
ет. 2, срещу Шенол Реджеб Ферад чрез адвокат
Николай Маргаритов, Кърджали, бл. Арда, ап. 19.
Трето гражданско отделение, 2229/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3958/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Софийска апелативна прокуратура,
София, ул. Антим I № 17, срещу Ангел Симеонов
Василев чрез адвокат Иван Минков, София, ул.
Латинка 21, ет. 6, ап. 6.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 902/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2405/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Братя Пашев“ – ООД, Пловдив,
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район „Северен“, ул. Георги Бенев 3, срещу
„Флекспринт“ – ЕООД, Цалапица, Северна индустриална зона.
Второ търговско отделение, 948/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
394/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „БИОМЕТ“ – ЕООД, София, бул. Никола
Й. Вапцаров 35, ет. 7, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 258.
Второ търговско отделение, 1501/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4609/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Славолюб Славолюб Дробняк, София,
бул. Македония 12, ет. 3, срещу „Виена Иншурънс
груп“ – АД, София, ул. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 2372/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
333/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Деладжио“ – ЕООД, чрез адвокат
Светлин Стойнев, София, ул. Три уши 3, ет. 3,
срещу Далабиндер Каур Кайра чрез адвокат
Иван Иванов, София, ул. Дамян Груев 1, ет. 4;
„Билдком София“ – ЕООД, София, ж.к. Младост,
бл. 425, вх. 3, ет. 1, ап. 46.
Второ търговско отделение, 2536/2015, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 95/2015
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Севън Зуп“ – ЕООД, Варна, бул. Съборни 11,
ет. 4, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, Варна,
бул. Владислав Варненчик 258.
Второ търговско отделение, 2543/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
256/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Енерджи дивелъпмънт“ – ООД,
София, ул. Хубавка 5, ет. 4, ап. 10, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД, Варна, бул. Владислав
Варненчик 258.
Второ търговско отделение, 3155/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3684/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Росен Димитров Богданов, София,
ж.к. Надежда, бл. 524, вх. Б, ап. 29, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатев 2, ет. 4.
НА 26.10.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1525/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
598/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Любомир Иванов Крачунов чрез
адвокат Илия Златев, Варна, ул. Възраждане 1,
срещу „Еффект“ – ЕООД, с управител Тихомир
Костадинов Димитров чрез адвокат Десислава
Енчева, Варна, ул. Драган Цанков 21, ет. 1.
Второ търговско отделение, 2457/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
911/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Локос – 78“ – ЕООД, с управител Стойко
Желязков чрез адвокат Веселина Пиргозлиева,
Габрово, ул. С. Врачански 1, офис 9, срещу „ЕВН
България Електроснабдяване“ – ЕАД, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37.
Второ търговско отделение, 2542/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1283/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „В2М“ – ООД, с управител Валери
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Янков чрез адвокат Михаил Томов, Варна, ул.
Презвитер Козма 12, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Второ търговско отделение, 2706/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Аргос“ – ООД, с управител Десислава
Балди чрез адвокат Снежана Енчева, Ямбол, ул.
Ж. Папазов 14, стая 403, срещу „Енерго – Про
Мрежи“ – АД, с изпълнителни директори Михеил
Боцвадзе, Радослав Цветков, Петр Тесар, Павел
Ваня чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул.
Мария-Луиза 21, ет. 2, и трета страна Комисията
за енергийно и водно регулиране, София, бул.
Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 2738/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
606/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Дегрец“ – ООД, с управител Драгомир
Илиев чрез адвокат Илиян Петков, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 196, ет. 2, офис 3, срещу „Енерго – Про
Продажби“ – АД, чрез адвокат Николай Банков,
Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
НА 27.10.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1614/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1876/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иван Асенов Иванов чрез адвокат
Димитър Михайлов Антонов, Пловдив, ул. Митрополит Панарет 9, срещу Хюсаметин Нихатов
Саидов чрез адвокат Генчо Ненов Димов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 16, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1856/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
578/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Янко Рупен Папазян чрез адвокат
Стоян Филипов Марински, Пловдив, бул. Шести
септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 16, Адвокатско дружество „Марински и Николова“, срещу Радослава
Симеонова Димитрова чрез адвокат Мариана
Иванова Биркова-Пешева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 8, ет. 1, ап. 4; Владимир Симеонов Димитров
чрез адвокат Мариана Иванова Биркова-Пешева,
Пловдив, ул. Хан Кубрат 8, ет. 1, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 2082/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2253/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Чавдар Георгиев Митов чрез адвокат
Ангел Риджаков, София, ул. Аксаков 11, ет. 1,
срещу Държавна агенция „Национална сигурност“,
София, бул. Черни връх 45.
Трето гражданско отделение, 2221/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2102/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Гергана Симеонова Василева чрез
адвокат Павел Вихров Родопски, София, бул. Ген.
Едуард Първи Тотлебен 53 – 55, срещу Любомир
Ромеов Ценков, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 242,
вх. Б, магазин за алкохол и цигари.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 444/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
331/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иванка Грозева Тодорова чрез адво-
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кат Владко Мерджанов, Пловдив, ул. Братаница
6, ет. 2, ап. 4; Христо Господинов Тодоров чрез
адвокат Владко Мерджанов, Пловдив, ул. Братаница 6, ет. 2, ап. 4, срещу Гаранционен фонд чрез
адвокат Антоанета Николова, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 24, ет. 1, ап. 3; ЗК „Лев Инс“ – АД, чрез
адвокат Борислав Божинов, София, ул. Калоян
6, офис 108, и трета страна Радка Боева Иванова
чрез адвокат Дако Михайлов, Стара Загора, бул.
М. М. Кусев 38, офис 1; Никола Петков Иванов
чрез адвокат Дако Михайлов, Стара Загора, бул.
М. М. Кусев 38, офис 1.
Първо търговско отделение, 2326/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2695/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Красимир Атанасов Андонов чрез
адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин
10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21, срещу Гаранционен
фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, и трета страна
Весела Георгиева Георгиева, Ямбол, ж.к. Диана
2, вх. Д, ет. 7, ап. 117.
Първо търговско отделение, 126/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1130/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Ай Пи Зет“ – ЕООД, с управител
Алеко Здравков Келешев чрез адвокат Щерю
Царев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 4, офис 114,
срещу „Хефест“ – ООД, с управител Николай
Писков чрез адвокат Стоян Марев, Смилян, бул.
България 7, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2441/2015, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 82/2015
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Креда Консулт“ – ЕООД, с управител Щефан
Симон чрез адвокат Данчо Йорданов, Варна, бул.
Съборни 11, ет. 4, офис 12, срещу „Енерго – Про
Продажби“ – АД, чрез адвокат Николай Банков,
Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
НА 27.10.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 919/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2908/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Черно
море, с управител Траян Димитров Георгиев,
Варна, бул. Христо Ботев 10, срещу Стоян Иванов
Кралев чрез адвокат Живко Калев, Варна, бул.
Владислав Варненчик 110, ет. 3, офис 8.
Трето гражданско отделение, 1117/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11917/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Иван Петков Даков
чрез адвокат Иглика Василева, София, ул. Марко
Балабанов 4а, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1602/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10927/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стилиян Петров Лазаров чрез адвокат Инна Пенчева, София, ул. Алабин 56, ет. 5,
офис 33, срещу „Дженерали Застраховане“ – АД,
чрез адвокат Светлана Нейкова, София, ул.
20 април 19, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 2240/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15258/2015 по описа на Софийски градски съд, подадена от Емилия Андреева Иванова чрез адвокат
Силвия Паунова, София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 3,
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офис 332, срещу Министерството на вътрешните
работи, София, ул. Шести септември 29.
НА 31.10.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3537/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14441/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, с изпълнителните директори Мария
Масларова-Гъркова, София, бул. Черни връх
51Д, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ – АД, с изпълнителен директор Румен
Янчев чрез адвокат Александър Бъчваров, София,
ул. Юнак 24, ет. 2, ап. 4, и трета страна Юсеин
Салиев Яшаров, с. Стефан Караджа, област Варна.
Първо търговско отделение, 3568/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
135/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗАД „Армеец“ – АД, с изпълнителен
директор Румен Георгиев, София, ул. Стефан
Караджа 2, срещу Павел Атанасов Боржуков чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10.
Първо търговско отделение, 95/2016, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
198/2015 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Илиана Димова 73“ – ЕООД,
в несъстоятелност със синдик Боривой Ангелов
Миланов, София, ул. Карище, бл. 26, вх. В, ет. 4,
ап. 50; „Обединена българска банка“ – АД, с
изпълнителен директор Стилиян Вътев, София,
ул. Света София 5, срещу „Илиана Димова
73“ – ЕООД, в несъстоятелност с управител
Илиана Йонкова-Янкова, Габрово, ул. Найден
Геров 52Е, ет. 3.
Първо търговско отделение, 154/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2724/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ангел Данчев Ангелов чрез адвокат
Ана Маркова, София, бул. България 58, вх. С,
ет. 1, офис 1, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, с изпълнителен директор Виолина Спасова, София,
ул. Княз Александър Батенберг 6.
6744
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Мануела Огнянова
Тошева от с. Голяма Желязна, област Ловеч,
на чл. 62, 63, чл. 69, ал. 1 – 5, раздел ІХ, т. 1
от приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 и цялото
приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата
за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87
от 2010 г. (ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г.), във връзка
с което е образувано адм. д. № 5178/2016 г. по
описа на ВАС, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.10.2016 г.
6984
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Бургас, против разпоредбата на
чл. 12, ал. 1 и 2, чл. 13, ал. 1, т. 4, чл. 16, ал. 2
и чл. 17, ал. 3, т. 3 от Наредба № 6 за реда и
условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи
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дейности на територията на община Поморие,
приета с Решение № 557 от 12.06.2009 г. на Общинския съвет – гр. Поморие. По оспорването
е образувано адм.д. № 1584/2016 г., насрочено за
20.10.2016 г. от 10,10 ч.
6806
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от Окръжна прокуратура – Бургас, против разпоредбите на чл. 29, ал. 1, т. 7 и
чл. 33, ал. 3, т. 2 и 4 от Наредбата за рекламната
и информационната дейност на територията на
община Поморие, приета с Решение № 558 от
12.06.2009 г. с протокол № 23 от 12.06.2009 г. на
заседание на ОС – Поморие. По оспорването е
образувано адм.д. № 1585/2016 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 27.10.2016 г. от 10,20 ч.
6874
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „Логсървисис ленд“ – ООД – София,
ЕИК 131419924, представлявано от управителя
Камен Георгиев Христов, против чл. 3, ал. 3, т. 5,
изречение последно: „Освобождаването ще става
само в случай, че данъчнозадълженото лице няма
данъчни задължения за предходни години“ от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги в Община
Царево. По оспорването е образувано адм. д.
№ 1202/2016 г., насрочено за 29.09.2016 г. от 10,30 ч.
7048
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Йордан Ангелов – прокурор в
Районна прокуратура – Горна Оряховица, срещу
чл. 24 и 25 от Наредбата за реда и условията
за поставяне на преместваеми съоръжения на
територията на община Велико Търново, за кое
то е образувано адм. д. № 514/2016 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание по делото е насрочено за
21.10.2016 г. от 10 ч.
6872
Административният съд – Велико Търново,
на основание по чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Районна прокуратура – Горна
Оряховица, против разпоредбите на Наредбата
за разполагане на външна реклама, фирмени
надписи и информационно-указателни табели,
обяви и др. на територията на община Горна
Оряховица в частта на чл. 24, ал. 4, за което
е образувано адм. д. № 515/2016 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 21.10.2016 г.
от 9,30 ч.
6873
Административният съд – Видин, съобщава, че е образувано адм. дело № 534/2015 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 2.11.2016 г. от 14 ч. и по което предмет на
оспорване са промени в Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси
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и цени на услуги, приети с Решение № 06, взето
с протокол № 02 от 10.12.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Брегово.
6930
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест на Владимира Райчева – прокурор в Районна прокуратура – Габрово, срещу разпоредби на Наредбата
за рекламната дейност на територията на община
Габрово, приета с Решение № 98 от 9.07.1998 г.
С така депозирания протест в частност са оспорени разпоредбите на чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 35,
ал. 1, т. 5 от наредбата като незаконосъобразни
с искане за отмяната им, във връзка с което
е образувано адм.д. № 138/2016 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
21.09.2016 г. от 11,15 ч.
6918
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
чл. 2, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за поставяне
на преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на
територията на община Черноочене, приета с
Решение № 29 от 29.04.2010 г. по протокол № 3 от
29.04.2010 г. на Общинския съвет – с. Черноочене,
по което е образувано адм. дело № 127/2016 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.10.2016 г. от 10,15 ч. Оспорването е по протест
на Окръжна прокуратура – Кърджали.
6807
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, с който се
оспорва чл. 16, т. 1, чл. 17, чл. 51, т. 1 и чл. 52
от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност
на територията на община Угърчин (приета с
Решение № 815 от 24.06.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Угърчин), както и чл. 21, ал. 4, буква
„а“, т. 2, т. 3, буква „б“ и т. 4, чл. 29, ал. 2, чл. 76,
ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 4 от същата наредба в
частта им, в която се изисква нотариална заверка
на подписите на изричното писмено съгласие от
собственика на имота или съсобствениците на
същия, по който протест е образувано адм. дело
№ 230/2016 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
6801
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от „Рюрик груп“ – ЕООД, с ЕИК 175296282,
със седалище и адрес на управление – София,
ул. Симеоновско шосе 9, представлявано от
управителя Александрос Касабов, с която се
оспорва Заповед № 587 от 14.10.2015 г., издадена
от кмета на община Тетевен, с която е одобрил
план за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за УПИ IV-277, кв. 45, на с. Рибарица, област
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Ловеч, като с ПР УПИ IV-277 се отрежда за
„Обект на техническата инфраструктура“, както
е показано със зелен цвят в ПР, и предвиденото
основно застрояване в рамките на ограничителната застроителна линия, както е показано с
червен цвят в ПЗ, по която е образувано адм. д.
№ 243 по описа за 2015 г. на Административния
съд – Ловеч. Заинтересуваните лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници
по адм. д. № 243/2015 г. на Административният
съд – Ловеч, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6802
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест с вх. № 2207 от 5.08.2016 г.
на прокурор Светла Иванова от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 38, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за рекламната дейност и реда и
условията за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на община
Ловеч, приета с Решение № 657 от 27.01.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Ловеч, в сила от
10.02.2011 г., изм. с Решение № 693 от 26.06.2014 г.,
в сила от 1.06.2014 г., въз основа на който протест е образувано адм.д. № 236/2016 г. по описа
на Административния съд – Ловеч, насрочено за
10.10.2016 г. от 10 ч. Оспорена е разпоредбата в
частта є, с която се изисква нотариална заверка
на писменото съгласие на собственика на имота
при подаване на молба за разполагане на РИЕ.
В протеста се прави искане за отмяна на разпоредбата като незаконосъобразна, противоречаща
на норми на ЗУТ и ЗОАРАКСД.
7049
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Георгиев Янев,
подаден против чл. 6, т. 9 и 10, чл. 10, т. 3, чл. 28,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за търговската дейност
на територията на община Велинград, приета
с Решение № 400 от 16.12.2004 г. и допълнена с
Решение № 387 от 24.09.2008 г. на Общинския
съвет – Велинград. По протеста е образувано
адм.д. № 664 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2016 г.
7046
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна
проку рату ра – Пазарджик – Стефан Георгиев
Янев, подаден против чл. 5, ал. 2 от Наредбата
за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, кабини и други, съгласно чл. 56
ЗУТ, приета от Общинския съвет – Велинград.
По протеста е образувано адм.д. № 663 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2016 г.
7047
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 2, ал. 3, изр. второ,
чл. 3, ал. 1, изр. трето и чл. 3, ал. 4, изр. първо
от Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности,
рекламни, информационни и монументално-де-
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коративни елементи на територията на община
Брезник. Образувано е адм. д. № 376/2016 г. по
описа на Административния съд – Перник.
6870
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу Наредба на Общинския съвет – гр. Трън,
за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни,
информационни и монументално-декоративни
елементи, приета с Решение № 8 от 30.01.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Трън, с протокол № 1 от
30.01.2008 г. Образувано е адм. дело № 382/2016 г.
по описа на Административния съд – Перник.
6995
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 4,
ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 4 от
Наредбата за търговската дейност на територията
на община Долна Митрополия, приета с Решение
№ 70 от 21.04.2004 г. на Общинския съвет – гр.
Долна Митрополия, изменена с Решение № 142
от 30.05.2008 г., по който е образувано адм.д.
№ 634/2016 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
6960
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
административен акт – чл. 87 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация, приет с Правилника
за изменение и допълнение, съгласно Решение
№ 233 от 18.07.2016 г., взето с протокол № 17 от
заседание на Общинския съвет – гр. Куклен, от
кмета на община Куклен срещу ответника по
делото Общинския съвет – гр. Куклен, по което
е образувано адм.д. № 1864 по описа за 2016 г.
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 26.10.2016 г. от 10 ч.
6920
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, с който
се оспорва чл. 5, ал. 2, т. 6 и чл. 25, ал. 2, т. 3
от Наредбата за търговската дейност и услуги
на територията на община Ситово, и по протеста е образувано адм. дело № 106 по описа на
Административния съд – Силистра, за 2016 г.,
насрочено за 19.10.2016 г. от 11 ч.
6871
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 А ПК съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Сливен, на разпоредбите на чл. 14,
ал. 2, т. 1.2, 2.3 и 4 и чл. 16, т. 4 от Наредбата
за реда и условията за разполагане на временни
преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община
Нова Загора, приета от Общинския съвет – гр.
Нова Загора, с Решение № 33 от 5.02.2004 г., по
което е образувано адм.д. № 209/2016 г. по описа
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на Административния съд – Сливен, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.10.2016 г. от 14,45 ч.
6998
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 178/2016 г. по протест на Районна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 17, 18, чл. 29, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за
обектите и елементите на градското обзавеждане
по чл. 56 ЗУТ за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и
рекламната дейност на територията на община
Смолян, приета от Общинския съвет – гр. Смолян, с Решение 706 от 23.06.2011 г. по протокол
№ 45. Съдът уведомява, че делото е насрочено
за 4.10.2016 г. от 13,30 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
6804
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 179/2016 г. по протест на прокурор
при Районна прокуратура – гр. Мадан, против
Наредба № 13 по чл. 55 и чл. 56, ал. 2 ЗУТ за
преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност на територията
на община Мадан, област Смолян, в нейната
цялост, респ. в частта, касаеща разпоредбите по
чл. 14, ал. 3, т. 2 и 3, чл. 16, ал. 1, т. 3 и чл. 25,
ал. 3, т. 2 и 3. Делото е насрочено за 4.10.2016 г.
от 13,40 ч. Заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
6805
А дминистративният съд – София област,
чет вър т и със та в, на основа ние ч л. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е образувано адм. дело № 756/2016 г. по описа
на АССO, което ще бъде разгледано в открито
съдебно заседание на 19.10.2016 г. от 10 ч. и е с
предмет на оспорване, обективирано в протест
на Окръжна прокуратура – София, против чл. 22,
т. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и 7 от Наредбата за търговската дейност на Община Костенец, приета
с Решение № 113 от 4.08.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Костенец.
6803
А дминистративният съд – София област,
четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 757/2016 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 19.10.2016 г. от 10 ч. и е с предмет на
оспорване, обективирано в протест на Окръжна
прокуратура – София, против чл. 18, ал. 1, т. 4,
ал. 2 и чл. 19, т. 4, 5 и 6 от Наредба № 3 за реда
и условията за извършване на търговска дейност
на територията на община Самоков.
6869
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А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 696/2016 г. по описа на съда,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 26.10.2016 г. от 10 ч. и е с предмет
на оспорване, обективирано в протест на Окръжна прокуратура – София, против чл. 16, т. 16.4,
16.6 и 16.7 от Наредбата за реда и условията за
преместваеми обекти и елементи на територията
на община Долна баня, приета с Решение 98 по
протокол № 12 от 22.10.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Долна баня.
6931
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 697/2016 г. по описа на съда, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 26.10.2016 г. от 10 ч. и е с предмет на
оспорване, обективирано в протест на Окръжна
прокуратура – София, против чл. 46, ал. 1, т. 4,
5 и 6 от Наредба № 3 за реда и условията за
провеждане на търговска дейност на територията
на община Долна баня, приета с Решение № 48
по протокол № 10 от 23.04.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Долна баня.
6932
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 689/2016 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 2.11.2016 г. от 10 ч. и е с предмет на
оспорване, обективирано в протест на Окръжна прокуратура – София, против чл. 21 и 22 от
Наредба № 17 за реда и условията за поставяне
на преместваеми обекти и за рекламна дейност
на територията на община Сливница, приета с
Решение № 71 по протокол № 5 от 31.03.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Сливница.
6921
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 755/2016 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 26.10.2016 г. от 10 ч., против чл. 16 и 17,
раздел VI. Ред за разрешаване на преместваеми
обекти върху частни терени от Наредбата за
реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти на територията на община Годеч, приета
с Решение № 58 по протокол № 6 от 20.05.2005 г.
на ОбС – Годеч.
6996
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 687/2016 г. по описа на АССО,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 26.10.2016 г. от 10 ч., против чл. 12,
ал. 6, т. 6 и чл. 28, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
търговската дейност и услуги на територията
на община Пирдоп, приета с Решение № 48 по
протокол № 6 от 29.03.2012 г. на Общинския
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съвет – гр. Пирдоп, допълнена с Решение № 26
по протокол № 3 от 31.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Пирдоп.
6997
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест срещу разпоредбите
на чл. 18, ал. 5, т. 3, чл. 25, ал. 1 и 2 и чл. 26,
ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за реда и условията
за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на община Търговище
на Общинския съвет – гр. Търговище, приета с
Решение № 7 по протокол № 7 от 28.04.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Търговище, по което
е образувано адм. д. № 96/2016 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.10.2016 г. от 10 ч.
6800
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, призовава Володимир Баклан, роден
на 20.07.1977 г., гражданин на Украйна, с неизвестен адрес в Република България, да се яви в
Окръжния съд – Варна, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, за да получи преписи от исковата молба и приложенията
по гр.д. № 845/2016 г. на Окръжния съд – Варна.
6968
Районният съд – гр. Ихтиман, призовава
Дмитрий Василович Деянов, гражданин на Русия, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д.
№ 1003/2015 г. по описа на съда и го уведомява,
че срещу него е предявен иск за делба с ищец
Никола Василев Деянов. Указва на ответника,
че може в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да получи книжата по делото
в канцеларията на съда, както и да посочи адрес
в страната, на който да бъде призован по делото.
6962
Кърд жа лийск ият районен съд призовава
Хюсеин Юзюмджю, роден на 30.07.1971 г., гражданин на Република Турция, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви
в двуседмичен срок считано от обнародването
в „Държавен вестник“ в съда като ответник по
гр.д. № 433/2016 г. по описа на Кърджалийския
районен съд за получаване на съобщение по
чл. 131 ГПК ведно с искова молба и приложенията към нея във връзка с предявения от
Снежана Младенова Арабаджиева от Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 50, вх. А, ет. 1, ап. 1,
и със съдебен адрес за призоваване: Кърджали,
бул. Беломорски 75, бл. Марица, вх. А, ет. 1,
офис № 3, чрез адв. Сунай Фаик Мехмед, иск
за развод по чл. 49, ал. 1 СК, както и да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като
съдът ще му назначи особен представител.
6875
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението Анас Кара Тодоров,
роден на 5.03.1983 г., без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България (по сми-
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съла на ЗГР) и неизвестен адрес в чужбина, в
качеството на ответник по гр.д. № 9005/2015 г.
по описа на СРС, III гражданско отделение,
91 състав, образувано по предявен от Теодора
Иванова Тодорова с адрес София, ж.к. Младост 3, бл. 342, вх. Б, ет. 14, ап. 69, иск с правно
основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс – за
прекратяване на сключения между тях брак на
18.08.2010 г. в гр. Троян, област Ловеч, поради
настъпило дълбоко и непоправимо разстройство,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, III гражданско отделение, 91 състав, София,
бул. Цар Борис III № 54, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. Ответникът Анас Кара Тодоров, роден на 5.03.1983 г.,
следва да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6856
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 89 състав, уведомява Ибрахим Ал Хасан,
гражданин на Сирия, роден на 10.02.1968 г., в
гр. Халеп, област Сирия, който няма регистриран
настоящ и постоянен адрес на територията на
Република България, в качеството му на ответник
по гр.д. № 18648/2016 г., образувано по предявен
от Кева Янкова Борисова иск по чл. 49 СК, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на СРС, III ГО, София, бул. Цар Борис III № 54,
за връчване на книжата по делото. Ответникът
следва да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6947
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 13833/2000 г. за политическа партия „Българската работническа партия (комунисти)“,
както следва: вписва промени в устава на ПП
„Българската работническа партия (комунисти)“,
приети с решение на Шестия редовен конгрес
на партията от 23.01.2016 г., който е неразделна
част от решението и който се приложи и приподписа като неразделна част от решението;
вписва Централен комитет на ПП „Българската
работническа партия (комунисти)“ в състав:
Димо Ангелов Илинкин, Иван Николов Вълчевски, Любимка Николова Ламбева, Евгений
Кръстанов Стоев, Виктор Иванов Гайдарски,
Иван Михайлов Воденичарски, Митко Стоянов
Димитров, Петко Василев Тонев, Милчо Ангелов Манолов, Стойчо Иванов Николов, Теньо
Йорданов Карачомаков, Ненко Пенчев Ненков,
Никола Русев Филипов, Костадинка Маринова
Рангелова, Васил Митов Петков, Ставрула Стерие
Петкова, Йорданка Рангелова Гардина, Евгения
Атанасова Димитрова, Кирил Станков Шилев,
Иван Печев Тишев, Иван Пенчев Станев, Явор
Йорданов Бондаков, Павлин Петров Цалов,
Цветомир Тодоров Гетов, Тимур Генов Гложенски, Славянка Иванова Христова, Васил Даков
Жилевски, Пламен Борисов Йончев, Георги
Станчев Георгиев, Милена Иванова Булева, Наум
Христов Наумов, Иван Петров Герашки, Илия
Петров Ханзъмов; вписва състав на Централната
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контролно-ревизионна комисия на ПП „Българската работническа партия (комунисти)“: Веселин
Василев Стойков – председател, Красимир Йорданов Дамянов – заместник-председател, Мика
Георгиева Андреева – заместник-председател,
Ангел Христов Александров, Иван Симеонов
Флоров, Стефан Бонев Радев, Ангел Тодоров Ангелов; вписва състав на Политбюро на ЦК на ПП
„Българската работническа партия (комунисти)“:
Иван Михайлов Воденичарски, Стойчо Иванов
Николов, Димо Ангелов Илинкин, Тимур Генов
Гложенски, Георги Станчев Георгиев, Славянка
Иванова Христова, Иван Пенчев Станев, Петко
Василев Тонев, Васил Митов Петков, Милчо
Ангелов Манолов, Евгений Кръстанов Стоев,
Теню Тодоров Карачомаков, Цветомир Тодоров
Гетов; вписва състав на Секретариата на ЦК на
ПП „Българската работническа партия (комунисти)“: Иван Михайлов Воденичарски – първи
секретар, Димо Ангелов Илинкин – организационен секретар, Тимур Генов Гложенски, Георги
Станчев Георгиев, Теню Тодоров Карачомаков,
Стойчо Иванов Николов, Евгений Кръстанов
Стоев; партията се представлява от първия секретар на Централния комитет Иван Михайлов
Воденичарски, а в негово отсъствие от Димо
Ангелов Илинкин – организационен секретар
на ЦК, или от друг секретар на Секретариата
на ЦК, посочен от първия секретар.
6929
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 8812/2000 г. за Политическо движение с наименование „Социалдемократи“, както следва: вписва
ново наименование – Политическо движение
Социалдемократи. Вписва нов устав, приет на
Втората сесия на VІІ национална конференция,
проведена на 26.03.2016 г. Заличава като членове
на Националния съвет на Политическо движение
Социалдемократи следните лица: Благой Георгиев Атанасов, Георги Митков Зарков, Емилия
Петрова Тонева, Калина Кирилова Барбарова и
Румен Петров Петров. Вписва като членове на
Националния съвет на Политическо движение
Социалдемократи следните лица: Иван Владимиров Рогошев, Ива Петкова Тонева, Мирослав
Рангелов Чавдаров, Димчо Тонев Каров, Йоан
Иванов Матеев. Заличава като член на Националния контролен съвет Георги Рангелов Петров.
Вписва като член на Националния контролен
съвет Светлозар Василев Николов.
6977
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра за политическите партии под № 38, том 1, стр. 117, по ф. д.
7371/1993 г. за политическа партия „Земеделски
съюз „Александър Стамболийски“ промени на
следните обстоятелства: Заличава като членове на Постоянното присъствие: Васил Иванов
Точков, Димитър Лазаров Урдев. Вписва като
членове на Постоянното присъствие: Юлишка
Стойнева Харизанова и Стоян Иванов Стоянов.
6979
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18. – Координационният съвет (УС) на Федерацията на независимите синдикални организации
от леката промишленост с решение от протокол
№ 18 от 26.02.2016 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква VІ конгрес (общо събрание) на ФНСОЛП
на 14 и 15.11.2016 г. в 12 ч. в София, пл. Македония
1, КНСБ, ет. 2, зала „Европа“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Координационния
съвет на Федерацията на независимите синдикални
организации от леката промишленост за периода
от м. октомври 2011 г. до м. октомври 2016 г.; 2.
доклад на Федералната контролна комисия за
финансовата дейност на ФНСОЛП за периода
от м. октомври 2011 г. до м. октомври 2016 г.; 3.
приемане на промени в устава на ФНСОЛП; 4.
избор на ръководство на ФНСОЛП и членове на
Координационния съвет; 5. приемане на програма
за дейността на ФНСОЛП за периода 2016 – 2021 г.;
6. приемане на бюджетна рамка за периода
2016 – 2021 г. на ФНСОЛП; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в същите дни от 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в общото събрание.
6837
1. – Управителният съвет на СНЦ „Мото
туристически клуб Веригите“, Гълъбово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 1.10.2016 г. в 10 ч. в Гълъбово, ул.
Персенк 5, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на сдружението за дейността
му; 2. вземане на решение за прекратяване на
дейността на сдружението и обявяването му в
ликвидация; 3. вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на управителния
съвет на сдружението; 4. вземане на решение за
назначаване на ликвидатор и неговото възнаграждение; 5. вземане на решение за срок, в който да
се извърши ликвидацията; 6. вземане на решение
за публикуване на покана към кредиторите на
сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на общото събрание.
Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от всички
членове. Ако не се явят необходимите членове,
събранието се отлага за един час по-късно – от
11 ч., при същия дневен ред и се счита за законно
колкото и членове да се явят.
7124
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб по борба – Младен
Георгиев – Девня 2005“, Девня, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от устава свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 25.10.2016 г. в 11 ч. в заседателната зала на
Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение 78,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за освобождаване на членовете на управителния
съвет и освобождаването им от отговорност на
основание чл. 19, т. 5 и 15 от устава на сдружението; 2. вземане на решение за избор на нови
членове на управителния съвет на основание
чл. 19, т. 5 от устава на сдружението; 3. промяна
на устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се отложи с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и ще се проведе
независимо от броя на присъстващите членове.
6880
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8. – Управителният съвет на СНЦ „Милосърдие без граници“, гр. Котел, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.10.2016 г.
в 17,30 ч. в гр. Котел, ул. Стара планина 16, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет и доклад
на УС за дейността на сдружението за периода
2013 – 2016 г.; 2. освобождаване на членове на УС
на сдружението; 3. избор на нови членове на УС
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7088
5. – Управителният съвет на сдружение „Скаут
ска организация – регион Пазарджик“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от
устава на организацията свиква общо събрание на
организацията на 30.10.2016 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.
6999
16. – Управителният съвет на Териториалната
организация на Научно-техническите съюзи – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо събрание на 26.10.2016 г. в 15 ч.
в Дома на техниката – Перник, пл. Кракра 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за периода октомври 2011 г. – септември 2016 г.;
2. отчет на контролния съвет; 3. приемане на
бюджет; 4. избор на ръководни органи на ТО на
НТС; 5. приемане на решения на общото събрание.
Общото събрание е делегатско съгласно чл. 17,
ал. 4 от устава при норма на представителство
1 делегат на 10 членове. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6878
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11. – Учредителният комитет на сдружение
за напояване „Мешата“, с. Венец, област Бургас,
на основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 4 от Закона
за сдружения за напояване и одобрен доклад на
заместник-министъра на земеделието и храните
с изх. № 93-7300 от 22.07.2016 г. във връзка със
Заповед № РД-09-525 от 22.07.2016 г. на министъра
на земеделието и храните относно откриване на
процедура за учредяване на сдружение за напояване „Мешата“, с. Венец, община Карнобат, област
Бургас, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната
инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия
за подобряване състоянието на земеделските
земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи
птици, отправя покана към всички собственици
и ползватели на земеделски земи в землището
на с. Венец да присъстват на учредителното събрание на 27.10.2016 г. в 10 ч. в сградата на Пенсионерския клуб, с. Венец, при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане на
решение за учредяване на сдружение и приемане
на устава; 4. избиране на органи на управление
на сдружението. Материалите на проектите на
учредителните документи са на разположение на
учредителите в кметството на с. Венец, община
Карнобат, област Бургас. При липса на кворум
на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН учредителното
събрание ще се проведе на 17.11.2016 г. в 10 ч. в
сградата на Пенсионерския клуб – с. Венец.
7125
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