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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Народното
събрание
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Народното събрание организира и
осъществява дейността си въз основа на Кон
ституцията и разпоредбите на този правилник.
Чл. 2. Народното събрание заседава в сгра
да на Народното събрание в столицата, освен
когато поради изключителни обстоятелства
реши да заседава на друго място.
Г л а в а

в т о р а

КОНСТИТУИРАНЕ НА НАРОДНОТО СЪБ
РАНИЕ И ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО
Чл. 3. (1) Първото заседание на Народно
то събрание се открива от най-възрастния
от присъстващите народни представители.
Той ръководи заседанието до избирането на
председател на Народното събрание.
(2) Народ н и т е п редс та ви т ел и пола гат
предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията
клетва устно, което се удостоверява с подпис
ване на клетвен лист.
Чл. 4. (1) Под председателството на найвъзрастния народен представител се провеждат
само разисквания по избора на председател на
Народното събрание, както и самият избор.
(2) На първото заседание на Народното
събрание народните представители приемат
процедурни правила за условията и реда за
избор на председател и заместник-председа
тели на Народното събрание.
Чл. 5. (1) Председателят и заместник-пред
седателите на Народното събрание могат да
бъдат предсрочно освободени:
1. по тяхно заявление;
2. по писмено предложение най-малко на
една трета от всички народни представители,
когато е налице обективна невъзможност за
изпълнение на задълженията или системно
превишаване на правата, или системно не
изпълнение на задълженията в рамките на
тяхната компетентност;
3. по писмено предложение на парламен
тарната група, образувана от парламентарно
представената партия или коалиция, която
ги е предложила.
(2) Председателят и заместник-председате
лите на Народното събрание се освобождават
предсрочно при напускане на парламентар
ната група или при изключване от състава є,
както и при преустановяване съществуването
на парламентарната група.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 осво
бождаването се обявява, без да се обсъжда
и гласува.

(4) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 предло
жението се поставя на гласуване на първото
заседание след деня на постъпването му, като
се дава право на лицето да бъде изслушано.
Предложението е прието, ако за него са гласу
вали повече от половината от присъстващите
народни представители.
(5) При предсрочно освобождаване по ал. 1
или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен
срок от приемането на решението при ус
ловия и по ред, определени с процедурни
правила, приети от Народното събрание. До
произвеждането на нов избор за председател
на Народното събрание то се председателства
от заместник-председателя, излъчен от найголямата парламентарно представена партия
или коалиция, регистрирана в Централната
избирателна комисия за самостоятелно участие
в последните избори за народни представители.
Чл. 6. Народното събрание избира от със
тава на народните представители секретари
по предложение на парламентарните групи.
Чл. 7. На следващите заседания Народното
събрание избира постоянни комисии.
Г л а в а

т р е т а

РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Чл. 8. (1) Председателят на Народното
събрание в изпълнение на правомощията по
чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
1. съобщава и разпределя законопроектите
и другите предложения, внесени в Народното
събрание, между неговите комисии според
техния предмет;
2. удостоверява съдържанието на приетите
от Народното събрание актове;
3. осигурява необходимите условия за дей
ността на комисиите на Народното събрание
и на народните представители;
4. определя правилата за вътрешния ред в
сградите на Народното събрание и използва
нето на материалната база след съгласуване
с Председателския съвет;
5. организира съставянето, изпълнението
и отчитането на бюджета на Народното съб
рание;
6. удостоверява с подписа си стенографски
те протоколи от заседанията на Народното
събрание;
7. упражнява контрол върху издаването на
„Държавен вестник“, както и другите пра
вомощия по Закона за „Държавен вестник“;
8. определя местата в пленарната зала
за народните представители, разпределени
по парламентарни групи, за членовете на
Министерския съвет, президента и вицепре
зидента на републиката, след съгласуване с
Председателския съвет;
9. след гласуване може да изисква от секре
тарите на Народното събрание информация
за гласуването с чужди карти при гласуване
извън случаите по чл. 66, ал. 3;
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10. осигурява и следи за спазването на
този правилник;
11. утвърждава класификатор на длъж
ностите в Народното събрание и щата на
службите към него;
12. назнача ва и освобож да ва гла вн и я
секретар на Народното събрание, служите
лите към кабинета на председателя, както и
служителите към кабинетите на заместникпредседателите и парламентарните групи по
тяхно предложение;
13. утвърждава правилник за работата на
администрацията на Народното събрание;
14. контролира вътрешната и външната
охрана на Народното събрание, която е по
ставена под негово разпореждане;
15. назначава и освобождава квесторите
на Народното събрание;
16. изпълнява и други функции, които са
му възложени от Конституцията, законите и
този правилник.
(2) Заместник-председателите на Народ
ното събрание подпомагат председателя и
осъществяват възложените от него дейности.
(3) Председателят на Народното събрание,
след съгласуване с Председателския съвет,
определя с писмена заповед заместник-пред
седателите, които участват в ръководството
на заседанията на Народното събрание за
съответната седмица. Местата на президи
ума се заемат от определените със заповедта
заместник-председатели.
(4) Когато председателят на Народното
събрание реши да възложи на заместникпредседателите постоянно извършването на
дейности по ал. 1, той издава писмена заповед,
с която разпределя тези дейности помежду им.
(5) При отсъствие председателят на На
родното събрание възлага на някой от за
местник-председателите да го замества, а
когато това не е направено, той се замества
от заместник-председателя, излъчен от найголямата парламентарно представена партия
или коалиция, регистрирана в Централната
избирателна комисия за самостоятелно участие
в последните избори за народни представители.
(6) При участие на председателя в раз
искванията по даден въпрос заседанието се
ръководи от посочен от него заместник-пред
седател. В този случай председателят не може
да ръководи заседанието преди гласуването
или приключването на обсъждането по този
въпрос.
(7) Председателят на Народното събрание
може да създаде Консултативен съвет по за
конодателството. Организацията, дейността
и съставът на съвета се уреждат с правила,
у т върдени от председател я и замест никпредседателите на Народното събрание. В
заседанията на съвета могат да у частват
представители на юридически лица с несто
панска цел, регистрирани за осъществяване
на общественополезна дейност.
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Чл. 9. (1) Председателят на Народното съ
брание се подпомага от Председателски съвет,
който се състои от заместник-председателите
на Народното събрание и от председателите
на парламентарните групи или упълномощени
техни заместници.
(2) Председателският съвет:
1. провежда консултации по проектите
за законодателната програма на Народното
събрание и по дневния ред;
2. периодично, но не по-рядко от един път
в месеца, се информира за изпълнението на
законодателната програма и за работата на
комисиите по разпределените им законопро
екти и проекти за решения, декларации и
обръщения;
3. съдейства за постигане на съгласие
при възникнали конфликти между различни
парламентарни групи, както и по процедурни
и организационни въпроси от дейността на
Народното събрание.
(3) Председателският съвет се свиква от
председателя на Народното събрание по негова
инициатива или по искане на една трета от
членовете му.
Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъствие
то на народните представители на заседанията
на Народното събрание и го подпомагат при
извършване проверка на кворума;
2. при гласуване с компютризираната сис
тема извън случаите по чл. 66, ал. 3 съдейст
ват за предотвратяване и санкциониране на
гласуването с чужда карта;
3. при явно гласуване без електронна тех
ника преброяват и съобщават на председателя
резултата от гласуването;
4. при тайно гласуване подпомагат техни
чески гласуването;
5. четат имената на народните представи
тели при поименно гласуване;
6. проверяват и подписват стенографските
протоколи от заседанията, на които са били
дежурни;
7. осъществяват и други възложени им от
председателя задачи, свързани с дейността на
Народното събрание.
Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на предсе
дателя за поддържане на реда в пленарната
зала и на балконите към нея;
2. подпомагат секретарите на Народното
събрание при преброяване на гласовете при
явно гласуване, при техническата организа
ция при тайно гласуване и при гласуване с
компютризираната система извън случаите по
чл. 66, ал. 3 им съдействат за предотвратяване
на гласуването с чужда карта;
3. следят в пленарната зала да присъстват
само народни представители, членове на Ми
нистерския съвет и допуснати от Народното
събрание лица;

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

4. изпълняват разпорежданията на пред
седателя за поддържане на реда в сградата
на Народното събрание, където се провеждат
пленарните заседания.
Чл. 12. Парламентарните стенографи на
Народното събрание изготвят стенографските
протоколи:
1. от пленарните заседания на Народното
събрание, на Председателския съвет, на прес
конференциите и срещите на председателя;
2. по разпореждане на председателя на
Народното събрание – и на заседания, ор
ганизирани от заместник-председатели на
Народното събрание, на главния секретар и
на международни инициативи на парламента;
3. от заседанията на комисии, работещи с
класифицирана информация;
4. на постоянните комисии на Народното
събрание в съответствие с разпоредбите на
този правилник, включително на изнесените
заседания и на временните комисии.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
Чл. 13. (1) Народните представители могат
да образуват парламентарни групи.
(2) Минима лни я т брой народни пред
ставители за образуване на парламентарна
група е 10.
(3) Когато броят на народните предста
вители в една парламентарна група спадне
под определения минимум, тя преустановява
своето съществуване.
(4) Народните представители от парламен
тарна група, преустановила съществуването си,
стават народни представители, нечленуващи
в парламентарна група, и не могат да бъдат
приети за членове на друга парламентарна
група, както и да образуват нова парламен
тарна група.
Чл. 14. (1) Всяка парламентарна група
представя на председателя на Народното съ
брание решение за образуването си и списък
на ръководството и на членовете, подписани
от всички народни представители от състава
на групата.
(2) Парламентарните групи, техните ръко
водства, както и промените в тях се вписват
в специален регистър на Народното събрание.
(3) Председателят на Народното събрание
обявява регистрираните парламентарни групи
и техните ръководства на пленарно заседание.
При промяна в състава на парламентарните
групи тя се съобщава от председателя на
Народното събрание на пленарно заседание.
(4) Постоянните сътрудници на парла
ментарните групи се назначават за служи
тели на Народното събрание. Техният брой
се утвърждава от председателя, съобразно
числеността на парламентарните групи, в
съотношение 1:10, но не по-малко от двама
на парламентарна група. Когато числеността
на парламентарна група не е число, кратно
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на 10, броят на постоянните сътрудници към
групата се определя, като се закръгля към
по-голямото число, кратно на 10.
Чл. 15. (1) Всеки народен представител
може да членува само в една парламентарна
група.
(2) Условията за възникване, членуване
и прекратяване на членството, правата и
задълженията на членовете се определят от
самата парламентарна група в съответствие
с разпоредбите на този правилник.
(3) Народният представител може да на
пусне парламентарната група, като подаде
писмено заявление до ръководителя на групата
и до председателя на Народното събрание,
което се съобщава на пленарно заседание.
(4) При напускане на парламентарна гру
па или изключване от състава є народният
представител губи мястото си в постоянните
комисии като представител на съответната
парламентарна група, в делегациите на На
родното събрание и други изборни длъжности
в Народното събрание.
(5) Народен представител, напуснал или из
ключен от парламентарна група, става народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група, не може да заявява принадлежност и
не може да бъде приет за член на друга пар
ламентарна група.
(6) В работата на парламентарните групи
могат да участват с право на съвещателен глас
и членовете на Европейския парламент от
Република България от съответното на пар
ламентарната група политическо семейство.
Чл. 16. Народни представители, нечлену
ващи в парламентарна група, не могат да об
разуват парламентарни групи. Съществуващи
парламентарни групи не могат да се сливат
или разделят.
Г л а в а

п е т а

КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 17. (1) Народното събрание избира от
своя състав постоянни и временни комисии.
(2) Постоянните комисии на Народното
събрание са:
1. Комисия по бюджет и финанси;
2. Комисия по правни въпроси;
3. Комисия по икономическа политика и
туризъм;
4. Комисия по енергетика;
5. Комисия по регионална политика, бла
гоустройство и местно самоуправление;
6. Комисия по външна политика;
7. Комисия по отбрана;
8. Комисия по вътрешна сигурност и об
ществен ред;
9. Комисия по земеделието и храните;
10. Комисия по труда, социалната и демо
графската политика;
11. Комисия по образованието и науката;
12. Комисия по въпросите на децата, мла
дежта и спорта;
13. Комисия по здравеопазването;
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14. Комисия по околната среда и водите;
15. Комисия по транспорт, информационни
технологии и съобщения;
16. Комисия по културата и медиите;
17. Комисия по взаимодействието с не
правителствените организации и жалбите на
гражданите;
18. Комисия по вероизповеданията и пра
вата на човека;
19. Комисия за борба с корупцията, кон
фликт на интереси и парламентарна етика;
20. Комисия по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове;
21. Комисия за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства и дос
тъпа до данните по Закона за електронните
съобщения;
22. Комисия по политиките за българите
в чужбина;
23. Комисия за наблюдение на приходни
те агенции и борба със сивата икономика и
контрабандата.
(3) Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове докладва
на Народното събрание по изпълнение за
дължението на Министерския съвет за пред
варителна информираност при участието му
в разработването и приемането на актове на
Европейския съюз. Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
изготвя доклади и по други актове на инсти
туциите на Европейския съюз.
(4) Народното събрание може да извършва
промени във вида, броя и състава на посто
янните комисии.
Чл. 18. (1) Комиси ята за конт рол над
службите за сигурност, прилагането и из
ползването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения:
1. осъществява парламентарен контрол
върху дейността на службите за сигурност;
2. приема становища по бюджетите на
службите за сигурност;
3. в 14-дневен срок от избирането є при
ема вътрешни правила за работа, които се
утвърждават от Народното събрание;
4. осъществява предвидения в Закона за
специалните разузнавателни средства и в Зако
на за електронните съобщения парламентарен
контрол и наблюдение на процедурите по:
а) разрешаване, прилагане и използване
на специалните разузнавателни средства, съх
раняването и унищожаването на получената
чрез тях информация, както и за защита на
правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на специални
разузнавателни средства;
б) разрешаване и осъществяване на дос
тъп до данните по Закона за електронните
съобщения, както и за защита на правата и
свободите на гражданите срещу незаконосъ
образен достъп до тези данни.
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(2) Комисията представя пред Народното
събрание ежегодно в срок до 31 май доклад
за извършената дейност по ал. 1, т. 4, който
съдържа обобщени данни за:
1. разрешаването, прилагането и използва
нето на специалните разузнавателни средства,
съхраняването и унищожаването на инфор
мацията, получена чрез тях, както и защита
на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на специал
ните разузнавателни средства;
2. извършените проверки и предложения
за подобряване на процедурите за съхраня
ване и обработване на данните по Закона за
електронните съобщения.
(3) Председателят на Народното събрание
информира президента и минист ър-пред
седателя за решенията и становищата на
комисията.
Чл. 19. Комисията за борба с корупция
та, конфликт на интереси и парламентарна
етика, Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове и Коми
сията за контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства и достъпа до данни
те по Закона за електронните съобщения се
формират на паритетен принцип – по двама
народни представители от всяка парламен
тарна група.
Чл. 20. (1) Всеки народен представител
може да бъде избиран най-много в две по
стоянни комисии.
(2) Всеки народен представител може да
бъде избран за председател само на една по
стоянна комисия.
(3) Председателят и заместник-председа
телите на Народното събрание не могат да
бъдат избирани в ръководството на постоян
ните комисии.
Чл. 21. (1) При определяне на състава на
постоянните комисии се запазва съотношени
ето между числеността на парламентарните
групи с изключение на постоянната комисия
по чл. 17, ал. 2, т. 19, 20 и 21.
(2) Ръководството на всяка постоянна
комисия се състои от председател и до 4
заместник-председатели. Ръководството на
комисията организира работата є въз основа
на информацията, постъпваща в комисията.
(3) Ръководствата и членовете на посто
янните комисии се избират по предложение
на парламентарните групи или на народен
представител с явно гласуване в цялост, освен
ако е направено възражение срещу някой от
предложените кандидати.
(4) Председателят на комисията ръководи
заседанията и поддържа връзки с председа
телите на другите комисии и с председателя
на Народното събрание.
(5) При отсъствие на председателя той
упълномощава един от заместник-председате
лите да ръководи заседанието на комисията.
При липса на упълномощаване председателят
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на Народното събрание упълномощава един
от заместник-председателите да ръководи
заседанието на комисията.
Чл. 22. В заседанията на парламентарните
комисии имат право да участват и членове
те на Европейския парламент от Република
България с право на съвещателен глас.
Чл. 23. (1) Председателят и заместникпредседателите на постоянните комисии се
освобождават предсрочно:
1. по тяхно заявление;
2. по предложение на повече от половината
от членовете на комисията – при обективна
невъзможност да изпълняват своите задъл
жения за срок 6 месеца или при системно
превишаване на правата, или системно не
изпълнение на задълженията;
3. по писмено предложение на парламен
тарната група, от чиято квота са избрани в
комисията.
(2) Председател ят и заместник-предсе
дателите на постоянните комисии се осво
бождават предсрочно при прекратяване на
членството си в парламентарната група, от
чиято квота са избрани в комисията, както
и при преустановяване съществуването на
парламентарната група.
(3) Членовете на постоянните комисии се
освобождават предсрочно:
1. по тяхно заявление;
2. по писмено предложение на парламен
тарната група, от чиято квота са избрани в
комисията.
(4) В случаите по ал. 1, т. 1, по ал. 2 и по
ал. 3, т. 1 освобождаването се обявява, без да
се обсъжда и гласува, а в случаите по ал. 1,
т. 2 и 3 и ал. 3, т. 2 – с решение на Народното
събрание.
(5) В случаите по ал. 1, т. 2 парламентар
ната комисия се произнася по предложени
ето с мнозинство повече от половината от
членовете си.
Чл. 24. (1) Постоянните комисии могат да
приемат свои вътрешни правила в съответ
ствие с този правилник, които се публикуват
на сайта на съответната комисия на интернет
страницата на Народното събрание.
(2) Разходите, необходими за дейността на
постоянните комисии на Народното събрание,
се утвърждават от председателя на Народното
събрание по предложение на ръководствата
на комисиите.
Чл. 25. (1) Постоянните комисии могат да
образуват от своя състав подкомисии, както
и работни групи.
(2) Към Комисията по бюджет и финанси
се създава постоянно действаща подкомисия
по отчетност на публичния сектор.
(3) Към Комисията по икономическа поли
тика и туризъм се създава постоянно действа
ща подкомисия за наблюдение на дейността
в областта на защитата на потребителите и
ограничаването на монополите.
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(4) Към Комисията по енергетика се съз
дава постоянно действаща подкомисия за
наблюдение на дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране.
(5) Постоянните комисии могат да създа
ват обществени съвети от представители на
неправителствени организации, които да ги
консултират.
Чл. 26. (1) Във връзка с дейността на под
комисията по отчетност на публичния сектор
и по искане на председателя на Комисията по
бюджет и финанси първостепенните разпореди
тели с бюджет съставят отчети за изпълнението
на определени бюджети и програми, които
се представят на подкомисията в срокове,
определени в искането. По този ред могат
да се обсъждат и отчети за изпълнението на
извънбюджетни сметки и фондове.
(2) В заседанията на подкомисията участват
първостепенният разпоредител, председателят
на Сметната палата и министърът на финанси
те или техни заместници, както и други лица
по покана на председателя на подкомисията.
(3) След обсъждането на отчета предсе
дателят на подкомисията изготвя доклад с
оценка за изпълнението на бюджета, който
се предоставя на Комисията по бюджет и
финанси и на народните представители.
Чл. 27. Комисията по правни въпроси на
всеки три месеца отправя покана до главния
прокурор за провеждане на обсъждане, свър
зано с прилагането на закона и дейността
на прокуратурата и разследващите органи,
включително законодателни промени, ре
сурсна осигуреност, затруднения, свързани
с осъществяване функциите на съдебната
власт, резултати в борбата с престъпността,
в т.ч. корупцията, взаимодействие с разслед
ващите органи. Обсъждане се провежда и по
инициатива на председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
административен съд или главния прокурор.
За резултатите от обсъжданията комисията
изготвя доклад, който се предоставя на на
родните представители.
Чл. 28. (1) Постоянните комисии разглеж
дат законопроекти, годишната програма по
чл. 118, проекти за решения, декларации и
обръщения и други предложения, разпре
делени им от председателя на Народното
събрание, изготвят доклади, предложения и
становища по тях.
(2) Постоянните комисии може да възла
гат при условията на чл. 17 от Финансовите
правила по бюджета на Народното събрание
извършването на последваща оценка на въз
действието на законите, която има за цел
установяване на тяхната ефективност и степен
на постигане на целите.
(3) Постоянните комисии, в съответствие
със своя предмет на дейност, осъществяват
периодичен контрол за степента на усвояване
и за целесъобразното и законосъобразното
изразходване на средства от фондовете и
програмите на Европейския съюз.
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(4) Държавните органи и длъжностните
лица от държавната и общинската администра
ция и гражданите са длъжни да предоставят
при поискване всички сведения и документи,
както и становища, необходими за дейността
на постоянните комисии.
(5) По искане на една трета от членове
те на комисията председателят є е длъжен
незабавно да отправи искане до държавните
органи и длъжностните лица от държавната
и общинската администрация да присъстват
на заседание на комисията. Поканените са
длъжни да се явят пред комисията и да пре
доставят поисканата им информация, както
и да отговарят на поставените им въпроси в
срок до 7 дни от отправяне на поканата или
на първото редовно заседание, ако то е след
изтичането на тези 7 дни.
Чл. 29. (1) В началото на заседанията на
постоянните комисии, всяка първа сряда или
четвъртък на месеца, ресорните министри се
явяват пред съответните комисии и отговарят
на актуални устни въпроси, отправени от
членове на комисиите на самото заседание.
Отправените въпроси следва да се отнасят
до конкретни политики и не могат да съдър
жат искания за предоставяне на подробни
числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпро
са има член на комисията от всяка парла
ментарна група, а народните представители,
нечленуващи в парламентарна група, имат
право общо на два въпроса.
(3) Ресорният министър, към когото е
отправен въпросът, отговаря веднага след
задаването му. В случай на отсъствие на ми
нистъра по уважителни причини комисията
съгласувано с него определя заседанието, на
което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуалните уст
ни въпроси по ал. 1 се определя съобразно
числеността на парламентарните групи по
низходящ ред, като последен в реда е народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група. Задаването на вторите въпроси е по
същия ред след изчерпване на процедурата
по зададените първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е
до 2 минути. Отговорът на министъра е до
3 минути. Народният представител, задал въ
проса, има право на реплика до 2 минути, а
министърът – на дуплика, също до 2 минути.
Чл. 30. (1) Заседанията на постоянните
комисии са редовни и извънредни.
(2) Дневният ред, периодичността и про
дължителността на заседанията на комисиите
се определят от тях.
(3) Постоянната комисия се свиква на
заседание от нейния председател по негова
инициатива или по искане най-малко на една
трета от членовете є или от председателя
на Народното събрание заедно с проект на
дневен ред.
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Чл. 31. (1) Заседанията на постоянните ко
мисии са открити. По решение на комисията
заседанието є се излъчва в реално време в
интернет чрез интернет страницата на На
родното събрание.
(2) Комисиите могат да решат отделни
заседания да бъдат закрити.
(3) Заседанията на Комисията за контрол
над службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавател
ни средства и достъпа до данните по Закона
за електронните съобщения са закрити. По
решение на тази комисия отделни заседания
могат да бъдат открити.
(4) По изключение постоянните комисии
могат да провеждат открити заседания извън
столицата.
Чл. 32. (1) Граждани могат да присъстват
на заседанията на комисиите при спазване
режима на достъп в Народното събрание и
реда, установен в комисиите. Списъкът на
присъствалите лица е неразделна част от
протокола на заседанието.
(2) Представители на синдикални, съсловни
и браншови организации може да представят
писмени становища и по тяхна инициатива
имат право да присъстват на заседанията на
комисиите и да вземат участие в разисквания
по разглежданите проекти за актове на Народ
ното събрание, отнасящи се до предмета им
на дейност, при спазване на реда, установен
в комисиите. Списъкът на присъствалите
лица, представители на организациите, е
неразделна част от протокола на заседание
то. Становищата се публикуват на сайта на
съответната комисия на интернет страницата
на Народното събрание.
(3) Всек и член на постоянна комиси я
може да покани за участие в нейно заседание
отделни физически лица или представители
на юридически лица, имащи отношение към
разглежданите въпроси от комисията. Спи
съкът на поканените лица е неразделна част
от протокола на заседанието.
(4) Акредитираните журналисти и други
журналисти, на които е осигурен достъп, мо
гат да присъстват на откритите заседания на
постоянните комисии на Народното събрание.
(5) Народните представители, които не
са членове на съответна комисия, могат да
участват във всички нейни заседания, без
право да гласуват.
(6) Участието на народни представители
в закрити заседания на комисии, на които
те не са членове, документите и тематиката,
с които те са се запознали, се отбелязват в
специален протокол и се подписват от същите.
(7) Участващите в заседанията на комисиите
са длъжни да спазват изискванията във връзка
с опазване на класифицираната информация и
информация по Закона за защита на личните
данни, както и на сведения, отнасящи се до
личния живот и доброто име на гражданите.
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Чл. 33. (1) Председателите на постоянни
те комисии обявяват писмено дневния ред,
часа и мястото на заседанията на интернет
страницата на Народното събрание и чрез
електронна поща до членовете на комисията.
Дневният ред за редовните заседания на ко
мисиите се обявява най-малко два дни преди
тяхното провеждане. В случаите, когато се
провеждат извънредни заседания на комиси
ите, дневният ред се обявява едновременно
с насрочването им.
(2) Постоянните комисии заседават, когато
присъстват повече от половината от техните
членове. Ако след обявеното време за започ
ване на заседанието кворумът не е налице,
комисията може да заседава и при наличния
състав, когато той е не по-малко от една трета
от всичките є членове.
(3) При обсъждане на законопроекти и
други актове на заседанията на комисиите се
изслушва вносителят. Когато законопроектът
е внесен от Министерския съвет, на заседани
ето се изслушва член на Министерския съвет
или заместник-министър.
(4) Решенията на постоянните комисии се
вземат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 34. (1) Комисиите могат да провеждат
съвместни заседания, когато се разглеждат
общи въпроси. Тези заседания се ръководят
по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия
взема поотделно своето решение по обсъжда
ния въпрос. При различни становища всяка
комисия прави свой отделен доклад пред
Народното събрание.
Чл. 35. (1) Док ла дите на постоянните
комисии се правят от техните председатели
или от определен от комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от ко
мисията решение и различните становища
с посочване на мнозинството, което ги е
поддържало.
(3) Докладите на постоянните комисии от
откритите заседания са публични и достъпни
по установения ред, както и чрез сайта на
комисията на интернет страницата на Народ
ното събрание.
Чл. 36. (1) За заседанията на постоянните
и временните комисии на Народното събра
ние се води стенографски протокол, както и
аудиозапис.
(2) Протоколите се подписват от председа
теля на комисията и от водещия протокола.
(3) Протоколите от обсъждането на зако
нопроекти се публикуват на сайта на коми
сията на интернет страницата на Народното
събрание в 7-дневен срок от заседанието и не
по-късно от 24 часа преди разглеждането на
доклада в пленарна зала.
(4) Протоколите от закритите заседания
на постоянните комисии са със специален
режим на съхранение, отчет и достъп съ
гласно изискванията на Закона за защита на
класифицираната информация.
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Чл. 37. (1) Временни комисии се образуват
по конкретен повод, за проучване на отделни
въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Временните комисии се избират от
Народното събрание по п редложение на
председателя или най-малко на една пета от
народните представители.
(3) Предметът, числеността, съставът и
срокът на действие на временните комисии
се определят от Народното събрание.
(4) Правилата за работа на постоянните
комисии се прилагат и по отношение на вре
менните комисии.
(5) Временните комисии преустановяват
съществуването си с изтичане на срока, за
който са създадени, или предсрочно – с ре
шение на Народното събрание.
Чл. 38. (1) Народното събрание избира от
своя състав постоянните делегации на Народ
ното събрание в международните организации.
(2) При определяне на състава на посто
янните делегации на Народното събрание
в международните организации се запазва
съотношението между числеността на пар
ламентарните групи.
(3) При преустановяване съществуването
на парламентарна група избраният по нейно
предложение представител в състава на по
стоянната делегация се освобождава.
(4) Постоянните делегации отчитат своя
та дейност пред председателя на Народното
събрание.
Г л а в а

ш е с т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛ
СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 39. Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите:
1. осъществява диалог и взаимодействие
с представители на неправителствените ор
ганизации, включително като провежда об
ществени обсъждания по въпроси от значим
обществен интерес; осъществява парламентар
но и гражданско наблюдение на дейността на
държавните регулаторни органи чрез публични
обсъждания; заключенията от обсъжданията
се изпращат на водещите комисии;
2. разглежда предложенията за референдуми
и граждански инициативи по Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление, както и петиции
по чл. 45 от Конституцията;
3. разглежда жалби, сигнали и предложения
на гражданите при условия и по ред, опре
делени с вътрешните правила на комисията;
4. осъществява функциите на постоянна
комисия по глава пета.
Чл. 40. Към Комисията по взаимодейст
вието с неправителствените организации и
жалбите на гражданите се създава Обществен
съвет от представители на неправителствени
организации, който да консултира комисията.
Съставът и начинът на формиране на съвета
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се определят с правила, приети от комисията.
Правилата се публикуват на сайта на коми
сията на интернет страницата на Народното
събрание.
Чл. 41. (1) Комисията по взаимодействието
с неправителствените организации и жалби
те на гражданите работи по приети от нея
вътрешни правила за работа в съответствие
с този правилник. В правилата се определя
начинът на взаимодействие с неправителстве
ните организации.
(2) Заседанията на комисията се излъчват
в реално време в интернет чрез интернет
страницата на Народното събрание.
(3) Комисията по взаимодействието с не
правителствените организации и жалбите на
гражданите внася в Народното събрание на
всеки 6 месеца доклад за дейността си, който
се предоставя на народните представители.
Чл. 42. Представители на неправителстве
ни организации може да представят писмени
становища и по тяхна инициатива имат право
да присъстват на заседанията на комисиите
и да вземат участие в разискванията по раз
глежданите проекти на актове на Народното
събрание, отнасящи се до предмета им на
дейност, при спазване на реда, установен в
комисиите. Списъкът на присъствалите лица,
представители на организациите, е неразделна
част от протокола на заседанието. Станови
щата се публикуват на сайта на съответната
комисия на интернет страницата на Народ
ното събрание.
Чл. 43. (1) Неправителствени организации
могат да представят писмени становища по
законопроектите, които се разглеждат от во
дещите комисии.
(2) Докладът на водещата комисия за първо
гласуване съдържа и резюме на постъпилите
становища от неправителствените организации.
(3) По предложенията, внесени от народни
представители за второ гласуване, председа
телят на водещата комисия може да изиска
становище от неправителствени организации.
(4) Становищата от неправителствени
те организации се публикуват на сайта на
водещата комисия на интернет страницата
на Народното събрание и се предоставят на
членовете на комисията.
(5) Комисиите са длъжни да отговорят на
постъпилите предложения и жалби от непра
вителствени организации.
Чл. 44. Представители на неправителствени
организации могат да участват чрез народен
представител в парламентарния контрол при
условията и по реда на глава девета, както и
да присъстват на заседанията на парламен
тарните комисии при изслушвания по реда
на глава десета и при отговаряне на актуални
устни въпроси по реда на чл. 29 при спазване
режима на достъп в Народното събрание.
Списъкът на присъствалите лица е неразделна
част от протокола на заседанието.
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СЕСИИ И ЗАСЕДАНИЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Чл. 45. (1) Народното събрание работи на
три сесии годишно.
(2) Народното събрание е във ваканция от
22 декември до 10 януари, 10 дни по Великден
ските празници от Велики петък включително
и от 1 до 31 август ежегодно.
(3) По изключение Народното събрание
може да реши дните на ваканциите да бъдат
променени.
(4) По време на парламентарните ваканции
сроковете по този правилник спират да текат.
Чл. 46. (1) Народното събрание се свиква
на сесия от неговия председател.
(2) В случаите по чл. 78, т. 2, 3 и 4 от
Конституцията председателят е длъжен да
насрочи заседание не по-късно от 7 дни след
постъпване на искането, независимо от това
дали Народното събрание е във ваканция,
или не.
(3) Направилите искането по чл. 78 от Кон
ституцията са длъжни да посочат дневния ред.
Чл. 47. Всяка сесия се открива с химна
на Република България и химна на Европей
ския съюз.
Чл. 48. (1) Редовните пленарни заседания
на Народното събрание се провеждат в сря
да, четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч. По
решение на Народното събрание заседанията
могат да бъдат удължавани.
(2) Народното събрание може да промени
времето за редовни заседания.
(3) Народното събрание може да реши да
проведе извънредни заседания по предвари
телно обявен дневен ред по време на сесия,
но извън дните по ал. 1. Извънредни заседа
ния могат да се проведат по всяко време при
наличие на извънредни обстоятелства.
Чл. 49. (1) Заседанията на Народното съб
рание са открити.
(2) Лица, които не са народни представители
или членове на Министерския съвет, могат
да присъстват по решение на Народното съ
брание и по ред, определен от председателя,
като заемат специално определените за тях
места. По време на заседанията те са длъж
ни да спазват установения ред и могат да се
изказват само по покана на председателя.
(3) При шум или безредие сред публиката
председателят въдворява ред чрез квесторите
и може да разпореди да бъдат отстранени
отделни граждани или всички външни лица.
Чл. 50. (1) Заседанията на Народното съ
брание са закрити, когато:
1. важни държавни интереси налагат това;
2. се обсъждат документи, класифицирани
по Закона за защита на класифицираната
информация.
(2) Предложение за закрито заседание по
ал. 1, т. 1 могат да направят председателят на
Народното събрание, една десета от народни
те представители или Министерският съвет.
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(3) При постъпило предложение за закрито
заседание по ал. 1, т. 1 председателят разпо
режда всички външни лица да напуснат залата
и балконите, както и да бъде преустановено
прякото предаване по медиите и излъчването
по интернет. След като изслуша мотивите на
предложителя, Народното събрание обсъжда и
гласува предложението. Съобразно резултата
от гласуването заседанието продължава като
закрито или открито.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 заседанието
е закрито, без това да се обсъжда и гласу
ва. Председателят съобщава грифа, с който
документът е класифициран по Закона за
защита на класифицираната информация, и
разпорежда всички външни лица да напуснат
залата и балконите, както и да бъде преус
тановено прякото предаване по медиите и
излъчването по интернет, след което заседа
нието продължава като закрито, без това да
се обсъжда и гласува.
(5) Обсъжданията и протоколът от закрито
то заседание са класифицирана информация и
обвързват със съответните задължения всички
народни представители и други лица, които
имат достъп до тях.
(6) Решенията, взети на закрито заседание,
се обявяват публично.
Чл. 51. (1) Откритите заседания на На
родното събрание се предават пряко от Бъл
гарското национално радио на определена от
него честота, която покрива територията на
цялата страна, с репортажи по Българската
национална телевизия, както и от парламен
тарен телевизионен канал (БНТ). Излъчваният
сигнал се предоставя за свободно и безплатно
ползване. Откритите заседания на Народното
събрание се излъчват в реално време в интер
нет чрез интернет страницата на Народното
събрание.
(2) Пряко предаване на пленарни заседа
ния по Българската национална телевизия и
Българското национално радио се излъчва по
решение на Народното събрание.
(3) Пленарните заседания, в които се про
вежда парламентарен контрол, се предават
пряко по програма БНТ 2 на Българската
национална телевизия и Българското наци
онално радио.
Чл. 52. (1) Председателят открива заседа
нието, ако присъстват повече от половината
от народните представители.
(2) Проверка на кворум се извършва чрез
компютризираната система за гласуване преди
откриване на заседанието.
(3) Председателят, във връзка с предстоящо
гласуване, може да извърши по своя иници
атива или само веднъж в едно заседание по
искане на парламентарна група проверка на
кворума чрез поименно прочитане имената на
народните представители или чрез преброява
не на народните представители от секретарите
на Народното събрание.
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(4) Когато при проверката по ал. 3 се
установи, че в пленарната зала няма необхо
димия кворум, председателят на Народното
събрание може да продължи заседанието, да
го прекрати или да го прекъсне за определено
време, за да се събере необходимият кворум.
В случаите на продължаване на заседанието
при липса на кворум в пленарната зала може
да се провежда само парламентарен контрол,
но не могат да се провеждат гласувания и да
се приемат актове. В случаите на прекъсване
председателят може да възобнови заседание
то, но не по-късно от един час, в рамките на
работното време, ако при новата проверка е
налице необходимият кворум.
Чл. 53. (1) Народното събрание по предло
жение на председателя и след консултациите
по чл. 9, ал. 2, т. 1 приема програма за една
или две работни седмици. При изготвянето
на програмата, както и по други въпроси,
свързани с парламентарните действия, предсе
дателят на Народното събрание се подпомага
от заместник-председателите.
(2) В края на всяко заседание председателят
обявява датата и часа на следващото, както
и дневния ред съгласно приетата програма.
(3) Предложения за включване на точки
в предстоящата програма могат да се пра
вят писмено до председателя на Народното
събрание о т народни т е п редстави т ели и
парламентарните групи до 18,00 ч. на деня,
предшестващ пленарното заседание, на което
ще се гласува предстоящата програма. Всеки
народен представител може да предлага по една
точка от дневния ред на Народното събрание
при едноседмична програма, а при двуседмич
на програма – до две точки от дневния ред.
Като точки в предстоящата програма могат да
бъдат предлагани и законопроекти и проекти
за други актове на Народното събрание, по
които няма постъпили доклади, но сроковете
по чл. 78, ал. 3 и чл. 88, ал. 4 са изтекли. При
отхвърляне на предложението от Народното
събрание народните представители и парла
ментарните групи могат да правят същото
предложение не по-рано от един месец.
(4) Проектът за програма по ал. 1, пред
ложен от председателя, и постъпилите пред
ложения по ал. 3 се поставят на гласуване,
без да се обсъждат, в началото на пленарното
заседание, на което се приема програма за
предстоящите една или две седмици. Устни
предложения не се допускат.
(5) В изключителни случаи председателят
може да предложи промяна в дневния ред в
началото на пленарното заседание.
(6) Не могат да бъдат обсъждани въпроси,
които не са включени в дневния ред.
(7) Предложения за почитане на паметта
с едноминутно мълчание могат да се правят
само ако са били внесени писмено в дело
водството на Народното събрание до 18,00 ч.
на деня, предшестващ съответното пленарно
заседание, освен в изключителни случаи.
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(8) Законопроектите и проектите за ре
шения, които се включват в дневния ред на
редовното пленарно заседание на Народното
събрание, провеждано през първата сряда
на всеки месец, се предлагат от парламен
тарните групи. Предложенията се правят до
18,00 ч. на предишния ден чрез председателя
на Народното събрание. Всяка парламентарна
група има право да предложи по една точка
от дневния ред. Подреждането на точките
от дневния ред става според числеността на
парламентарните групи. Всеки следващ месец
подреждането на предложенията на парламен
тарните групи става на ротационен принцип.
Народното събрание е длъжно да разгледа
по същество направените предложения. Ако
парламентарните г ру пи не са направили
предложения, Народното събрание работи
по приетата програма по ал. 1. Като точки
могат да бъдат предлагани и законопроекти
и проекти за решения, по които няма постъ
пили доклади, но сроковете по чл. 78, ал. 3
и чл. 88, ал. 4 са изтекли.
(9) Приетата програма се публикува след
гласуването є на интернет страницата на На
родното събрание и при гласуване на послед
ващи промени в нея незабавно се актуализира.
Чл. 54. (1) Председателят ръководи заседа
нието и дава думата за изказване на народните
представители.
(2) Никой не може да се изказва, без да е
получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на
ръка или с предварителна писмена заявка.
(4) Председателят съставя списък на же
лаещите за изказване и определя реда на
изказващите се:
1. в зависимост от поредността, представена
от ръководствата на парламентарните групи
за народните представители, които ще говорят
от тяхно име, като се редуват представители
на различни парламентарни групи;
2. в зависимост от поредността на заявките.
(5) Председателят дава думата на предсе
дателите на парламентарните групи, а при
тяхното отсъствие – на заместниците им или
на упълномощен от тях народен представител,
когато я поискат в рамките на дискусиите по
дневния ред и времето, определено на парла
ментарните групи.
(6) Веднъж на заседание председателят дава
думата на председателите на парламентарни
групи, на техните заместници или на упълно
мощен от тях по време на заседанието народен
представител по въпроси извън обсъждания
дневен ред, когато я поискат. Техните изказ
вания са до 10 минути.
Чл. 55. (1) По процедурни въпроси думата
се дава веднага, освен ако има направени ис
кания за реплика, дуплика или за обяснение
на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се
възразява срещу конкретно нарушаване на
реда за провеждане на заседанията, предви
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ден в този правилник, или които съдържат
предложения за изменение и допълнение
на приетия ред за развитие на заседанието,
включително тези за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в
рамките на не повече от 2 минути, без да се
засяга същността на главния въпрос.
(4) Когато процедурният въпрос се отнася
до начина на водене на заседанието, предсе
дателят има право на обяснение до 2 минути.
Чл. 56. (1) Народните представители гово
рят само от трибуната.
(2) В случаите, когато народни представи
тели са лица с физически увреждания, които
не им позволяват достъп до трибуната, те
говорят от мястото си, за което незабавно се
създават необходимите технически условия.
Чл. 57. (1) Когато народен представител се
отклонява от обсъждания въпрос, председа
телят го предупреждава и ако нарушението
продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Народният представител не може да
говори по същество повече от един път по
един и същи въпрос.
Чл. 58. (1) Председателят определя времето
за обсъждане на всяка точка от дневния ред,
както и деня и часа, в който ще се извърши
гласуването по нея. Времето за обсъждане
се разпределя между парламентарните гру
пи в зависимост от тяхната численост, като
за най-малката от тях не може да бъде помалко от 10 минути, а за най-голямата от
тях – 30 минути. Общо времето за изказване
на народните представители, нечленуващи в
парламентарна група, е до 10 минути, а на
отделните народни представители, нечлену
ващи в парламентарна група – до 5 минути.
(2) Всяка парламентарна група може да
поиска удължаване на предварително опре
деленото є по ал. 1 време, но с не повече от
една трета. Останалите парламентарни групи
имат право на съответно пропорционално
удължаване на предвиденото за тях време.
(3) За време на парламентарните групи по
ал. 1 се смята времето:
1. през което са говорили техните народни
представители;
2. през което са говорили техните пред
седатели;
3. за което народните представители от
съответните парламентарни групи са правили
реплики или са вземали думата по процедур
ни въпроси, с изключение на тези, които се
отнасят до начина на водене на заседанието.
(4) Допускат се до три изказвания на на
родни представители, които искат да изразят
мнение, различно от това на парламентарната
група, в която членуват. Времето за изказване
на народен представител е до 3 минути.
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(5) Ако народен представител превиши
определеното по ал. 1 – 4 време за изказване,
председателят, след като го предупреди, му
отнема думата.
(6) Предвиденият в ал. 1 – 5 ред не се
прилага при обсъждане на законопроектите
на второ гласуване.
Чл. 59. (1) Народният представител има
право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по
съществото на приключило изказване. Тя се
прави веднага след изказването и не може да
бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да
бъдат направени най-много до три реплики.
(4) Репликираният народен представител
има право на отговор (дуплика) с времетраене
до 3 минути след приключване на репликите.
Чл. 60. (1) Народният представител има
право на лично обяснение до 2 минути, след
като в изказване на пленарно заседание е
засегнат лично и поименно.
(2) Народният представител има право на
обяснение на своя отрицателен вот в рамките
на 2 минути след гласуването.
(3) Право на обяснение на отрицателен вот
има само този народен представител, който
при обсъждането на въпроса не се е изказвал.
(4) За обяснение на отрицателен вот ду
мата се дава най-много на трима народни
представители.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен
вот след тайно гласуване или след гласуване
на процедурни въпроси.
Чл. 61. След като списъкът на изказващите
се е изчерпан или са се изказали представите
лите на всички парламентарни групи съгласно
разпределението на времето за изказване по
чл. 58 и няма направени искания за удъл
жаване на времето, председателят обявява
разискванията за приключени.
Чл. 62. (1) Когато е постъпило процедурно
предложение, думата се дава на един народен
представител, който не е съгласен с него.
Предложението се поставя веднага на гласу
ване, без да се обсъжда.
(2) Упражняването на правото по ал. 1 не
може да засяга правата на парламентарните
групи по чл. 58, ал. 1.
Чл. 63. (1) Заседанието може да бъде пре
кратено или отложено с решение на Народното
събрание по предложение на председателя
или на парламентарна група.
(2) Когато са постъпили предложения за
прекратяване на заседанието и за отлагането
му, първо се гласува предложението за пре
кратяване на заседанието.
Чл. 64. (1) При шум или безредие, с което
се пречи на работата на народните предста
вители, или когато важни причини налагат,
председателят може да прекъсне заседанието
за определено време.
(2) Всяка парламентарна група може да
поиска прекъсване на заседанието за не повече
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от 30 минути веднъж на заседание. Предсе
дателят прекъсва заседанието веднага след
като това бъде поискано и определя продъл
жителността на прекъсването, което не може
да бъде по-малко от 15 минути. Прекъсване
на заседанието не може да се иска по-рано
от един час след започването му и по-късно
от един час преди приключване на работното
време. Интервалът между две прекъсвания не
може да е по-малък от един час.
Чл. 65. Членовете на Министерския съвет
имат право да присъстват на заседанията на
Народното събрание. Те могат да вземат ду
мата винаги когато я поискат. Председателят
на Народното събрание може да определя
времето, през което министрите говорят по
определен въпрос.
Чл. 66. (1) Гласуването е лично. Гласува се
„за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуването
се извършва явно. Народното събрание може
да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явното гласуване се извършва чрез:
1. компютризирана система за гласуване;
2. вдигане на ръка;
3. ставане от място при поименно извик
ване по азбучен ред и отговаряне със „за“,
„против“ и „въздържал се“;
4. саморъчно подписване;
5. поименно изписване имената на на
родните представители и начина на тяхното
гласуване чрез компютризираната система
за гласуване.
(3) При компютризираната система гла
суването става чрез биометрични данни на
всеки един народен представител или чрез
система, задействана с биометрични данни
на всеки един народен представител.
(4) Тайното гласуване се извършва с бю
летини.
Чл. 67. Предложение за гласуване по чл. 66,
ал. 2, т. 3, 4 и 5 или за тайно гласуване може
да бъде направено от една десета от всички
народни представители или от една парла
ментарна група. Предложението се поставя
на гласуване без разисквания. Изслушва се по
един народен представител от парламентар
на група, която не е съгласна с направеното
предложение.
Чл. 68. (1) Преди гласуването председателят
приканва народните представители да заемат
местата си. Времето за гласуване по чл. 66,
ал. 2, т. 1 е до 1 минута, но не по-малко от
30 секунди.
(2) От обявяването на гласуването до за
вършването му не се допускат изказвания.
Чл. 69. (1) Гласуването се извършва по
следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо
заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за редакционни поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа
и одобрени вече редакционни поправки;
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6. предложения за допълнения;
7. основно предложение.
(2) Когато има две или повече предложения
от едно и също естество, те се гласуват по
реда на постъпването им.
Чл. 70. (1) Предложението се смята за
прието, ако за него са гласу вали повече
от половината от присъстващите народни
представители, освен ако в Конституцията е
предвидено друго.
(2) В случай на равенство на гласовете
предложението се смята за отхвърлено.
Чл. 71. (1) Резултатът от гласуването се
обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или
резултатът от него бъдат оспорени веднага
след приключването му, председателят раз
порежда то да бъде повторено. Резултатът от
повторното гласуване е окончателен.
(3) При гласуване чрез компютризираната
система разпечатки от резултата се предос
тавят по искане на ръководството на парла
ментарна група.
Чл. 72. Председателят може да определи
ден и час за гласуване на включените в сед
мичната програма законопроекти, обсъждани
на първо гласуване.
Чл. 73. (1) За заседанията на Народното
събрание се водят пълни стенографски прото
коли, които се изготвят в деня на заседанието
или най-късно на другия ден. Протоколът се
подписва най-късно следващата седмица след
изработването му от стенографите, от двамата
дежурни секретари и от председателя.
(2) Към стенографския протокол се прила
гат текстът на законопроектите и мотивите,
решенията и другите актове на Народното
събрание и предложенията по тях, включи
телно когато не са четени в заседание, както
и разпечатката от гласуването чрез компют
ризираната система.
(3) Стенограмите от пленарните заседа
ния, когато те не са закрити, и разпечатка от
гласуването чрез компютризираната система
се публикуват в срок до 7 дни на интернет
страницата на Народното събрание.
Чл. 74. Народните представители могат да
преглеждат стенограмите на изказванията си
и да искат поправянето на грешки в тях в три
дневен срок от изготвянето на стенографския
протокол. Възникналите спорове се решават
от председателя по док лад на дежу рните
секретари и стенографа в присъствието на
народния представител.
Чл. 75. (1) Поправки на фактически грешки
в приетите от Народното събрание, но необ
народвани в „Държавен вестник“ актове, се
извършват по писмено искане на докладчика
на съответната комисия, след съгласуване с
вносителя и се извършват по нареждане на
председателя на Народното събрание, или
само по нареждане на председателя на На
родното събрание.
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(2) Председателят на Народното събрание
уведомява народните представители за по
правките по ал. 1.
(3) Поправки на фактически грешки в об
народваните актове на Народното събрание
се извършват с разпореждане на председателя
на Народното събрание.
(4) Председателят на Народното събрание
обявява поправките по ал. 3 пред Народното
събрание на първото заседание след устано
вяването им.
(5) Когато поправката по ал. 3 е в обна
родван закон, председателят на Народното
събрание уведомява и президента.
Г л а в а

о с м а

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНE
НА ЗАКОНОПРОЕКТИ И ДРУГИ АКТОВЕ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 76. (1) Законопроектите с мотивите
към тях и предварителната оценка на въз
действието се внасят до председателя на
Народното събр ание на хартиен носител и в
електронен вид и незабавно се регистрират в
публичен регистър „Законопроекти“. Когато
законопроектите се внасят от Министерския
съвет, към тях се прилагат:
1. справка за съответствие с европейското
право – при хармонизация;
2. справка за отразяване на получените
становища по съответния законопроект;
3. справка за съответствието с Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи и с практиката на Европейския съд
по правата на човека.
Когато законопроектите се внасят от на
родни представители, предварителната оценка
на въздействието e съгласно методологията,
приложение към правилника.
(2) В мотивите вносителят дава становище
по очакваните последици, включително и
финансови, от прилагането на законопроекта.
(3) В мотивите на законопроектите, които са
свързани с членството на Република България
в Европейския съюз, се посочва конкретна
част от правото на Европейския съюз, която
налага съответното регулиране.
(4) Законопроектите, към които не са при
ложени мотиви и/или предварителна оценка
на въздействието, не се разпределят по реда
на чл. 77 от председателя на Народното съб
рание до отстраняване на нередовността, за
което вносителят се уведомява. В този случай
срокът по чл. 77, ал. 1 започва да тече от деня
на отстраняване на нередовността.
(5) Законопроектите, към които не са при
ложени справките по ал. 1, не се разглеждат
от Народното събрание до отстраняване на
нередовността, за което председателят на во
дещата комисия уведомява вносителя. В този
случай срокът по чл. 78, ал. 3 спира да тече.
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(6) За всеки законопроект се образува ин
формационно досие, което отразява процеса на
обсъждане на проекта в Народното събрание
и се попълва служебно до приемането или
отхвърлянето му.
Чл. 77. (1) Председателят на Народното
събрание разпределя законопроектите между
постоянните комисии в тридневен срок от
постъпването им.
(2) Председателят на Народното събрание
определя водеща постоянна комисия за всеки
законопроект.
(3) Председателят на всяко първо пленарно
заседание през съответната седмица уведомява
народните представители за новопостъпилите
законопроекти, за техните вносители и за
разпределението им по комисии.
(4) Възражения по разпределението на
законопроектите могат да се правят от заин
тересованите постоянни комисии пред пред
седателя на Народното събрание в 7-дневен
срок от уведомяването по ал. 3, който се
произнася по тях в двудневен срок.
Чл. 78. (1) Постоянните комисии обсъждат
законопроектите не по-рано от 24 часа от
получаването им от членовете на съответна
та комисия. Те представят на председателя
на Народното събрание мотивиран доклад
в срокове, съобразени със законодателната
програма и приетата едноседмична или дву
седмична програма за работата на Народното
събрание.
(2) При обсъждането на законопроекта на
първо гласуване водещата комисия, преди да
го разгледа по същество, извършва проверка за
съответствието му с изискванията на Закона
за нормативните актове и указа за неговото
прилагане и на този правилник и при наличие
на несъответствия препоръчва на вносителя
чрез председателя на Народното събрание да
го приведе в съответствие в 7-дневен срок от
уведомяването на вносителя. В този случай
срокът по ал. 3 спира да тече.
(3) Докладите по законопроектите се пред
ставят на Народното събрание от водещите
комисии за първо гласуване не по-късно от
два месеца от тяхното внасяне и се публикуват
незабавно на сайта на водещата комисия на
интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 79. (1) Законопроектите заедно с доку
ментите по чл. 76, ал. 1 и докладът на воде
щата комисия, на която са били разпределени,
се предоставят на народните представители
не по-късно от 24 часа преди началото на
заседанието, в което ще бъдат разгледани.
Същият срок, ако Народното събрание не
реши друго, се прилага и за разглеждане на
законопроектите за второ гласуване.
(2) По законопроекти, внесени от народни
представители, председателят на водещата
комисия изисква становище от Министерския
съвет или от съответния ресорен министър.
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Министерският съвет или съответният ресо
рен министър дава становище в срок до две
седмици от поискването му.
(3) По законопроекти, регулиращи трудови
и осигурителни отношения, председателят на
водещата комисия изисква становище от Наци
оналния съвет за тристранно сътрудничество.
(4) По законопроекти, регулиращи права
на хората с увреждания, председателят на
водещата комиси я изиск ва становище от
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания.
(5) По законопроекти, които се отнасят до
съдебната власт, председателят на водещата
комисия изисква становище от Висшия съ
дебен съвет.
(6) Граждани и юридически лица могат
да представят писмени становища по зако
нопроектите.
(7) Становищата по ал. 2, 3, 4, 5 и 6 се
публикуват на сайта на водещата комисия на
интернет страницата на Народното събрание.
(8) Липсата на становища по ал. 2, 3, 4, 5
и 6 не спира обсъждането на законопроекта.
(9) Докладът на водещата комисия за първо
гласуване съдържа и оценка на очакваните
последици от прилагането на бъдещия закон,
включително и финансовите, както и резюме
на постъпилите становища и обобщено ста
новище на комисията.
Чл. 80. (1) Законопроектите се приемат на
две гласувания, които се правят в различни
заседания.
(2) Народното събрание може да реши по
изключение двете гласувания да се проведат
в едно заседание. Тази разпоредба се прила
га само ако по време на обсъждането не са
направени предложения за изменение или
допълнение на законопроекта.
(3) На първо гласуване законопроектът
се разглежда, след като Народното събрание
изслуша докладите на водещата комисия, ста
новището на вносителя в рамките на 10 минути
и доклади на други комисии, на които той е
бил разпределен, ако такива са постъпили.
Докладите и становищата на другите комисии
могат да се представят и в резюме.
(4) При първото гласуване законопроектът
се обсъжда по принцип и в цялост. Народните
представители се произнасят по основните
положения на законопроекта.
Чл. 81. (1) Постоянните комисии обсъждат
едновременно всички законопроекти, урежда
щи една и съща материя, внесени в Народното
събрание до деня, в който водещата комисия
започва обсъждането. Тези законопроекти се
обсъждат едновременно от Народното събра
ние. То ги гласува поотделно. Когато някой
от законопроектите е свързан с въвеждане
на изисквания на правото на Европейския
съюз или със започната процедура за неиз
пълнение на задължения, произтичащи от
правото на Европейския съюз, той може
да не се обсъжда и гласува едновременно с

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

другите законопроекти. Изречение първо не
се прилага и когато водещата комисия с мно
зинство две трети от членовете на комисията
е приела решение някой от законопроектите
да се гледа отделно.
(2) Когато на първо гласуване са приети
повече от един законопроект, уреждащи една
и съща материя, водещата комисия с учас
тието на вносителите на приетите на първо
гласуване законопроекти изготвя от тях един
общ законопроект в срок 14 дни, който се
представя на председателя на Народното
събрание и на народните представители за
правене на писмени предложения по него.
Чл. 82. (1) Законопроект, който е отхвърлен
на първо гласуване, може да бъде внесен и
разгледан повторно само след съществени
промени в основните му положения, което
се отразява в мотивите, и не по-рано от три
месеца след отхвърл янето му. Изречение
първо не се прилага, когато законопроек
тът е свързан с въвеждане на изисквания
на правото на Европейския съюз или със
започната процеду ра за неизпълнение на
задължения, произтичащи от правото на
Европейския съюз.
(2) Разпоредби на законопроект, който е
отхвърлен на първо гласуване, не може да
бъдат внесени и разгледани повторно по реда
на чл. 83, ал. 1, ако не са спазени условията
по ал. 1, с изключение на тези, които се от
насят до редакционни или правно-технически
поправки.
(3) Предложения, направени по реда на
чл. 83, ал. 1, които са отхвърлени от Народ
ното събрание, не може да бъдат внесени и
разгледани повторно като законопроект, ако
не са спазени условията по ал. 1, с изключение
на тези, които се отнасят до редакционни или
правно-технически поправки.
Чл. 83. (1) Народните представители могат
да правят писмени предложения за изменения
и допълнения в приетия на първо гласуване
законопроект или изработения общ законо
проект съгласно чл. 81, ал. 2 в 7-дневен срок
от приемането му, съответно от предоставя
нето му на народните представители, които
се аргументират. Предложенията се отправят
чрез председателя на Народното събрание до
председателя на водещата комисия и се вписват
в публичен регистър на Народното събрание.
По изключение Народното събрание може да
реши този срок да бъде удължен най-много
с три седмици или намален, но не по-кратък
от три дни.
(2) При внасяне на предложения по ал. 1
по законопроекти, свързани с въвеждане на
изисквания на правото на Европейския съюз,
или със започната процедура за неизпълнение
на задължения, произтичащи от правото на
Европейския съюз, народните представители
посочват причините за приемането, целите и
очакваните резултати и прилагат анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
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По предложенията председателят на водещата
комисия изисква становище от Министерския
съвет или от съответния ресорен министър.
(3) Проектът на доклад за второ гласуване
се публикува на сайта на водещата комисия
на интернет страницата на Народното съ
брание в еднодневен срок след изтичане на
срока по ал. 1.
(4) По предложенията, внесени от народни
представители, председателят на водещата
комисия може да изисква становище от Ми
нистерския съвет или от съответния ресорен
министър.
(5) В 14-дневен срок от приемането на за
конопроекта от водещата комисия тя внася в
Народното събрание доклад, който съдържа:
1. направените в срока по ал. 1 писмени
предложения на народни представители и
становището на комисията по тях;
2. предложенията на комисията по обсъж
дания законопроект, включително когато тя
приеме такива по повод предложение на някои
от нейните членове, направено по време на
заседанията; предложенията на народните
представители, с изключение на тези, които
се отнасят до редакционни или правно-тех
нически поправки, се аргументират.
(6) Докладът по ал. 5 се публикува незабав
но на сайта на водещата комисия на интернет
страницата на Народното събрание.
Чл. 84. (1) Народното събрание обсъжда и
гласува законопроектите на второ гласуване
глава по глава, раздел по раздел или текст
по текст. Когато няма направени писмени
предложения или възражения, текстовете не
се четат в пленарната зала. В този случай
текстовете се прилагат към стенографския
протокол като част от него.
(2) При второто гласуване се обсъждат
само предложения на народни представи
тели, постъпили по реда на чл. 83, както и
предложения на водещата комисия, включени
в доклада є. Допустими са и редакционни
поправки. Предложенията, които противоре
чат на принципите и обхвата на приетия на
първо гласуване законопроект, не се обсъждат
и гласуват.
(3) Народен представител може да обосно
вава направени предложения в рамките на 5
минути за всяко предложение.
(4) Гласуването се извършва по реда на
чл. 69. По време на гласуването не се допускат
изказвания и нови предложения. Гласуват се
само предложенията на народни представи
тели, постъпили по реда на чл. 83, предложе
нията на водещата комисия, редакционните
поправки, направени по време на обсъждане
то, както и предложения за отхвърляне или
отлагане на текст.
(5) Когато при докладване на законопро
екта за второ гласуване в пленарно заседание
докладчикът прочете текст със съдържание,
различно от предложението в доклада на
водещата комисия, без да е направена редак
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ционна поправка по предвидения за това ред,
на гласуване се подлага текстът, предложен
в доклада на комисията.
Ч л. 85. Вноси т ел я т на за коноп роек та
може да го оттегли до започване на първото
гласуване, а след това – само с решение на
Народното събрание.
Чл. 86. (1) Председателят съобщава на
първото заседание на Народното събрание
за постъпването на указ на президента по
чл. 101 от Конституцията, с който приет от
Народното събрание закон се връща за ново
обсъждане.
(2) В тридневен срок от постъпването
председателят на Народното събрание въз
лага на водещата комисия да докладва пред
народните представители указа на президента
и мотивите към него.
(3) Върнатият за ново обсъждане закон се
включва в дневния ред на Народното събрание
в 15-дневен срок от постъпването на указа.
(4) Народното събрание приема повторно
закона с мнозинство повече от половината от
всички народни представители.
(5) Ако върнатият закон не получи необхо
димото мнозинство и е оспорен по принцип,
той подлежи на разглеждане по реда, предвиден
за обсъждане и приемане на законопроекти.
(6) Ако върнатият закон не получи необ
ходимото мнозинство и са оспорени само
отделни текстове, се прилага процедурата по
чл. 84, като се гласуват само оспорените и
свързаните с тях текстове.
Чл. 87. По законопроект за ратифициране
на международен договор текстът на договора
не може да бъде изменян. Резерви към мно
гостранен договор могат да се правят само
когато те са допустими от самия договор.
Чл. 88. (1) Проект за решение, декларация
и обръщение могат да внасят народните пред
ставители и парламентарните групи.
(2) Проектите за решения, декларации и
обръщения се внасят на хартиен носител и в
електронен вид и незабавно се регистрират
в публичен регистър „Проекти за решения,
декларации и обръщения“.
(3) Проектите за решения, декларации и
обръщения се разпределят от председателя
на Народното събрание между съответните
постоянни комисии в тридневен срок от по
стъпването им, за което той уведомява народ
ните представители по реда на чл. 77, ал. 3.
(4) Постоянните комисии обсъждат проек
тите по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпре
делянето им и представят на председателя на
Народното събрание становищата си по тях.
(5) Решенията, декларациите и обръщенията
се приемат на едно гласуване.
(6) Проект за решение, декларация и об
ръщение може да бъде оттеглен от вносителя
до поставянето му на гласуване на заседание
на Народното събрание.
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Чл. 89. Проектите за решения по проце
дурни, организационни и технически въпроси
не се разпределят на постоянните комисии,
освен ако председателят на Народното събра
ние реши друго.
Чл. 90. (1) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17
от Конституцията съдържат отчет за дейността
на органа по прилагането на закона през съ
ответния период, проблемите и трудностите,
които среща, включително и за изпълнението
на препоръките на Народното събрание при
обсъждането на предходния доклад.
(2) Докладите се внасят в Народното събра
ние до 31 март, освен ако в закон е определен
друг срок.
(3) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от Кон
ституцията се разпределят от председателя на
Народното събрание на съответната постоянна
комисия в тридневен срок от постъпването
им, за което той уведомява народните пред
ставители по реда на чл. 77, ал. 3.
(4) Постоянната комисия обсъжда доклада
по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпреде
лението му и представя на председателя на
Народното събрание становището си, като
предлага и проект за решение по доклада.
Проектът за решение може да съдържа и
препоръки към органа, чиято дейност се
обсъжда.
(5) Докладът по ал. 1 се включва в дневния
ред на Народното събрание в едномесечен
срок от внасянето му в Народното събрание
и се разглежда не по-късно от три месеца.
(6) Докладът по чл. 84, т. 16 от Консти
туцията се обсъжда, след като Народното
събрание изслуша становището на комисията
и изложението на председателя на Върховния
касационен съд, съответно председателя на
Върховния административен съд или главния
прокурор в рамките на по 10 минути. Обсъж
дането продължава с изказвания на народни
представители, в които могат да се съдържат
и въпроси към председателя на Върховния
касационен съд, съответно председателя на
Върховния административен съд или главния
прокурор, който е длъжен да им отговори.
При обсъж дането на док ла да народни те
представители може да поставят и въпроси,
постъпили писмено от граждани, институции
и неправителствени организации във връзка с
доклада, на които председателят на Върховния
касационен съд, съответно председателят на
Върховния административен съд или главният
прокурор отговаря.
(7) Докладът по чл. 84, т. 17 от Консти
туцията се обсъжда, след като Народното
събрание изслуша становището на комиси
ята и изложението на вносителя в рамките
на по 10 минути. Обсъждането продължава
с изказвания на народни представители, в
които могат да се съдържат и въпроси към
вносителя, който е длъжен да им отговори.
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(8) По време на обсъждането на доклада
по ал. 1 народните представители могат да
правят предложения за изменения и допъл
нения на проекта за решение, предложен от
комисията.
(9) Вносителят взема отношение по напра
вените предложения и препоръки.
(10) Предложенията на народните предста
вители по ал. 8 се гласуват по реда на чл. 69.
(11) По доклада се приема решение. На
родното събрание може да приеме или да
отхвърли доклада на вносителя по чл. 84, т. 17
от Конституцията. Когато отхвърля доклада,
Народното събрание мотивира решението си.
Чл. 91. По решение на Народното събрание,
прието по искане на една десета от народните
представители или на парламентарна група,
или по своя инициатива главният прокурор
внася в Народното събрание и други доклади за
дейността на прокуратурата по прилагането на
закона, противодействието на престъпността
и реализирането на наказателната политика.
Обсъждането на докладите се извършва по
реда на чл. 90.
Чл. 92. (1) Народното събрание може да
изисква внасянето на доклад от орган по
чл. 84, т. 17 от Конституцията и по отделни
въпроси от дейността му по предложение на
съответната постоянна комисия или на една
пета от народните представители.
(2) В случаите по ал. 1 Народното събрание
определя въпросите, периода, за който се отна
ся докладът, и срока за неговото представяне.
(3) Обсъждането на доклада по ал. 1 се
извършва по реда на чл. 90.
Чл. 93. (1) Народното събрание избира
съгласно действащото законодателство изцяло
или частично органи след проведена публична
процедура.
(2) Предложенията за избор заедно с био
графична справка и документи, свързани с
изискванията за несъвместимост, стаж, об
разование и другите изискуеми документи,
се публикуват на интернет страницата на
Народното събрание в срок не по-късно от
14 дни преди изслушването при спазване из
искванията на Закона за защита на личните
данни.
(3) Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на обществе
нополезна дейност, и професионални организа
ции не по-късно от три дни преди изслушване
то може да представят на комисията становища
за кандидата, включващи и въпроси, които
да му бъдат поставени. Средствата за масово
осведомяване могат да изпращат в комисията
въпроси към кандидата, които да му бъдат
поставени. Анонимни становища и сигнали не
се разглеждат. Становищата се публикуват на
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интернет страницата на Народното събрание
в срок до три дни от получаването им при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни.
(4) Предложенията за избор се разглеждат
от постоянна комисия на Народното събрание,
която изслушва кандидатите, които отговарят
на изискванията на закона, и внася доклад,
който обобщава резултатите от изслушването.
Изслушването е публично.
(5) Докладът по ал. 4 съдържа заключение
на комисията за изпълнението на минимал
ните законови изисквания за заемане на
длъжността от всеки от кандидатите, както
и за наличието на данни, които поставят под
съмнение нравствените качества на кандидата,
неговата компетентност, квалификация, опит и
професионални качества. В доклада се отчита
и наличието на специфична подготовка, моти
вацията, публичната репутация и обществена
подкрепа за съответния кандидат. Комисията
може да изисква допълнителна информация
както от кандидата, така и от съответния
компетентен орган.
(6) Докладът по ал. 4 се предоставя на
народните представители не по-късно от
24 часа преди началото на заседанието, на
което ще бъдат гласувани кандидатурите,
и се публикува на интернет страницата на
Народното събрание.
(7) Народното събрание приема процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидатите, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в съответната комисия, както
и процедурата за избирането им от Народ
ното събрание. Проектите на правилата се
изработват и внасят в Народното събрание
от компетентната за всеки избор постоянна
комисия.
Чл. 94. (1) Когато Конституционният съд
е определил Народното събрание като заин
тересована страна по конституционно дело за
оспорване на закон или друг акт, председателят
на Народното събрание уведомява незабавно
водещата комисия.
(2) Водещата комисия може да приеме ста
новище до Конституционния съд в 14-дневен
срок. В този случай в становището задължи
телно се отразяват мотивите на Народното
събрание за приемането на акта, оспорен пред
Конституционния съд.
(3) Председателят на Народното събрание
изпраща становището на Конституционния съд.
(4) Ако Конституционният съд със свое
решение обяви отделен закон или друг акт
или част от него за противоконституционен,
Народното събрание урежда възникналите
правни последици в срок до два месеца от
влизането в сила на решението.
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ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
Чл. 95. (1) Народните представители от
правят до министър-председателя, заместник
министър-председател или до министър въпро
си от актуален характер, които представляват
обществен интерес и са в техния ресор на
управление или засягат дейността на ръко
водената от тях администрация.
(2) Към министър-председателя се отправят
въпроси, които се отнасят до дейността на
правителството.
Чл. 96. (1) Въпросите се отправят чрез
председателя на Народното събрание в писмена
форма най-късно 48 часа преди началото на
заседанието, на което министрите следва да
отговорят. Въпросите трябва да бъдат точно
и ясно формулирани, да не съдържат лични
нападки и обидни квалификации и да бъдат
подписани от народния представител. Когато
народен представител задава въпрос, обобщен
от срещи и искания на граждански организа
ции и граждани, това може да бъде отбелязано
в писмения въпрос. Отговорът може да бъде
устен или писмен. Отговорът е писмен, когато
народният представител е изразил изрично
писмено желание за това, когато се поставя
въпрос, засягащ лични права или интереси,
или когато отправените въпроси съдържат
искания за предоставяне на подробни числови
данни. Срокът за писмен отговор е 7 дни.
Народен представител, задал въпрос с устен
отговор, може писмено да поиска промяна
на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня
на искането на промяната и не може да се
отлага от министъра. Постъпилите въпроси
и отговорите към тях се внасят на хартиен
носител и в електронен вид, незабавно се
регистрират в публичен регистър „Парламен
тарен контрол“ и се публикуват на интернет
страницата на Народното събрание в раздел
„Парламентарен контрол“.
(2) Председателят на Народното събрание
уведомява незабавно министър-председателя,
заместник министър-председателя или ми
нистъра за постъпилите въпроси и за деня
и часа на заседанието, на което той трябва
да отговори.
(3) Министър-председателят, заместник
министър-председателят или министърът, до
когото е отправен въпросът, може да поиска
отлагане на отговора, но с не повече от 7 дни
от срока, определен по ал. 1.
(4) Когато народният представител, задал
въпроса, отсъства от заседанието по уважител
ни причини, отговорът се отлага. Отсъствието
по уважителни причини се удостоверява с
писмо от народния представител до предсе
дателя на Народното събрание до 18,00 ч. на
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деня, предшестващ парламентарния контрол.
Когато отсъствието е повече от три пъти,
министърът отговаря писмено в 7-дневен срок
от деня на последното отсъствие.
(5) Когато се получи писмен отговор на
въпроса, председателят съобщава за това
на следващото заседание за парламентарен
контрол и връчва екземпляр от него на на
родния представител. Въпросите за писмен
отговор, както и самите писмени отговори
се прилагат към стенографския протокол на
пленарното заседание.
(6) Народните представители могат писме
но да оттеглят своите въпроси до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Председателят на Народното събрание уведо
мява съответния министър за това.
(7) Когато парламентарните групи са се
възползвали от правото си по чл. 54, ал. 6,
времето за парламентарен контрол се удъл
жава със същия размер.
Чл. 97. (1) Народният представител може
да регистрира въпроси с устен отговор, като
се съобрази с изискванията на чл. 107, ал. 1.
(2) Времето за изложение на въпросите е
до 2 минути.
(3) Отговорът на министър-председателя,
заместник министър-председателя или минис
търа е до 3 минути. Народният представител,
задал въпроса, има право на реплика до 2
минути, а министър-председателят, заместник
министър-председателят или министърът – на
дуплика, също до 2 минути.
Чл. 98. (1) Народните представители отпра
вят питания до членове на Министерския съвет.
(2) Питанията трябва да се отнасят до ос
новни страни от дейността на министър-пред
седателя, заместник министър-председателя,
отделните министри или на администрацията,
за която те отговарят.
(3) Към министър-председателя се отправят
питания, които се отнасят до общата политика
на правителството.
(4) Народният представител може да ре
гистрира питания с устен отговор, като се
съобрази с изискванията на чл. 107, ал. 1.
Чл. 99. (1) На питанията се отговаря за
дължително в срок до 14 дни от регистрира
нето им. Отговорът може да бъде устен или
писмен. Отговорът трябва да бъде писмен,
когато народният представител, отправил
питането, е изразил изрично желание за това.
Народен представител, задал питане с устен
отговор, може писмено да поиска промяна
на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня
на искането на промяната и не може да се
отлага от министъра. Постъпилите питания
и отговорите към тях се внасят на хартиен
носител и в електронен вид, незабавно се
регистрират в публичен регистър „Парламен
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тарен контрол“ и се публикуват на интернет
страницата на Народното събрание в раздел
„Парламентарен контрол“.
(2) Министър-председателят, заместник
м и н ис т ър -п редседат ел и т е и л и о тдел н и т е
министри могат да поискат продължаване
на срока, но не повече от 7 дни от срока,
определен по ал. 1.
Чл. 100. Питанията се отправят чрез пред
седателя на Народното събрание в писмена
форма и се подписват от народния предста
вител. Те трябва да бъдат ясно и точно фор
мулирани и да не съдържат лични нападки
и обидни квалификации.
Чл. 101. (1) Председателят обявява постъ
пилите питания в началото на всяко заседание
за парламентарен контрол.
(2) Председателят на Народното събрание
уведомява своевременно министър-председа
теля, съответния заместник министър-предсе
дател или министър за постъпилите питания
и за деня и часа на заседанието, на което той
трябва да отговори.
(3) Отговорът на питането се отлага, ако
поставилият го народен представител отсъст
ва от заседанието по уважителни причини.
Отсъствието по уважителни причини се удос
товерява с писмо от народния представител
до председателя на Народното събрание до
18,00 ч. на деня, предшестващ парламентар
ния контрол.
Чл. 102. Народните представители могат
писмено да оттеглят питанията си до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол,
за което председателят съобщава в началото
на заседанието за парламентарен контрол и
уведомява министър-председателя, съответ
ния заместник министър-председател или
министър.
Чл. 103. (1) След като Народното събрание
пристъпи към разглеждане на питането, вно
сителят може да го развие в рамките на 3 ми
нути. Отговорът на питането е до 5 минути.
(2) След отговора на питането народният
представител, който го е задал, има право да
зададе не повече от два уточняващи въпроса в
рамките на 2 минути общо, а министър-пред
седателят, заместник министър-председател
или министър – да отговори в рамките на
3 минути. При писмен отговор на питането
уточняващи въпроси не се допускат.
(3) По отговора на питането не се про
веждат разисквания и не се допускат ре
плики. Народният представител, отправил
питането, може в рамките на 2 минути да
изрази своето отношение към отговора. Не
се допуска реплика от страна на министъра
под никакъв предлог.
Чл. 104. (1) Когато се получи писмен от
говор на питане, председателят съобщава за
това на следващото заседание за парламен
тарен контрол и връчва екземпляр от него
на народния представител, който е отправил
питането.
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(2) Питанията с писмен отговор и пис
мените отговори към тях се прилагат към
стенографския протокол.
Чл. 105. (1) По предложение на една пета
от народните представители по питането
стават разисквания и се приема решение.
Предложенията за разисквания заедно с про
ект за решение след отговора по питането и
регистрирането им се представят на предсе
дателя по време на пленарното заседание до
приключването му.
(2) Разискванията се насрочват за след
ващото пленарно заседание, определено за
парламентарен контрол. След насрочване на
разискванията от председателя на Народното
събрание народни представители не могат
да оттеглят подписите си от предложението.
Разискванията се провеждат в присъствието
на съответния министър по реда, установен
в глава седма, и продължават един час. Вре
мето за обсъждане се разпределя между пар
ламентарните групи в зависимост от тяхната
численост, като за най-малката е 5 минути,
а за народните представители, нечленуващи
в парламентарна група, е общо до 5 минути.
(3) Проекти за решение могат да предлагат
и народните представители. Когато има пове
че от един проект за решение, те се гласуват
по реда на постъпването им. Гласуването се
извършва по реда на чл. 69.
Чл. 106. (1) Народното събрание изслушва
въпросите, питанията и отговорите по тях
последните три часа на заседанието всеки
петък, освен ако реши друго.
(2) Първи отговаря министър-председате
лят, след него – заместник министър-председа
телите и министрите, като при отговорите на
министрите се прилага ротационен принцип.
(3) Въпросите и питанията към министърпредседателя, заместник министър-предсе
дател или министър се задават по реда на
тяхното постъпване.
(4) За въпроси и питания на една и съща
тема отговорът на министър-председателя,
заместник министър-председателя и мини
стрите е общ, като се прилагат разпоредбите
съответно на чл. 97 и 103.
(5) Министър-председателят, заместник
министър-председател или министър, който
не е отговорил в законния срок, е длъжен в
10-дневен срок да се яви лично пред Народното
събрание и да даде обяснение за неизпълнение
на своето задължение.
(6) Министър-председателят, съответният
заместник министър-председател или минис
тър отговарят лично.
Чл. 107. (1) Народният представител може
да регистрира общо два въпроса или питания,
с устен отговор, за една пленарна седмица.
(2) Народен представител не може да зададе
въпрос или питане, на които вече е отговорено.
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(3) В случаите, когато въпросите и пи
танията не съответстват на изискванията
на този правилник или не са зададени към
член на Министерския съвет, в чийто ресор
на управление е предметът на въпроса или
питането, председателят уведомява народния
представител да отстрани в тридневен срок
несъответствията. В същия срок уведоменият
народен представител има право да оспори
писмено допустимостта на въпроса или пи
тането. След допитване до Председателския
съвет по оспорваната допустимост председа
телят взема окончателно решение, за което
народният представител се уведомява. При
решение за допускане на въпрос или питане
срокът за отговор, съответно по чл. 96, ал. 1
и чл. 99, ал. 1, се определя от датата на окон
чателното решение.
Чл. 108. (1) Министерският съвет може
да поиска Народното събрание да му гласу
ва доверие по цялостната политика или по
конкретен повод.
(2) Разискванията започват на следващото
заседание след постъпване на искането за вот
на доверие.
(3) След приключване на разискванията
Народното събрание приема решение на съ
щото заседание.
(4) Решението се смята за прието, ако за
него са гласували повече от половината от
присъстващите народни представители.
Чл. 109. Една пета от народните представи
тели могат да предложат Народното събрание
да гласува недоверие на Министерския съвет
или на министър-председателя, като внесат
мотивиран проект за решение.
Чл. 110. (1) Разискванията по проекта за
решение за гласуване на вот на недоверие
започват не по-рано от три дни и не по-късно
от 7 дни от постъпването на предложението.
(2) По време на разискванията не могат
да бъдат правени промени и допълнения в
текста на проекта за решение.
(3) Гласуването на проекта за решение се
провежда не по-рано от 24 часа след при
ключване на разискванията.
(4) Проектът за решение се смята за приет,
когато за него са гласували повече от полови
ната от всички народни представители.
Чл. 111. При отхвърляне на предложение
за недоверие на Министерския съвет ново
предложение за недоверие на същото основа
ние не може да бъде направено в следващите
6 месеца.
Чл. 112. (1) Министерският съвет внася в
Народното събрание обобщен годишен доклад
по изпълнението на решенията на Европей
ския съд по правата на човека и на Съда на
Европейския съюз по дела срещу Република
България.
(2) Докладът по ал. 1 се разглежда на съв
местно заседание на Комисията по правни
въпроси и Комисията по вероизповеданията
и правата на човека и в заседание на На
родното събрание в срок до три месеца от
постъпването му.
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ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗСЛУШВАНИЯ,
ПРОУЧВАНИЯ И АНКЕТИ
Чл. 113. (1) Народното събрание или из
браните от него комисии могат да извършват
изслушвания по въпроси, засягащи държавни
или обществени интереси.
(2) Когато Народното събрание пристъпи
към провеждане на изслушването, вносите
лят на предложението за изслушване прави
изложение на въпросите в рамките на 5
мину ти. Изслушваните лица информират
Народното събрание по въпросите, предмет
на изслушването, в рамките на 10 минути.
Всяка от парламентарните групи има право
на 2 въпроса, а народните представители, не
членуващи в парламентарна група – общо
на един въпрос, всеки въпрос в рамките на
2 минути към отделните изслушвани лица.
Изслушваните лица отговарят след задаването
на всеки въпрос. Парламентарните групи имат
право да изразят отношение към отговорите
на изслушваните лица в рамките на 5 минути
след задаването на всички въпроси.
(3) Парламентарните комисии могат да
задължават министри и длъжностни лица да
се явяват на техните заседания и да отгова
рят на поставените въпроси. Заинтересовани
организации и граждани могат да присъстват
на тези заседания. В 7-дневен срок след про
веждане на изслушването съответната коми
сия представя на председателя на Народното
събрание доклад за изслушването, който се
предоставя на народните представители.
Чл. 114. (1) Народното събрание или из
браните от него комисии могат да извършват
проучвания и анкети по въпроси, засягащи
държавни или обществени интереси.
(2) Парламентарните комисии могат да
задължават министри и длъжностни лица да
се явяват на техните заседания и да отгова
рят на поставените въпроси. Заинтересовани
организации и граждани могат да присъстват
на тези заседания.
Чл. 115. Всички държавни органи и длъж
ностни лица от държавната и общинската
администрация и граждани са задължени
да предоставят необходимите сведени я и
документи във връзка с въпросите, предмет
на изслушвания, проучвания и анкети, дори
когато сведенията представляват държавна
или служебна тайна.
Чл. 116. Формата, в която се предоставят
сведенията, се определя от Народното събра
ние или от съответната комисия.
Чл. 117. (1) Длъжностните лица и гражда
ните, когато бъдат поканени, са длъжни да
се явяват пред парламентарните комисии и
да им предоставят исканите от тях сведения
и документи.
(2) Поканата за явяване се връчва чрез
службите на Народното събрание.
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П А РЛ А М Е Н ТА РНО Н А Б Л ЮД Е Н И Е И
КОНТРОЛ ПО ВЪПРОСИТЕ Н А ЕВРО
ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Чл. 118. (1) Министерският съвет внася
в Народното събрание п риетата от него
Годишна програма за участие на Република
България в процеса на вземане на решения
на Европейския съюз в 7-дневен срок от
приемането є.
(2) Председателят на Народното събрание
разпределя годишната програма по ал. 1 на
постоянните комисии. В триседмичен срок
от получаването є постоянните комисии, с
изключение на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове,
изработват своите предложения за Годишна
работна програма на Народното събрание по
въпросите на Европейския съюз, като вземат
предвид и Работната програма на Европейската
комисия за съответната година.
(3) В 14-дневен срок от изтичането на
срока по ал. 2 Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове,
като взема предвид и предложенията на дру
гите постоянни комисии, изработва проект
на Годишна работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз.
Годишната работна програма съдържа списък
на проектите на актове на институциите на
Европейския съюз, по които Народното съб
рание осъществява наблюдение и контрол.
Проектът на годишната работна програма се
обсъжда и приема от Народното събрание.
(4) Председателят на Народното събрание
изпраща на Министерския съвет приетата
годишна работна програма по ал. 3.
(5) При нововъзникнали обстоятелства Ко
мисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове може да предлага
по своя инициатива или по предложение
на други постоянни комисии допълнения в
Годишната работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз,
които се приемат по реда на ал. 3.
Чл. 119. (1) Министерският съвет внася
в Народното събрание рамкова позиция по
проекта на акт на институция на Европейския
съюз, включен в годишната работна програма
по чл. 118, ал. 3, в триседмичен срок от ре
шението на Съвета по европейските въпроси
към Министерския съвет за одобряване раз
пределението на акта.
(2) При настъпване на обстоятелства, които
налагат промени в първоначалната българска
позиция, Министерският съвет своевремен
но информира Народното събрание за тези
обстоятелства и за промените в позицията.
Чл. 120. (1) Председателят на Народното
събрание в срока по чл. 77, ал. 1 разпределя
на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове и на ком
петентните постоянни комисии внесената
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от Министерския съвет рамкова позиция по
чл. 119, ал. 1 и проекта на акта. Проектът на
акт се предоставя от базата данни по чл. 123
и се прилага към рамковата позиция.
(2) Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове по своя
инициатива или по предложение на постоян
на комисия може да наложи парламентарна
резерва по проект на акт на институция на
Европейския съюз, включен в годишната ра
ботна програма по чл. 118, ал. 3. Парламен
тарната резерва задължава правителството да
не изразява становище по проекта на акт в
Съвета на Европейския съюз до произнасянето
на Народното събрание, но не по-късно от
третото заседание на подготвителния орган
на Съвета, разглеждащ проекта на акт.
Чл. 121. (1) Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
обсъжда проектите на актове на институциите
на Европейския съюз и рамковите позиции
по тях, като взема предвид докладите на ком
петентните постоянни комисии, ако такива
са постъпили. Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
изготвя доклад по проекта на акт.
(2) Постоянните комисии разглеждат про
екта на законодателен акт за спазване на
принципите на субсидиарност и пропорци
оналност при спазване на срока, определен
в чл. 6 от Протокол (№ 2) към Договора за
функционирането на Европейския съюз.
(3) Когато се установи неспазване на прин
ципа на субсидиарност в проект на законо
дателен акт на институция на Европейския
съюз, Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове изготвя
мотивирано становище.
(4) Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове пред
ставя изготвения доклад или мотивираното
становище на председателя на Народното
събрание, който го изпраща на Министерския
съвет и на председателите на Европейския
парламент, на Съвета на Европейския съюз и
на Европейската комисия в срока, определен
в чл. 6 от Протокол (№ 2) към Договора за
функционирането на Европейския съюз.
Чл. 122. Народното събрание прави мо
тивирано искане до Министерския съвет за
внасяне в Съда на Европейския съюз на иск
за неспазване на принципа на субсидиарност
в законодателен акт.
Чл. 123. Народното събрание организира
и поддържа база данни за проектите на ак
тове и други документи на институциите на
Европейския съюз.
Чл. 124. (1) Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
изслушва кандидатите за длъжности в инсти
туциите на Европейския съюз, предложени от
Министерския съвет.
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(2) Кандидатите по ал. 1 са длъжни да се
явят на заседание на Комисията по европей
ските въпроси и контрол на европейските
фондове и да отговарят на поставените от
членовете є въпроси.
Чл. 125. (1) Народното събрание участва
в механизмите за оценка на изпълнението на
политиките на Европейския съюз в рамките
на пространството на свобода, сигурност и
правосъдие, в политическия контрол на Евро
пол и в оценката на дейностите на Евроюст.
(2) Народното събрание участва в проце
дурите по преразглеждане на Договорите на
Европейския съюз.
(3) Народното събрание разглежда молбите
за присъединяване към Европейския съюз.
(4) Народното събрание участва активно
в процеса на междупарламентарно сътрудни
чество в Европейския съюз.
Чл. 126. Народното събрание може да про
вежда изслушване на министър-председателя
относно позицията на Република България в
предстоящи заседания на Европейския съвет.
Чл. 127. Министерският съвет, в изпъл
нение на чл. 105, ал. 3 от Конституцията,
информира Народното събрание по въпроси,
отнасящи се до задълженията, произтичащи
за Република България от нейното членство
в Европейския съюз.
Чл. 128. Министерският съвет, в изпъл
нение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията,
в началото на всеки 6-месечен период на
председателство на Съвета на Европейския
съюз, внася в Народното събрание доклад за
участието на Република България в процеса
на вземане на решения на Европейския съюз
през предходното председателство и за при
оритетите на Република България по време
на текущото председателство. Народното
събрание изслушва министър-председателя
или заместник министър-председател.
Чл. 129. В заседанията на Народното съб
рание по чл. 126 и 128 могат да участват без
право да гласуват членовете на Европейския
парламент от Република България.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Раздел I
Правно положение
Чл. 130. Всеки народен представител може
да бъде избиран в органите на Народното
събрание. Той е задължен да участва в тях
ната работа.
Чл. 131. (1) Народните представители за
пазват заеманата от тях длъжност по трудово
правоотношение в държавните или общински
те учреждения или предприятия, търговските
дружества с повече от 50 на сто държавно или
общинско участие в капитала или бюджетните
организации, като ползват неплатен отпуск до
края на пълномощията им. Това се отнася и
за изпълнителите по договори за управление
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на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала,
но за не повече от края на срока на договора.
(2) Когато за възстановяване на заеманата
длъжност е необходим акт на държавен или
друг орган, съответният орган е длъжен да
го издаде.
Чл. 132. Времето, през което народните
представители изпълняват своите функции, се
зачита за трудов стаж по специалността им,
съответно за служебен стаж за длъжността,
която са заемали до избора им.
Чл. 133. (1) Народният представител не
може да получава друго възнаграждение по
трудово правоотношение.
(2) Народният представител може да полу
чава хонорар или възнаграждение по граж
дански правоотношения.
Чл. 134. (1) Народният представител не
може да изпълнява друга държавна служба
или да извършва дейност, която според закона
е несъвместима с положението на народен
представител.
(2) Народният представител няма право да
участва в управителни или контролни органи
на търговски дружества и кооперации.
(3) Народният представител може да про
дължи участието си в колективни управителни
органи и научни органи на висшите училища
и Българската академия на науките с изклю
чение на еднолични ръководни длъжности.
Чл. 135. (1) Народният представител има
право на платен годишен отпуск, който съв
пада с ваканциите на Народното събрание.
(2) Народният представител няма право
на неплатен отпуск.
Чл. 136. (1) Народният представител е длъ
жен да присъства на заседанията на Народното
събрание и на комисиите, в които е избран.
(2) Народен представител, на който се
налага да напусне заседанието, преди да е
завършило, или да закъснее за заседание,
уведомява дежурните секретари или ръко
водството на съответната комисия.
(3) Народен представител, на който се на
лага да отсъства по уважителни причини от
заседание на Народното събрание или от за
седание на комисия, предварително уведомява
председателя на Народното събрание, съот
ветно председателя на съответната комисия.
Чл. 137. За неуредените въпроси в този
правилник се прилагат Кодексът на труда
и Кодексът за социално осигуряване, освен
ако това противоречи или е несъвместимо
с положението на народните представители.
Чл. 138. (1) Народните представители не
могат да бъдат задържани и срещу тях не може
да бъде възбуждано наказателно преследване,
освен за извършено престъпление от общ
характер, и то с разрешение на Народното
събрание, а когато то не заседава (чл. 45,
ал. 2) – с разрешение на неговия председател.
(2) Разрешение за задържане не се иска
при заварено тежко престъпление, като в този
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случай незабавно се уведомява Народното
събрание, а когато то не заседава (чл. 45,
ал. 2) – неговият председател.
(3) Когато са налице достатъчно данни, че
народен представител е извършил престъп
ление от общ характер, главният прокурор
отправя мотивирано искане до Народното
събрание, а когато то не заседава – до него
вия председател, с което се иска разрешение
за възбуждане на наказателно преследване.
Към искането се прилагат достатъчно данни.
(4) Разрешение за възбуждане на наказа
телно преследване не се изисква при писмено
съгласие на народния представител. Народният
представител представя писменото си съгла
сие до председателя на Народното събрание,
който уведомява незабавно главния прокурор
и информира Народното събрание на първото
пленарно заседание след постъпване на съгла
сието. Даденото писмено съгласие не може
да бъде оттегляно от народния представител.
(5) Извън случаите по ал. 4, искането на
главния прокурор и приложените към него
данни се разглеждат от Народното събрание,
което се произнася с решение, не по-рано
от 5 дни след постъпване на искането. При
поискване и явяване народният представител
се изслушва от Народното събрание.
(6) Когато Народното събрание не заседа
ва (чл. 45, ал. 2), разрешение за възбуждане
на наказателно преследване срещу народен
представител се дава от председателя на На
родното събрание. Разрешението, дадено от
председателя на Народното събрание, се внася
за одобрение от народните представители на
първото заседание на Народното събрание.
(7) Когато наказателното преследване
завърши с присъда, с която е наложено на
казание лишаване от свобода за умишлено
престъпление, или когато изпълнението на
наказанието лишаване от свобода не е отло
жено, Народното събрание взема решение за
предсрочно прекратяване пълномощията на
народния представител.
(8) В случаите, когато главният прокурор
е направил искане за задържане на народния
представител, Народното събрание се про
изнася с отделно решение, взето по реда на
ал. 1 – 7. То може да отмени дадено от него
разрешение.
(9) Разпоредбата на чл. 70 от Конституцията
се прилага и в случаите, когато наказателно
преследване срещу народен представител е
възбудено преди избирането му.
Чл. 139. Народните представители не мо
гат да бъдат повиквани на военновременна
служба като запасни.
Чл. 140. (1) В случаите, когато народен
представител, избран с кандидатска листа на
партия или коалиция, бъде избран за минис
тър, той се замества от следващия в листата
кандидат за времето, през което изпълнява
функциите на министър.
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(2) Когато бъде освободен като министър,
пълномощията на народен представител се
възстановяват, а на заместващия го се пре
кратяват. Когато от една листа е извършено
повече от едно заместване, при възстановяване
на пълномощията на народен представител се
прекратяват пълномощията на последния от
листата, който ги е придобил по заместване.
Чл. 141. Държавните и местните органи и
техните администрации са длъжни да оказ
ват съдействие на народния представител и
да му предоставят при поискване сведения и
документи във връзка с изпълнение на пра
вомощията му. Народният представител има
право на достъп до държавните и местните
органи и организации.
Раздел II
Етични норми за поведение
Чл. 142. Народни ят представител осъ
ществява своите правомощия при зачитане
на върховенството на закона и защитата на
обществения интерес, като се ръководи от
принципите на необвързаност с частни ин
тереси, откритост, отчетност и прозрачност.
Чл. 143. Народният представител се отнася
с дължимото уважение към гражданите, не
зависимо от политическите им пристрастия,
служебното им положение и изразяваното от
тях мнение.
Чл. 144. (1) Народният представител не
може да дава съгласие за осъществяване на
своите правомощия в частен интерес на фи
зически или юридически лица.
(2) Народният представител не може да
дава съгласие или да използва служебното
си положение за рекламна дейност.
Чл. 145. (1) Народният представител не
допуска да бъде поставен във финансова зави
симост или друга обвързаност с физически или
юридически лица, която би могла да повлияе
върху изпълнението на неговите правомощия.
(2) Народният представител изпълнява
правомощията си, без да търси или получава
материална или друга облага за себе си или
за свързаните с него лица по смисъла на За
кона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
(3) Народният представител не може да
п ред п риема дейс т ви я, кои т о на к ърн я ват
принципа на разделението на властите и не
зависимостта на държавните органи.
Чл. 146. Народният представител декларира
имущество, доходи и разходи в страната и в
чужбина по реда на Закона за публичност
на имуществото на лица, заемащи висши
държавни и други длъжности.
Чл. 147. При внасяне на законопроекти,
изказване или гласуване в пленарно заседание
или в комисия народен представител с частен
интерес от обсъждания проблем по смисъла
на Закона за предотвратяване и установява
не на конфликт на интереси е длъжен да го
декларира.
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Чл. 148. Народният представител е длъжен
да пази поверителността на информацията,
получена при изпълнението на правомощията
му, както и на информацията относно личния
живот на народните представители.
Чл. 149. (1) Народният представител не
може да използва служебното си положение
за получаване на специални привилегии или
придобивки.
(2) Народният представител не може в това
си качество да приема подаръци, освен ако
са протоколни и на стойност до една десета
от основното му месечно възнаграждение за
съответния месец. Подаръците над тази стой
ност се предават в Народното събрание и се
обявяват в публичен регистър на Народното
събрание.
Чл. 150. Комисията за борба с корупцията,
конфликт на интереси и парламентарна етика
дава разяснения на народните представители
относно прилагането на етичните норми за
поведение. По искане на народния предста
вител даването на разяснения може да бъде
конфиденциално.
Чл. 151. (1) Народният представител може
да обяви адрес и електронна поща за контакти.
(2) Народни ят представител провеж да
срещи с избиратели, включително в избор
ните райони, освен във времето за пленарни
заседания или заседания на комисии.
(3) Народният представител може да обяви
на страницата си в интернет информация за
графика на срещите си с избиратели, своите
изказвания, предложения и становища по
законопроекти, както и имената на сътруд
ниците, телефон и адрес на електронна поща
за връзка.
Чл. 152. Народният представител има право
на не повече от трима нещатни сътрудници.
В Народното събрание се създава и води
регистър на нещатните сътрудници. В регис
търа се вписват и лицата, които участват в
подготовката, обсъждането и приемането на
актове или документи в Народното събрание
по граждански договор.
Чл. 153. (1) Комисията за борба с корупци
ята, конфликт на интереси и парламентарна
етика установява нарушение по този раздел
и се произнася с решение, с което може да
наложи следните мерки:
1. забележка;
2. порицание;
3. временно отстраняване от едно до три
заседания на комисия.
(2) При определяне на мярката комисията
взема предвид тежестта на нарушението и
неговия епизодичен, повтарящ се или систе
мен характер.
(3) Отстраненият от заседание народен
представител не получава възнаграждение за
заседанията, от които е бил отстранен.
Чл. 154. (1) Всеки народен представител,
физическо или юридическо лице може да
подаде жалба или сигнал за нарушение на
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етичните норми за поведение до Комисията
за борба с корупцията, конфликт на интереси
и парламентарна етика по ред, определен с
правилата по ал. 4.
(2) Комисията за борба с корупцията,
конфликт на интереси и парламентарна ети
ка взема решение за налагане на мярка по
чл. 153, ал. 1, след като изслуша народния
представител и се запознае с всички мате
риали, свързани с нарушението на етичните
норми за поведение. Комисията публикува
решението в публичен регистър на Народното
събрание, след като го съобщи на народния
представител.
(3) Народният представител има право
да изрази становище по решението, което се
публикува в регистъра по ал. 2.
(4) Комисията по ал. 1 приема правила по
прилагането на този раздел.
Раздел III
Парламентарно поведение
Чл. 155. (1) Поведението на народния пред
ставител се основава на зачитане авторитета на
Народното събрание и уважение към другите
народни представители и външни лица. То не
може да нарушава нормалното протичане на
парламентарната работа или реда в сградата
на Народното събрание.
(2) Народните представители нямат право
да прекъсват изказващия се от място, да от
правят лични нападки, оскърбителни думи,
жестове или заплахи против когото и да
било, да разгласяват данни, отнасящи се до
личния живот или увреждащи доброто име на
гражданите, да имат непристойно поведение
или да извършват постъпки, които нарушават
реда на заседанието.
Ч л. 156. По о т ношен ие на народ н и т е
представители може да се налагат следните
дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
6. отстраняване до три заседания.
Чл. 157. Напомняне се прави от председате
ля на народен представител, който се отклони
от предмета на разискванията.
Чл. 158. Забележка се прави от предсе
дателя към народен представител, който се
е обърнал към свой колега или колеги с ос
кърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл. 159. Порицание се налага от пред
седателя на народен представител, който
нарушава реда на заседанието или е създал
безредие в залата.
Чл. 160. Председателят отнема думата на
народен представител, който:
1. по време на изказването си има нало
жени две от предвидените в чл. 156, т. 1 – 3
дисциплинарни мерки;

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

2. след изтичане на времето за изказване
продължава изложението си въпреки поканата
на председателя да го прекрати.
Чл. 161. Председателят може да отстрани от
едно заседание народен представител, който:
1. възразява против наложената дисцип
линарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително не дава възможност за
нормална работа в пленарната зала;
3. гласува с чужда карта.
Чл. 162. (1) Председателят може да отстрани
за повече от едно заседание, но не повече от
три заседания, народен представител, който:
1. оскърбява Народното събрание, члено
вете на Министерския съвет, президента или
вицепрезидента на Републиката или други
органи на държавна власт;
2. призовава към или упражнява насилие в
залата или в сградата на Народното събрание.
(2) Отстраненият от заседанието народен
представител по ал. 1 и по чл. 161 не получава
възнаграждение за заседанията, от които е
бил отстранен.
(3) Народният представител има право да
оспорва наложената дисциплинарна мярка
пред председателя на Народното събрание в
тридневен срок от налагането є. Председател
ският съвет може мотивирано да потвърди,
отмени или промени наложената дисципли
нарна мярка.
Чл. 163. На интернет страницата на На
родното събрание се публикува информация
за наложените дисциплинарни мерки на на
родните представители по чл. 156.
Чл. 164. Всеки месец на интернет стра
ницата на Народното събрание се публикува
информация за неоправданите отсъствия на
народните представители от заседания на по
стоянните комисии, подкомисиите, работните
групи и от пленарни заседания. Информация
та се публикува не по-късно от 7 дни след
приключване на месеца, за който се отнася.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Правилникът за организацията и
дейността на Народното събрание може да
бъде изменян по предложение на председа
теля на Народното събрание или по искане
на народен представител.
(2) Предложението се разглежда от Коми
сията по правни въпроси в 14-дневен срок.
(3) Становището на комисията се изпра
ща на председателя на Народното събрание,
който го предоставя в писмен вид на всеки
народен представител.
§ 2. По въпроси, неуредени с този правил
ник, Народното събрание приема решения.
§ 3. „Председател“ по смисъла на този пра
вилник е председателстващият съответното
пленарно заседание на Народното събрание.
§ 4. Под „присъстващи“ при тайно гласу
ване се разбира участвалите в гласуването
народни представители. Под „присъстващи“
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при явно гласуване се разбира броят на народ
ните представители, които са се регистрирали
преди започване на гласуването.
§ 5. Под „численост на парламентарна гру
па“ се разбира числеността на групата към
момента на вземане на съответното решение
от Народното събрание.
§ 6. (1) При осъществяване на своите пра
вомощия Народното събрание се подпомага
от администрация.
(2) Служителите в администрацията на
Народното събрание са парламентарни служи
тели, чийто статут се определя в правилника
по чл. 8, ал. 1, т. 13.
(3) С Класификатора на длъжностите в
администрацията на Народното събрание се
определят: броят на парламентарните слу
жители, наименованията на длъжностите,
минималната образователна степен, мини
малният ранг и/или професионален опит,
видът правоотношение, други изисквания за
заемане на длъжността, както и минималният
и максималният размер на възнаграждението
за всяка длъжност.
(4) Главният секретар на Народното събра
ние осъществява неотложни административни
функции на председателя на Народното съб
рание по този правилник и по закон, когато
мандатът на Народното събрание е изтекъл
или е предсрочно прекратен, до избора на
председател на Народното събрание.
§ 7. Предоставянето на всички проекти,
документи и други материали, необходими
на народните представители за работата
им в пленарна зала, се извършва чрез слу
жебната електронна поща. За ден и час на
предоставянето се смятат денят и часът, в
които са изпратени. Председателят на На
родното събрание може при необходимост
да разпореди предоставяне на материалите
и на хартиен носител в пленарната зала – по
време на пленарно заседание или по парла
ментарни групи.
§ 8. Сроковете по този правилник се из
числяват по реда на Гражданския процесуа
лен кодекс. Последният ден на срока изтича
в 18,00 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. Разпоредбата на чл. 51, ал. 1 относно
предаването на откритите заседания на На
родното събрание от парламентарен телеви
зионен канал (БНТ) се прилага от момента
на осигуряването на техническа и финансова
възможност за това.
§ 10. (1) Членове 118 и 128 не се прилагат
от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г.
(2) До 31 декември 2017 г. на всеки два
месеца Министерският съвет внася за све
дение доклад за изпълнението на Плана за
подготовка на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
До 31 декември 2018 г. Министерският съвет
внася за сведение и други документи, свързани
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с подготовката и провеждането на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г.
§ 11. Този правилник се приема на основание
чл. 73 от Конституцията и отменя Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; изм.,
бр. 13 и 86 от 2015 г. и бр. 86 от 2016 г.).
§ 12. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Правилникът е приет от 44-то Народно
събрание на 27 април 2017 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Приложение
към чл. 76, ал. 1
Методология за извършване на предварителна
оценка на въздействието на законопроектите
Елементи
на оценката

Примерна аргументация

Основания
на законода
телната ини
циатива

Определят се обществените от
ношения, които законодателната
инициатива си поставя за цел да
регулира. Необходимо е да бъде
направено кратко представяне на
причините и промените в общест
вените отношения, които налагат
необходимостта от нормативна
регулация.

Заинтересо Оценката на въздействието включ
вани групи ва кратко описание на заинтере
сованите групи от приемането
на законодателната инициатива
(бизнес, неправителствени ор
ганизации, граждани, държавни
органи, други), степента, в която
тя ги засяга, както и тяхното
отношение към законодателната
инициатива.
Посочва се очакваното въздейст
вие на законодателната иници
атива върху конкретни групи и
обществени отношения, както и
използваните методи за тяхното
и ден т ифи ц и ра не, к ат о на п ри
мер – изследвания, обществени
консултации, сравнителни ана
лизи и други.
А н а л и з н а Описват се икономическите, соци
р а з х о д и и алните и другите публични разхо
полз и
ди, необходими за реализирането
на законодателната инициатива.
Описва се кои разходи се очаква
да бъдат значителни и кои вто
ростепенни.
Описват се икономическите, соци
алните и други ползи в резултат
от приемането на законодател
ната инициатива. Описва се как
очакваните ползи отговарят на
формулираните цели.
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Елементи
на оценката

Примерна аргументация

Администра
тивна тежест
и структурни
промени

1. Включват се предвижданите
и необходими административни
промени, като закриване, сливане
или създаване на нови админи
стративни структури;
2. Представя се информация за
административната тежест, която
предполага съответната законо
дателна инициатива. Посочва се
дали се въвеждат, или се изменят
регулаторни режими и такси. Оп
ределя се дали те облекчават, или
не регулаторната среда.

Въздействие Включва се информация за не
върху норма обходимостта от непосредствени
тивната база или последващи промени в други
нормативни актове в резултат от
приемането на законодателната
инициатива.
Забележка. Предварителната оценка на въз
действието на законопроектите не е задължително
да се изготвя в табличен вид.

Приложение
към правилника
Финансови правила по бюджета на Народното
събрание
Чл. 1. (1) Самостоятелният бюджет на На
родното събрание е част от държавния бюджет
на Република България.
(2) Бюджетът на Икономическия и социален
съвет е част от бюджета на Народното събрание.
(3) Бюджетът на Народното събрание включва
всички приходи от дейността на неговите второ
степенни разпоредители с бюджет, администра
тивните и стопанските разходи, издръжката на
парламентарните групи, разходите на комисиите,
на народните представители, за международната
дейност и интерпарламентарните организации.
(4) От бюджета на Народното събрание мо
гат да се финансират и конкретни проекти и
програми, свързани с формиране на демокра
тична гражданска култура, лидерски умения и
демократични практики в процеса на вземане
на решения, както и курсове за квалификация
на народни представители и лидери от всички
парламентарно представени партии и коалиции
с оглед членството на Република България в
Европейския съюз.
(5) Второстепенните разпоредители с бюджет
по бюджета на Народното събрание са ръково
дителите на Икономическия и социален съвет,
на редакцията на „Държавен вестник“, на Наци
оналния център за парламентарни изследвания,
на Регионалния секретариат за парламентарно
сътрудничество в Югоизточна Европа към На
родното събрание на Република България, на
Лечебно-възстановителната база на Народното
събрание – Велинград, на Издателската дейност
и на Хранителния комплекс.
(6) В бюджета на Народното събрание еже
годно се предви ж дат средства за Програма
„Студентска програма за законодателни проуч
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вания в Народното събрание“. Проучванията се
публикуват на сайта на програмата на интернет
страницата на Народното събрание.
(7) В бюджета на Народното събрание еже
годно се предвижда резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи.
Чл. 2. (1) Председателят на Народното събра
ние или упълномощено от него лице утвърждава
бюджетна процедура, с която определя реда и
сроковете за съставянето на проект на средно
срочна бюджетна прогноза и проект на бюджет
на Народното събрание въз основа на решението
на Министерския съвет за приемане на бюджет
ната процедура по съставянето на тригодишна
бюджетна прогноза и държавен бюджет за след
ващата година.
(2) Дирек ци я „Парламентарен бюд жет и
финанси“ координира и изготвя проектите на
средносрочната бюджетна прогноза и на бюджет
на Народното събрание и проекта на придру
жаващите ги доклади. Обобщените проекти на
бюджетна прогноза и на бюджет се изготвят въз
основа на проектите на първостепенния и на
второстепенните разпоредители с бюджет. По
стоянно действащата подкомисия по отчетност
на публичния сектор към Комисията по бюджет
и финанси обсъжда изготвените проекти на бю
джетна прогноза и на бюджет и се произнася
със становища по тях. Проектът на бюджетната
прогноза, проектът на бюджет, проектодокладите
и становищата на подкомисията се предоставят
на председателя на Народното събрание.
Чл. 3. Използването на резерва за непредви
дени и/или неотложни разходи по бюджета на
Народното събрание се извършва със заповед на
председателя на Народното събрание.
Чл. 4. (1) Дирекция „Парламентарен бюджет
и финанси“ изготвя доклад към годишния касов
отчет за изпълнение на бюджета на Народното
събрание въз основа на отчетите на първостепен
ния и второстепенните разпоредители с бюджет
след извършен одит на годишния финансов отчет
на Народното събрание от Сметната палата.
Док ладът се предоставя на председателя на
Народното събрание, който го изпраща за стано
вище на постоянно действащата подкомисия по
отчетност на публичния сектор към Комисията
по бюджет и финанси.
(2) Докладът към годишния касов отчет за
изпълнението на бюджета на Народното събрание
заедно с одитното становище и одитния доклад
на Сметната палата и становището на подкоми
сията по ал. 1 се предоставя на председателя на
Народното събрание. Председателят на Народ
ното събрание уведомява писмено министъра
на финансите за становището на постоянно
действащата подкомисия по ал. 1.
(3) Отчетът за изпълнението на бюджета на
Народното събрание се приема от Народното съб
рание заедно с годишния отчет за изпълнението
на държавния бюджет на Република България.
Чл. 5. Народните представители получават
основно месечно възнаг ра ж дение, равно на
три средномесечни заплати на наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в общест
вения сектор, съобразно данни на Националния
статистически инстит у т. Основното месечно
възнаграждение се преизчислява всяко триме
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сечие, като се взема предвид средномесечната
работна заплата за последния месец от предход
ното тримесечие.
Чл. 6. (1) Председателят на Народното събра
ние получава месечно възнаграждение с 55 на сто
по-високо от основното месечно възнаграждение
по чл. 5, заместник-председателите на Народ
ното събрание – с 45 на сто, председателите на
парламентарните комисии и председателите на
парламентарните групи по чл. 9 от правилни
ка – с 35 на сто, заместник-председателите на
комисии – с 25 на сто, членовете на постоянна
комисия – с 15 на сто, и секретарите на Народ
ното събрание – с 10 на сто.
(2) При съпредседателство на парламентар
ната група се полага възнаграждение за един
председател.
(3) Народен представител, който заема повече
от една ръководна длъжност, получава по-висо
кото възнаграждение измежду тях – за едната
длъжност, а за другите длъжности – получава
възнаграждение като член.
(4) За участие в подкомисии, временни ко
мисии, както и за работни групи, избрани от
постоянните комисии, народните представите
ли получават възнаграждение пропорционално
на времето на работа, но не по-голямо от 5
на сто от основното месечно възнаграждение.
При удължаване на срока на дейността на вре
менните комисии и работните групи се решава
дали участващите в тях получават допълнително
възнаграждение.
Чл. 7. (1) Към основните месечни възна
граждения, определени в чл. 5 и 6, се начисля
ват допълнителни месечни възнаграждения за
трудов стаж и професионален опит – 1 на сто
за всяка прослужена година, за научна степен
„доктор“ – 10 на сто, и за „доктор на науките“ – 15
на сто от основното месечно възнаграждение за
народен представител.
(2) Народните представители могат да по
л у чават допълнителни възнаг ра ж дени я при
реализиране на приоритетни за страната задачи.
(3) От начислените възнаграждения по чл. 5
и 6 и по ал. 1 и 2 се правят удръжки за сметка
на осигурените лица за осигурителни вноски
по Кодекса за социално осигуряване, Закона за
здравно осигуряване, за данък съгласно Закона
за данъците върху доходите на физическите лица,
за други удръжки, определени със закон, както
и удръжките по чл. 13.
Чл. 8. Народните представители се осигуряват
за всички осигурителни случаи с процент на
трета категория труд и се застраховат по рискова
застраховка „Живот“.
Чл. 9. Всички допълнителни разходи за при
дружител и помощник на народен представител
с увреждане се поемат от бюджета на Народното
събрание.
Чл. 10. (1) Признават се транспортните раз
ходи на народен представител при пътуване
с държавния и общинския вътрешноградски
транспорт, железопътния, автомобилния и вод
ния транспорт – първа класа, и спално място за
цялата вътрешна транспортна мрежа.
(2) Признават се транспортните разходи на
народните представители по частни автобусни
линии във връзка с дейността им като народни
представители.
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(3) Признават се транспортните разходи на
народните представители, избрани в райони,
намиращи се в области, с които има самолетна
връзка и отстоящи на повече от 250 киломе
тра от София, до общо 40 самолетни билета
годишно – еднопосочни или двупосочни, а на
останалите – до общо 12 самолетни билета го
дишно – еднопосочни или двупосочни, във връзка
с дейността им като народни представители.
(4) На народните представители, които не
притежават семейно жилище на територията
на Столичната община, безвъзмездно се осигу
рява жилище в София от мандатния жилищен
фонд на Народното събрание, като разходите
по основен ремонт, типово обзавеждане, охрана
чрез сигнална охранителна техника или по друг
начин, данъците и таксите по Закона за мест
ните данъци и такси се поемат от бюджета на
Народното събрание.
(5) Народните представители имат право на
квартирни и дневни за сметка на Народното
събрание при посещение в изборните райони.
Размерът на квартирните и лимитът на пътните,
когато се пътува със собствен автомобил, се оп
ределят от председателя на Народното събрание.
Този въпрос се регламентира от вътрешен акт,
издаден от председателя на Народното събрание.
(6) Народният представител има право на
работно помещение в София, осигурено от На
родното събрание с необходимите технически и
комуникационни средства, както и на служебна
уебстраница в интернет, поддържана на сървъра
на Народното събрание.
(7) Народното събрание осигурява възмездно
при необходимост на членовете на Европейския
парламент от Република България работно поме
щение в сградите си с необходимите технически
и комуникационни средства. Разходите се поемат
от съответния член на Европейския парламент.
Чл. 11. Народното събрание поема допъл
нителни разходи на народните представители,
организирани в парламентарни гру пи, и на
народните представители, нечленуващи в пар
ламентарна група, в размер на две трети от ос
новното месечно възнаграждение на народните
представители по чл. 5. Сумата се предоставя
на парламентарните групи и на народните пред
ставители, нечленуващи в парламентарна група.
Парламентарните групи определят начина на
разпределението на средствата, отчитането и
контрола. Тези средства се използват за запла
щане на сътрудници, консултации, експертизи,
помещения и други дейности, свързани с рабо
тата на народните представители в Народното
събрание и изборните им райони. Народните
представители информират парламентарната
група на всеки три месеца за изразходваните
средства, които могат да бъдат обявявани и на
страницата им в интернет. Народните предста
вители, нечленуващи в парламентарна група,
обявяват на всеки три месеца на страницата си в
интернет информация за изразходваните средства.
Допълнителните разходи се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл. 12. Бюджетът на Народното събрание
включва средства за представителни разходи
на председателя и заместник-председателите
на Народното събрание, на председателите на
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парламентарните групи, на председателите на
постоянните комисии, както и средства за посре
щане на гости, поканени от Народното събрание.
Чл. 13. (1) При неоправдано отсъствие от
пленарно заседание на народния представител
се прави удръжка, равна на дневното му въз
награждение.
(2) При неоправдано отсъствие от заседа
ние на парламентарна комисия, подкомисия
и работна група на народния представител се
прави удръжка, равна на съответната добавка
за участие в заседанието.
(3) При неоправдано отсъствие от три поред
ни или общо 5 пленарни заседания за съответ
ния месец на народния представител се прави
удръжка, равна на две трети от месечното му
възнаграждение, и Народното събрание не пое
ма повече от една трета от допълнителните му
разходи по чл. 11.
(4) Когато поради липса на кворум заседани
ето на Народното събрание не бъде открито или
бъде прекратено, на народните представители,
отсъствали по неуважителни причини от засе
данието, се прави удръжка, равна на две трети
от дневното възнаграждение.
(5) Данните се вземат от разпечатките за
регистрация и гласуване, справки от председа
телите на парламентарни комисии, подкомисии
и работни групи и от стенографските протоколи.
Чл. 14. Сумите, набирани по чл. 13, се отнасят
в икономия на бюджета на Народното събрание.
Чл. 15. (1) Възнагражденията по чл. 5 и 7 се
начисляват от изборния ден, а за встъпилите
допълнително народни представители – от деня,
в който народният представител е обявен за из
бран от Централната избирателна комисия. По
чл. 6 възнагражденията се начисляват от датата
на избирането на народните представители на
съответните длъжности и за членове на комисии.
(2) Министри, избрани за народни представи
тели в следващо Народно събрание, декларират
от кой държавен орган желаят да получават
полагащото им се възнаграждение за периода
до избор на нов Министерски съвет.
Чл. 16. (1) Парламентарен служител, който
е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, при освобождаване от длъжност
има право на еднократно парично обезщетение
в размер на толкова основни заплати, колкото
прослужени години има в Народното събрание,
но не повече от 10.
(2) На парламентарните служители се из
плаща всяка година сума за облекло в размер
до две средномесечни заплати на заетите в
бюджетната сфера.
Чл. 17. Националният център за парламентар
ни изследвания публикува на сайта на центъра
на интернет страницата на Народното събрание
плана си за работа, извършените изследвания или
проучвания по заявка на Народното събрание,
парламентарна група или комисия и извърше
ните последващи оценки на въздействието на
законите, възложени от комисиите по чл. 28,
ал. 2, финансирани от бюджета на Народното
събрание, направените публикации и архив по
години и теми.
3133
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 26 АПРИЛ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на стипен
дии по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2017 г., приета с Постанов
ление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
(ДВ, бр. 22 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 195 345 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните учи
лища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 148 095 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на об
разованието и науката – 47 250 лв., в т. ч. за
трансфер за Техническия университет – Со
фия, 405 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по цен
тралния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 46 845 лв. да се уве
личат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г.
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(2) Със сумата 20 520 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република Бълга
рия за 2017 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република Бълга
рия за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
им оотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и чл. 2 от Постано
вление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
за приемане на Програма на мерките за за
крила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за
изплащане от общинските училища на стипен
дии на ученици по раздел ІІ на Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2017 г.

Община

Област

Средства
за сти
пендии
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

3 510

Петрич

Благоевград

540

Бургас

Бургас

12 015

Варна

Bарна

15 660

Велико Търново Bелико Tърново
Свищов

Bелико Tърново

4 050
405
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Община

Област

Средства
за сти
пендии
(в лв.)

Стражица

Bелико Tърново

810

Брегово

Bидин

810

Видин

Bидин

1 350

Враца

Bраца

5 400

Мездра

Bраца

405

Габрово

Габрово

810

Севлиево

Габрово

540

Добрич

Добрич

1 350

Кърджали

Kърджали

1 350

Дупница

Kюстендил

2 160

Кюстендил

Kюстендил

2 835

Ловеч

Ловеч

1 485

Троян

Ловеч

540

Монтана

Mонтана

675

Велинград

Пазарджик

1 350

Пазарджик

Пазарджик

3 240

Септември

Пазарджик

1 620

Плевен

Плевен

3 375

Пловдив

Пловдив

11 475

Разград

Pазград

2 700

Две могили

Pусе

675

Русе

Pусе

7 020

Силистра

Cилистра

3 105

Тутракан

Cилистра

2 430

Сливен

Cливен

2 430

Столична

София-град

Ботевград

Софийска област

540

Елин Пелин

Софийска област

675

Казанлък

Cтара Загора

1 620

Стара Загора

Cтара Загора

2 295

Търговище

Tърговище

1 620

Димитровград

Xасково

540

Хасково

Xасково

7 830

Шумен

Шумен

3 645

Ямбол

Ямбол

1 890

ОБЩО:
3121

31 320

148 095
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 26 АПРИЛ 2017 Г.

за приемане на Наредба за единните дър
жавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право“ и
професионална квалификация „юрист“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за един
ните държавни изисквания за придобиване на
висше образование по специалността „Право“
и професионална квалификация „юрист“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя Наредбата за
единните държавни изисквания за придоби
ване на висше образование по специалността
„Право“ и професиона лна к ва лификаци я
„юрист“, приета с Постановление № 75 на
Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ,
бр. 31 от 1996 г.; Решение № 6795 на Върховния
административен съд от 2000 г. – бр. 96 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2001 г., бр. 117
от 2002 г., бр. 69 от 2005 г., бр. 79 от 2009 г.
и бр. 62 от 2013 г.).
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за единните държавни изисквания за придо
биване на висше образование по специалност
та „Право“ и професионална квалификация
„юрист“
Чл. 1. (1) Висше образование по специал
ността „Право“ се придобива в образователната
и квалификационна степен „магистър“ във
факултет във висше училище, което отговаря
на изискванията на Закона за висшето обра
зование и на тази наредба.
(2) Обучението по специалността „Право“
за професионалната квалификация „юрист“
се осъществява в образователната и квали
фикационна степен „магистър“, за придоби
ването на която се изискват не по-малко от
300 кредита съгласно учебния план, със срок
на обучение 5 години.
(3) Обучение по специалността „Право“ за
профилиране и задълбочаване на подготовката
в отделни области на правото се осъществява
и в специализирани магистърски програми
в образователната и квалификационна сте
пен „магистър“, за придобиването на която
се изискват не по-малко от 60 кредита. В
специализирани магистърски програми по
специалността „Право“ могат да се обучават
лица, придобили висше образование в съот
ветствие с ал. 2.
(4) Висше образование по специалността
„Право“ не може да се придобива във филиал
на висше училище.
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Чл. 2. Студентите, които се обучават по спе
циалността „Право“ по чл. 1, ал. 2, се приемат
чрез писмени конкурсни изпити при условия
и по ред, определени от висшето училище,
което осъществява обучение по специалност
та „Право“. Конкурсните изпити проверяват
нивото на владеене на българския книжовен
език, хуманитарната култура и аналитичните
способности на кандидатите.
Чл. 3. (1) Обучението по специалността
„Право“ се осъществява в редовна форма на
обучение.
(2) Обучението за придобиване на висше
образование по специалност та „Право“ в
образователната и квалификационна степен
„магистър“ по чл. 1, ал. 2 е с продължител
ност, не по-малка 5 години, и с минимален
хорариум 3500 учебни часа. В минималния
хорариум се включват часовете от задъл
жителните, избираемите и факултативните
учебни дисциплини.
(3) Обучението по специалността „Право“
в образователната и квалификационна степен
„магистър“ по чл. 1, ал. 3 е с продължителност,
не по-малка от една година, и с минимален
хорариум 750 часа.
Чл. 4. (1) Обучението по специалността
„Право“ в образователната и квалификационна
степен „магистър“ се извършва чрез изучаване
на задължителни, избираеми и факултативни
дисциплини.
(2) Минималният хорариум на задължи
телните учебни дисциплини при обучение по
специалността „Право“ по чл. 1, ал. 2 е:
1. История на българската държава и пра
во – 90 часа;
2. Обща теория на правото – 105 часа;
3. Конституционно право – 135 часа;
4. Гражданско право (обща част) – 120 часа;
5. Административно право (обща част) –
100 часа;
6. А дминистративно право (специа лна
част) – 60 часа;
7. Вещно право – 90 часа;
8 . Ме ж д у н а р о д н о п у б л и ч н о п р а в о –
105 часа;
9. Финансово право – 105 часа;
10. Облигационно право – 165 часа;
11. Наказателно право – 180 часа;
12 . С емей но и н ас ледс т в ено п ра в о –
105 часа;
13. Международно частно право – 105 часа;
14. Трудово право – 135 часа;
15. Търговско право – 165 часа;
16. Осигурително право – 75 часа;
17. Г ра ж да нс ко п р оце с у а л но п ра в о –
180 часа;
18. Административен процес – 165 часа;
19. На к азат ел но п роцесуа л но п ра во –
165 часа;
20. Данъчно право – 105 часа;
21. Право на Европейския съюз – 120 часа.
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(3) В програмите на учебните дисциплини
се включва преподаване и на приложимото в
съответната област право на Европейския съюз.
(4) По предложение на факултетния съвет
и в съответствие с правилника на висшето
училище в учебния план на специалността
„Право“ по чл. 1, ал. 2 могат да се въвеждат
и други задължителни учебни дисциплини.
(5) В рамките на учебния план, който
приемат, факултетите на висшите училища,
осъществяващи обучение по чл. 1, ал. 2, оси
гуряват обучение и по Римско частно право,
Право на интелектуалната собственост, Кри
миналистика, Криминология, Банково право,
Нотариално право, Наказателно-изпълни
телно право, Държавна служба, Обществени
поръчки, Защита на потребителите, Защита
на околната среда, Здравеопазване, Защита
на конкуренцията, Вътрешен пазар на Евро
пейския съюз, Защита на правата на човека,
Организация на съдебната система и право
защитните институции, Юридическа техника
и др. като задължителни, избираеми и/или
факултативни дисциплини.
(6) Учебният план и включените в него
задължителни, избираеми и факултативни
дисциплини за обучението по специалност
„Право“ по чл. 1, ал. 3 се определя от вис
шите училища.
(7) Съотношението между лекции, упражне
ния и учебна практика се определя от висшето
училище съгласно неговия правилник, като
часовете за лекции са най-малко половината
от предвидения хорариум.
Чл. 5. (1) Лекционните курсове по задъл
жителните учебни дисциплини по чл. 4, ал. 2
се провеждат от хабилитирани в съответната
научна област и професионално направление
преподаватели, които провеждат и семестри
алните изпити.
(2) По изключение факултетният съвет
може да реши лекциите и семестриалните
изпити по не повече от тридесет на сто от
задължителните учебни дисциплини по чл. 4,
ал. 2 да се провеждат от преподаватели с
образователна и научна степен „доктор“ в
съответната научна област и професионално
направление.
(3) Преподавателите по задължителните
учебни дисциплини по чл. 4, ал. 2 трябва да
бъдат на трудов договор с висшето училище,
в което преподават.
(4) По решение на факултетния съвет от
делни лекции могат да бъдат възлагани на
гост-преподаватели.
Чл. 6. (1) Избираемите и факултативните
учебни дисциплини и техният хорариум се
определят от висшето училище в съответ
ствие с неговия правилник, при спазване на
изискванията на чл. 4.
(2) Лекционните курсове и семестриални
те изпити по избираемите и факултативните
учебни дисциплини се провеждат от хаби
литирани преподаватели или преподаватели
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с образователна и научна степен „доктор“ в
съответната научна област и професионално
направление.
(3) С решение на факултетния съвет лек
ционните курсове и семестриалните изпити
по факултативните учебни дисциплини може
да се провеждат и от преподаватели, които не
отговарят на изискванията по ал. 2.
Чл. 7. (1) От втори до пети курс студентите
провеждат учебна практика не по-малко от
четири седмици годишно по публичноправни,
частноправни и наказателноправни науки.
Учебната практика се провежда през семес
търа, успоредно на учебните занятия.
(2) Учебната практика се провежда в ор
ганите на изпълнителната и местната власт
и в административните съдилища – по пуб
личноправни науки, и в съответните органи
на съдебната власт – по гражданскоправни и
наказателноправни науки.
(3) Програмата и редът за провеждане на
учебната практика се определят със спора
зумение между съответното висше училище
и приемащите институции и организации, в
които се осъществява практиката.
Чл. 8. (1) Към юридическите факултети на
висшите училища може да се създават прав
ни клиники и кръжоци и да се организират
състезания.
(2) Правната клиника е форма на практиче
ско обучение на студентите по специалността
„Право“ чрез семинари, симулации и работа
с реални казуси по програма, определена от
съответния юридически факултет. Работата
с реални казуси се осъществява само след
съответната теоретична подготовка и под
ръководството на практикуващи юристи.
(3) Кръжокът е форма на допълнителна
теоретична и практическа подготовка в оп
ределена област на правото чрез проучвания,
дискусии и конференции по специфични теми.
(4) Съдебното състезание е форма на
симулативен процес или решаване на казус
в материя на вътрешното право, междуна
родното право или правото на Европейския
съюз между студенти, обучаващи се по спе
циалността „Право“.
(5) Студентите, които участват в правни
клиники, кръжоци и съдебни състезания, се
освобождават по тяхно желание и по прецен
ка на съответните юридически факултети от
задължителната учебна практика по чл. 7.
(6) За участието им в съответната форма
на допълнителна образователна подготовка се
издава сертификат от юридическия факултет,
към който тя е организирана.
Чл. 9. (1) Обучението по специалността
„Право“ задължително включва и обучение
по чужд език, като чуждият език и съответ
ният хорариум се определят в съответствие
с правилника на висшето училище.
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(2) На студентите се осигурява специали
зирано обучение по чужд език с юридическа
насоченост, когато е налице минимално необ
ходимият брой обучаеми лица в съответствие
с правилника на висшето училище.
Чл. 10. При приемане и изменение на
учебните планове и на учебните програми по
специалността „Право“ се отчита мнението
на студентите чрез анкети и проучвания.
Чл. 11. (1) Условията и редът на проверка
и оценка на знанията и уменията на студе
ните по специалността „Право“ се определят
от факултетния съвет на висшето училище,
в което се осъществява обучението, в съот
ветствие с приложимата нормативна уредба
и правилника на висшето училище.
(2) На студените се осигурява възможност
да получат информация и пояснения за опре
делената оценка на техните знания.
(3) Оценката на студентите по задължи
телните учебни дисциплини по чл. 4, ал. 2
отчита резултатите от текущата им подготовка
и участието им в упражнения.
Чл. 12. (1) Обучението на студентите по
специалността „Право“ по чл. 1, ал. 2 за
вършва с полагане на държавни изпити по
публичноправни, гражданскоправни и нака
зателноправни науки.
(2) Държавните изпити се провеждат в две
изпитни сесии в периода септември – декември
и февруари – май. Датите за провеждане на
държавните изпити се определят от ректо
ра на висшето училище по предложение на
факултета, в който се осъществява обучение
по специалността „Право“. Датата за всеки
изпит се оповестява публично не по-късно от
30 дни преди провеждане на изпита.
(3) Държавният изпит е писмен и устен.
(4) Държавният изпит се полага в съответ
ното висше училище пред държавна изпитна
комисия, която включва:
1. двама хабилитирани преподаватели съот
ветно по публичноправни, гражданскоправни
и наказателноправни науки;
2. един представител на практиката – съдия
от Върховния касационен съд или от Върховния
административен съд, прокурор от Върховната
касационна прокуратура или от Върховната
административна прокуратура, или адвокат с
юридически стаж не по-малко от 15 години.
(5) В състава на комисиите по ал. 4 се
включват хабилитирани преподаватели, които
са водили лекционен курс по учебна дисци
плина, която влиза в обхвата на съответния
държавен изпит, поне през една от последните
три години преди провеждането на изпита.
(6) Предложенията за включване на хабили
тирани преподаватели в списъците на лицата,
които могат да участват в държавните изпитни
комисии, се правят от факултетните съвети и
се изпращат на министъра на правосъдието
всяка година в срок до 30 юни.
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(7) Предложения за включване на пред
ставители на практиката в списъците на ли
цата, които могат да участват в държавните
изпити, се правят съответно от Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд, Върховната касационна прокуратура,
Върховната административна прокуратура и
Висшия адвокатски съвет и се изпращат на
министъра на правосъдието всяка година в
срок до 30 юни.
(8) Списъците по ал. 6 и 7 се утвърждават
от министъра на правосъдието и от министъра
на образованието и науката и се актуализират
ежегодно в срок до 31 юли.
(9) Обучението по специалността „Право“
по чл. 1, ал. 3 завършва с полагане на дър
жавен изпит или със защита на дипломна
работа при условия и по ред, определени от
висшето училище.
Чл. 13. (1) Държавната изпитна комисия се
назначава със заповед на ректора на висшето
училище, в което се провежда изпитът, след
жребий измежду лицата, включени в списъците
по чл. 12, ал. 6 и 7. Комисията се назначава
10 дни преди провеждането на изпита.
(2) Съгласието на лицата, вк лючени в
списъците по чл. 12, ал. 6 и 7, да участват в
държавен изпит в съответното висше училище
се установява чрез изпращането на запитване
до тях. Лицата потвърждават съгласието си
чрез представяне на декларация в 7-дневен
срок от получаване на запитването.
(3) Председател на комисията е хабилити
раният преподавател от съответното висше
училище, заемащ по-високата академична
длъжност.
(4) По предложение на деканския съвет на
юридическия факултет ректорът на висшето
училище назначава повече от една държавна
изпитна комисия при спазване на изискванията
на ал. 1 и на чл. 12, ал. 4 и 5.
(5) В случай на невъзможност за съставяне
на изпитна комисия се провежда повторен
жребий по реда на ал. 1.
Чл. 14. Писменият държавен изпит е ано
нимен и се състои в решаване на казус. Той
се провежда в сградата на съответното висше
училище и продължава 4 астрономически часа.
Чл. 15. (1) Казусите за писмения държавен
изпит се изготвят от комисията по чл. 13,
ал. 1, съответно от комисиите по чл. 13, ал. 4.
(2) Комисията разработва по три казуса за
съответния държавен изпит. По всеки казус
комисията разработва и отговор на поставе
ните въпроси, който се използва при оценката
на знанията на студентите.
(3) Разработените казуси се предават на
декана на съответния юридически факултет
в 3 запечатани плика, подписани от всеки
от членовете на комисията, в срок 3 дни
преди изпита.
(4) В деня на изпита деканът на юриди
ческия факултет предава на председателя на
изпитната комисия пликовете по ал. 3.
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(5) Изборът на казус се извършва от един
от явилите се студенти.
(6) По време на провеждане на писмения
държавен изпит студентите имат право да
ползват нормативни актове по ред, определен
от декана на съответния юридически факултет.
(7) Висшите училища осигуряват възмож
ност и улесняват полагането на писмения
изпит от студенти с увреждания.
Чл. 16. (1) Писмените отговори на казуса се
проверяват от държавната изпитна комисия,
назначена в съответното висше училище по
реда на чл. 13, която обявява резултатите с
протокол и на интернет страницата на факул
тета до 7 дни след приключването на изпита.
Оценката от писмения държавен изпит е
„издържал“ или „неиздържал“.
(2) До устен изпит се допускат студентите,
получили оценка „издържал“ на писмения из
пит. На устния изпит студентите се оценяват
по шестобалната система, като поставената
на устния изпит оценка е окончателна.
(3) Устният държавен изпит по публич
ноправни, по гражданскоправни и по на
казателноправни науки се провежда пред
изпитна комисия, назначена чрез жребий по
реда на чл. 13.
(4) Отговорът на казуса, поставен на пис
мения държавен изпит във всяко висше учи
лище, се публикува на интернет страницата на
висшето училище в деня след провеждането
на изпита.
(5) Всеки студент има право на достъп до
своята писмена работа.
(6) Редът за провеждане на държавния
изпит се определя от ректора на висшето
училище, в което се осъществява обучение
по специалността „Право“.
Чл. 17. (1) Всеки от устните държавни изпи
ти по публичноправни, по гражданскоправни
и по наказателноправни науки се полага по
единен държавен конспект, утвърден от ми
нистъра на правосъдието.
(2) Устният държавен изпит се провежда
след обявяването на резултатите от писмения
изпит по график, утвърден от изпитна комисия
по чл. 16, ал. 3 в рамките на изпитната сесия.
Чл. 18. (1) Студентите по специалността
„Право“, преминали обучение по чл. 1, ал. 2,
изпълнили задълженията си по учебния план
и положили успешно държавните си изпити,
получават диплома за завършено висше об
разование с професионална квалификация
„юрист“ в образователната и квалификационна
степен „магистър“.
(2) Дипломираните юристи придобиват
юридическа правоспособност след полагане
на стаж и изпит в съответствие със Закона
за съдебната власт.
(3) Студентите по специалността „Право“,
преминали обучение по чл. 1, ал. 3, изпъл
нили задълженията си по учебния план и
защитили успешно дипломна работа или по
ложили успешно държавен изпит, получават
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диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“ на образователната и
квалификационна степен „магистър“ със спе
циализация в съответната област на правото,
която има за предмет магистърската програма.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Задължителни учебни дисциплини“ са
дисциплини, които осигуряват фундаментал
ната подготовка, необходима за придобиване
на професионалната квалификация „юрист“.
Изучаването им и полагането на изпити по
тях е задължително за студентите.
2. „Избираеми у чебни дисциплини“ са
дисциплини, които осигуряват специализи
раща подготовка. Студентите са задължени
да изберат определен брой от тях съобразно
условия и ред, определени от факултета на
висшето училище, в който се осъществява
обучение по специалността „Право“.
3. „Факултативни учебни дисциплини“ са
дисциплини, които осигуряват допълнителна
подготовка в зависимост от интересите на
студентите. Те се определят от факултетите на
висшите училища и се изучават по желание
на студентите.
4. „Специализирана магистърска програ
ма“ е магистърска програма в специалността
„Право“ за профилиране и задълбочаване на
подготовката в отделни области на правото
след завършване на първа магистърска степен
по право по реда на чл. 1, ал. 2.
5. „Юридически факултет“ е факултет, в
който се осъществява обучение по специал
ността „Право“ във висше училище, отгова
рящо на изискванията на Закона за висшето
образование и на тази наредба.
§ 2. (1) За хабилитиран преподавател от
съответното висше училище по смисъла на
чл. 12, ал. 4, т. 1 се смята преподавател, който
работи на основен трудов договор по § 4д, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
висшето образование в съответния факултет,
в който се осъществява обучение по специ
алността „Право“. За външен за съответното
висше училище хабилитиран преподавател
се счита хабилитиран преподавател, който
към датата на назначаване на комисията и
най-малко три години преди тази дата не
е упражнявал преподавателска или научна
дейност по трудово правоотношение със съ
ответното висше училище.
(2) По предложение на факултетните съ
вети в списъците по чл. 12, ал. 6 може да
се включват и хабилитирани лица, заемащи
академична длъжност в Българската академия
на науките, за които изискването на чл. 12,
ал. 5 не се прилага.
§ 3. Специализирани магистърски програ
ми по специалността „Право“ по чл. 1, ал. 3
може да бъдат откривани във факултетите
на висшите училища, които са получили
акредитация за обучение в професионално
направление „Право“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Първоначалните списъци по чл. 12,
ал. 6 и 7 и единният конспект за държавен
изпит по чл. 17, ал. 1 се утвърждават до три
месеца от влизането в сила на тази наредба.
§ 5. Студентите, приети в юридически
факултети на висшите училища преди вли
зането в сила на тази наредба, завършват
обучението си по учебните планове и учебните
програми, които са действали към момента
на приема им.
§ 6. Студентите, приети в задочна форма
на обучение преди влизането в сила на тази
наредба, завършват обучението си в тази
форма на обучение съобразно предвидения
за нея учебен план.
§ 7. Наредбата влиза в сила от учебната
2018 – 2019 г.
§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.
§ 9. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на образованието и науката и
на министъра на правосъдието.
3122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 27 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Тарифа № 1 към Закона за държав
ните такси за таксите, събирани от съдили
щата, прокуратурата, следствените служби и
Министерството на правосъдието, приета с
Постановление № 167 на Министерския съвет
от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и
доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г.,
бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 от 1996 г., бр. 2,
28 и 36 от 1997 г., бр. 20, 24 и 95 от 1998 г.,
бр. 14 от 2000 г.; Решение № 798 на Върхов
ния административен съд от 2001 г. – бр. 19
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2001 г.,
бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.; Решение
№ 295 на Върховния административен съд от
2004 г. – бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69
от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75 и 105
от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от 2008 г.,
бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 30 от 2011 г., бр. 98 от
2012 г. и бр. 88 от 2013 г.), в раздел Г „Такси,
събирани от Министерството на правосъдието“
се създава т. 62б1:
„62б1. За предоставяне на информация,
необходима за установяване на банката или
на банките и на сметката или на сметките
на длъжника съгласно чл. 14 от Регламент
(ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на
процедура за европейска заповед за запор на
банкови сметки с цел улесняване на трансгра
ничното събиране на вземания по граждански
и търговски дела – 50 лв.“
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§ 2. В Тарифата за държавните такси, които
се събират от съдилищата по Гражданския
процесуален кодекс (ГПК), приета с Постанов
ление № 38 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 50
от 2008 г. и бр. 24 от 2013 г.), в чл. 22, т. 3
думите „40 лв.“ се заменят с „50 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 27 АПРИЛ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2017 г. за финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни мерки
за 2017 г. за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътреш
ните работи за 2017 г. за финансирането на
проекти, свързани с изпълнението на неот
ложни мерки за 2017 г. за присъединяването
на Република България към Шенгенското
пространство, на обща стойност 1 247 973 лв.
съгласно приложението.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет за 2017 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата в размер 1 247 973 лв.
да се увеличат разходите по „Политика в об
ластта на защитата на границите и контрол на
миграционните процеси“, бюджетна програма
„Граничен контрол, охрана на държавната гра
ница, регулиране и контрол на миграционните
процеси“ по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2017 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. (1) Минист ърът на вът решните
работи да извърши промените по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2017 г. на базата на отчетените разходи
за съответния месец до размера им по чл. 1,
ал. 1 и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централ
ния бюджет за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи
може да извършва компенсирани промени
между отделните дейности по приложението
към чл. 1, ал. 1 в рамките на одобрените му
с постановлението допълнителни разходи за
2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2017 г. за присъединяването на
Република България към Шенгенското пространство
№
по
ред

Дейност

1

2

3

1.

Доставка на прибори за откриване, локализиране и идентифициране
на взривни материали и експлозиви и консумативи за тях

МВР

333 240

2.

Ремонт на покриви на сгради в Регионална дирекция „Гранична по
лиция“ – Драгоман

МВР

52 680

3.

Изграждане на обслужващи сгради със съответната инфраструктура в
административния район на Гранично полицейско управление – Петрич

МВР

480 000

4.

Изграждане на площадков водопровод в района на Гранично поли
цейско управление – Малко Търново

МВР

20 000

Отговорно
Стойност
ведомство (в лв.) с ДДС
4
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№
по
ред

Дейност

1

2

3

5.

Доставка на офис обзавеждане и оборудване за сградния фонд, ползван
от 04 група за охрана на държавната граница (Звездец) към Гранично
полицейско управление – Малко Търново, при Регионална дирекция
„Гранична полиция“ – Елхово

МВР

10 000

6.

Поддръжка на системи и оборудване за радиационен контрол

МВР

100 000

7.

Поддръжка на мобилни рентгенови устройства ZBV

МВР

60 000

8.

Доставка на материали за възстановяване на повредени от нарушители
на държавната граница участъци от възпрепятстващото инженерно
съоръжение по българо-турската граница

МВР

10 000

9.

Поддръжка на технически средства за наблюдение и контрол на дър
жавната граница

МВР

36 000

10.

Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на технически
средства за наблюдение и контрол на държавната граница

МВР

55 000

11. Текущ ремонт на сграден фонд на Главна дирекция „Гранична полиция“

МВР

91 053

Отговорно
Стойност
ведомство (в лв.) с ДДС

Обща стойност на дейностите през 2017 г.

4

1 247 973

3128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 27 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
етикетиране на аерозолните флакони и изиск
ванията към тях, приета с Постановление
№ 113 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от
2006 г., бр. 93 и 97 от 2009 г. и бр. 30 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. Точки 7 – 9 се отменят.
2 . В т. 10 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 1272/2008“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и
на Съвета относно класифицирането, етике
тирането и опаковането на вещества и сме
си, за изменение и за отмяна на директиви
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение
на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353,
31.12.2008 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1272/2008“.
§ 2. В чл. 5 накрая се добавя „и другите
елементи за аерозолите от категория 3 съгласно
таблица 2.3.1 от приложение I към Регламент
(ЕО) № 1272/2008“.
§ 3. В чл. 5а и 5б думите „таблица 2.3.2“
се заменят с „таблица 2.3.1“.
§ 4. В § 1а от допълнителните разпоред
би накрая се поставя запетая и се добавя
„Директива (ЕС) 2016/2037 на Комисията от
21 ноември 2016 г. за изменение на Директи
ва 75/324/ЕИО на Съвета по отношение на
максималното допустимо налягане на аеро
золните опаковки и за адаптиране на разпо
редбите є за етикетирането към Регламент

(ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент
и на Съвета относно класифицирането, етике
тирането и опаковането на вещества и смеси
(OB, L 314, 22.11.2016 г.)“.
§ 5. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „министъра на икономиката, енерге
тиката и туризма“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 6. Точка 1.1.2 от приложение № 1 към
чл. 11 се изменя така:
„1.1.2. При температура 50 °C налягането
в аерозолния флакон не трябва да превишава
стойностите, посочени в таблицата, в зависи
мост от съдържанието на газове в аерозолния
флакон:
Съдържание на газове

Налягане
при 50 °C

Втечнен газ или газова смес с
граница на запалимост с въздуха
при температура 20 °C и нормално
налягане 1,013 bar

12 bar

Втечнен газ или газова смес без
граница на запалимост с въздуха
при температура 20 °C и нормално
налягане 1,013 bar

13,2 bar

Сгъстени газове или разтворени
под налягане газове без граница
на запа лимост с въ зд у ха п ри
температура 20 °C и нормално
налягане 1,013 bar

15 bar

“
Заключителни разпоредби
§ 7. От 12 февруари 2018 г. пускането на
пазара на аерозолни флакони се извършва само
в съответствие с изискванията на тази наредба.
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§ 8. Постановлението влиза в сила от
12 декември 2017 г.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3129

РЕШЕНИЕ № 230
ОТ 26 АПРИЛ 2017 Г.

за признаване на Сдружение „Българска
асоциация за невромускулни заболявания“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връз
ка с чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на и за хора с увреждания,
приет с Постановление № 346 на Министер
ския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г.
и бр. 10 и 81 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Българска асоциация
за невромускулни заболявания“ със седалище
и адрес на управление в София, район „На
дежда“, ж.к. Надежда, бл. 253, вх. Б, ап. 45,
регистрирано по реда на Закона за юриди
ческите лица с нестопанска цел с Решение
№ 137A на Софийския окръжен съд от 12 юли
1991 г., ЕФН 2101125252, БУЛСТАТ 122090528,
за представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3123

РЕШЕНИЕ № 231
ОТ 26 АПРИЛ 2017 Г.

за признаване на Сдружение „Център за
психологически изследвания“ за представи
телна организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връз
ка с чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на и за хора с увреждания,
приет с Постановление № 346 на Министер
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ския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г.
и бр. 10 и 81 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Център за психоло
гически изследвания“ със седалище и адрес на
управление в София, район „Средец“, ул. Г. С.
Раковски 112, ет. 1, регистрирано по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел с решение на Софийския градски съд от
3 февруари 1998 г., ЕФН 2197021599, БУЛСТАТ
121858448, за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок
3 години.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3124

РЕШЕНИЕ № 232
ОТ 26 АПРИЛ 2017 Г.

за признаване на Сдружение „Асоциация на
родители на деца с епилепсия“ за представи
телна организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връз
ка с чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на и за хора с увреждания,
приет с Постановление № 346 на Министер
ския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г.
и бр. 10 и 81 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Асоциация на ро
дители на деца с епилепсия“ със седалище
и адрес на управление в София, район „Три
адица“, ж.к. Стрелбище, бл. 10, вх. Г, ет. 7,
ап. 67, регистрирано по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел с ре
шение на Софийския градски съд от 13 юли
1998 г., ЕФН 2198073859, ЕИК по БУЛСТАТ
175474535, за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок
3 години.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3125
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Фонда за компенсиране на инвеститорите
(обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 97
от 2005 г., бр. 2 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г. и
бр. 40 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 3 думите „по ЗДКИСДПКИ“ се
заменят с „по чл. 100, ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Фондът изпълнява и функциите, пред
видени в Закона за възстановяване и пре
структуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), по
отношение на Фонда за преструктуриране
на инвестиционни посредници, създаден със
ЗВПКИИП, с цел финансиране на прилагане
то на инструментите за преструктуриране по
ЗВПКИИП по отношение на инвестиционни
посредници, получили лиценз за извършване
на дейност от Комисията за финансов надзор
(комисията) по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 5,
ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови
инструменти.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В а л. 1 се добавя второ изречение:
„Управителният съвет на фонда управлява и
Фонда за преструктуриране на инвестиционни
посредници, наричан по-нататък „ФПИП“.“
2. В ал. 2 думите „Комисията за финансов
надзор, наричана по-нататък „комисията“ се
заменят с „комисията“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „ал. 11“ се заменят
с „ал. 12“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В качеството на орган, управляващ
ФПИП, управителният съвет на фонда взема
решения за:
1. събиране от инвестиционните посредници
на годишни вноски в съответствие с чл. 139
ЗВПКИИП;
2. събиране от инвестиционните посред
ници на извънредни вноски съгласно чл. 140
ЗВПКИИП, когато вноските по т. 1 са не
достатъчни;
3. сключване на договори за заемане на
средства и други форми на подкрепа и пре
доставяне на заеми при условията и по реда
на чл. 141 и 142 ЗВПКИИП;
4. инвестиране на средствата на ФПИП;
5. назначаване на регистриран одитор за
извършване на независим финансов одит на
годишния финансов отчет на ФПИП;
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6. приемане на годишния финансов отчет
на ФПИП и обнародването му до 31 март;
7. изпълнение на решенията на комисията
в качеството є на орган за преструктуриране
по чл. 3 ЗВПКИИП за използване на средства
от ФПИП;
8. изпълнение на други задължения, възло
жени със ЗВПКИИП, включително по глава
единадесета и глава дванадесета на ЗВПКИИП.
(6) Правилата и ограниченията за инвести
ране на средствата на ФПИП се определят
от управителния съвет на фонда с приета от
управителния съвет инвестиционна политика,
която се предоставя на комисията.“
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 накрая се добавя „и „Дейности
на ФПИП“.
2. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Отдел „Дейности на ФПИП“:
1. подпомага управителния съвет на фонда
при упражняване на функциите му по управ
ление и използване на ФПИП;
2. подпомага управителния съвет на фонда
при изпълнение на функциите по глава еди
надесета и глава дванадесета на ЗВПКИИП;
3. събира и обработва информацията за
размер на вноските, дължими към ФПИП;
4. следи за изпълнението на задълженията за
извършване на вноски, дължими към ФПИП;
5. организира воденето на отчетността на
ФПИП, включително изготвянето на годиш
ния отчет на ФПИП;
6. изпълнява решенията на управителния
съвет на фонда във връзка с инвестирането
на средствата на ФПИП;
7. оказва методическа помощ на инвести
ционните посредници по въпроси, свързани
с дейността на ФПИП;
8. осъществява информационен обмен с
организации със сходна дейност във връзка
с преструктуриране на инвестиционни по
средници;
9. изпълнява други функции, определени
с решение на управителния съвет на фонда
във връзка с прилагане на разпоредбите на
ЗВПКИИП.
(10) При изпълнение на функциите си
отдел „Дейности на ФПИП“ е отделен и
независим от структурните звена на фонда,
ангажирани със задачи по компенсиране на
инвеститорите.“
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Средствата на
фонда“ се добавя „във връзка с дейността по
компенсиране на инвеститорите“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Средствата на фонда във връзка с
дейността по компенсиране на инвеститори
те са обособени и се управляват отделно от
средствата на ФПИП.“
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§ 6. В чл. 20 след думите „Средствата на
фонда“ се добавя „по чл. 19, ал. 1“.
§ 7. В чл. 21, ал. 1 след думите „Средствата
на фонда“ се добавя „по чл. 19, ал. 1“.
§ 8. В чл. 25 се създава ал. 4:
„(4) Годишният финансов отчет на ФПИП
се обнародва до 31 март следващата година.“
§ 9. Създава се раздел IVа:
„Раздел IVа
Структура и управление на средствата на
ФПИП
Чл. 27а. Средствата на ФПИП могат да се
използват единствено в съответствие с целите
на преструктурирането по чл. 50 и принци
пите по чл. 53 ЗВПКИИП и след решение на
комисията.
Чл. 27б. (1) Средствата на ФПИП се на
бират от:
1. годишни вноски на инвестиционните
посредници по чл. 139 ЗВПКИИП;
2. извънредни вноски на инвестиционните
посредници по чл. 140 ЗВПКИИП;
3. доходи от инвестиране на набраните във
ФПИП средства;
4. лихви по просрочени вземания;
5. други източници.
(2) Средствата на ФПИП се събират по
отделна банкова сметка и не се смесват с
останалите средства на фонда.
Чл. 27в. (1) Администрацията на фонда
следи за точното изпълнение на задълженията
на инвестиционните посредници за извърш
ване на индивидуални годишни вноски във
ФПИП, определени с решение на комисията,
и докладва периодично на управителния съ
вет на фонда относно размера на набраните
средства и техните източници.
(2) При неплащане в срок на вноска по ал. 1
се начислява законна лихва върху просрочената
сума и се изпраща уведомление до комисията.
Чл. 27г. (1) Средствата на ФПИП се инвес
тират при спазване на принципите, установени
в ЗВПКИИП, и съобразно изискванията на
ЗВПКИИП и в съответствие с правила за
инвестиране на средствата на ФПИП, приети
от управителния съвет на фонда.
(2) Средствата на ФПИП могат да се инвес
тират във финансови инструменти, както следва:
1. депозити в левове и евро и други финан
сови инструменти, предлагани от Българската
народна банка;
2. депозити в евро при ч у ж дест ранни
банки, които имат един от трите най-високи
кредитни рейтинги, присъдени от две агенции
за кредитен рейтинг;
3. дългови инструменти в евро, без вгра
дени опции, емитирани от чужди държави,
чуждестранни банки, чуждестранни финан
сови институции, международни финансови
организации, чуждестранни агенции или други
чуждестранни дружества, които инструменти
или емитент имат един от трите най-високи
кредитни рейтинги, присъдени от две агенции
за кредитен рейтинг.
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(3) ФПИП има право:
1. да извършва репо сделки (сделки с уго
ворка за обратно изкупуване) в евро с чуж
дестранни банки, чуждестранни финансови
институции или международни финансови
организации, които имат един от трите найвисоки кредитни рейтинги, присъдени от две
агенции за кредитен рейтинг;
2. да предоставя в заем срещу еквива
лентно обезпечение притежаваните от тях
дългови инструменти на чуждестранни бан
ки, чуж дестранни финансови инстит уции
или международни финансови организации,
които имат един от трите най-високи кре
дитни рейтинги, присъдени от две агенции
за кредитен рейтинг.
(4) При спазва не на изиск ва ни я та на
ЗВПКИИП и на Закона за Българската на
родна банка с решение на управителния съвет
на фонда средства на ФПИП могат да бъдат
възлагани за управление на Българската на
родна банка срещу възнаграждение.
Чл. 27д. Разходите, свързани с управлението
на ФПИП, са част от общите административни
разходи на Фонда за компенсиране на инвес
титорите и се финансират по предвидения в
ЗППЦК ред.“
§ 10. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и които са в
противоречие със закона“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията може да указва извършва
нето на промени в правилата за инвестиране
на средствата на ФПИП, когато същите не
съответстват на принципите и изискванията,
установени в ЗВПКИИП.“
§ 11. В чл. 29, ал. 3 след думите „управля
ващо дружество,“ се добавя „както и докумен
тите относно управлението и използването на
средствата на ФПИП във връзка с дейността
му по възстановяване и преструктуриране на
инвестиционни посредници,“.
§ 12. Параграф 1 от преходните и заклю
чителните разпоредби се изменя така:
„§ 1. Правилникът може да бъде изменян
и допълван:
1. по предложение на управителния съвет
на фонда;
2. по предложение на заместник-предсе
дателя, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“.“
§ 13. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 77д, ал. 3“ се заменят
с „чл. 77д, ал. 5“.
Заключителна разпоредба
§ 14. Правилникът е приет с Решение
№ 168-П от 19.04.2017 г. на Комисията за
финансов надзор.
За председател:
Владимир Савов
3073
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12547
от 21 ноември 2016 г.

по административно дело № 4271 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – пето отделение, в съдебно
заседание на седми ноември две хиляди и
шестнадесета година в състав: председател:
Илияна Дойчева, членове: Мариета Милева,
Сибила Симеонова, при секретар Валерия
Георгиева Георгиева и с участието на проку
рора Вичо Станев изслуша докладваното от
председателя Илияна Дойчева по адм. дело
№ 4271/2016 г.
Производството по делото е по реда на
чл. 185 и следващите от Административно
процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалби на сдружения с
нестопанска цел „Национално сдружение на
частните болници“, „Център за защита правата в
здравеопазването“, „Сдружение на общинските
болници в България“ и „Българска болнична
асоциация“ против Наредба № 27 от 30.06.2010 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Образна диагностика“ ведно с измененията
є – ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г. Жалбоподателите
навеждат доводи за незаконосъобразност на
оспорения подзаконов нормативен акт като
издаден в нарушение на предписаната от закона
форма и при съществени нарушения на адми
нистративнопроизводствените правила. Молят
за отмяната є и претендират присъждане на
направените по делото разноски.
Ответникът – министърът на здравеопаз
ването, чрез процесуалния си представител
оспорва жалбите. Моли същите да се отхвърлят
и претендира присъждане на юрисконсултско
възнаграждение.
Прокурорът от Върховната администра
тивна прокуратура дава заключение за осно
вателност на жалбите.
Жалбите са допустими, а доводът на ответ
ника за противното са неоснователни.
Жалбоподателите са сдружения с нестопан
ска цел, като предметът на дейност и целите
им са свързани със здравеопазването, защита
на правата на пациентите и организациите в
сферата на здравеопазването, свързани са с
функционирането на лечебните заведения и
подобряване на медицинското обслужване, по
ради което и съобразно тълкувателно решение
2/2010 г. на Върховния административен съд по
т. д. № 4/2009 г. за жалбоподателите е налице
пряк правен интерес от обжалване на подза
коновия нормативен акт за утвърждаване на
медицински стандарт „Образна диагностика“.
Ето защо доводите на ответната страна за не
допустимост на оспорването са неоснователни.
Разгледани по същество, жалбите са ос
нователни.
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Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвър
ждаване на медицински стандарт „Образна
диагностика“ е издадена от министъра на
здравеопазването на основание чл. 6, ал. 1
от Закона за лечебните заведения. По делото
няма данни да са изготвени и предварително
публично оповестени мотиви за приемане на
наредбата. Нормативният акт е обнародван в
ДВ, бр. 57 от 27.07.2010 г.
С § 25 от ПЗР на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 21 от 2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Ин
фекциозни болести“ е изменена Наредба № 27
от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Образна диагностика“. Проектът
на изменящата и допълваща наредба, както
и мотиви за издаването є са публикувани на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването (л. 101 и 102). По делото е
приложена докладна записка (л. 104 и 116),
която съобразно уточнението, направено в
съдебно заседание от процесуалния предста
вител на ответника, представлява доклад по
смисъла на чл. 28 от Закона за нормативните
актове. Същата обаче не съдържа реквизитите
по чл. 28, ал. 2 ЗНА.
С § 13 от ПЗР на Наредбата за изменение
на Наредба № 30 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Медицинска онкология“
са направени изменения в Наредба № 27 от
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Образна диагностика“. Изменящата наредба
е обнародвана в ДВ, бр. 37 от 2016 г., като из
даването є е предшествано от предварителна
публикация на проект и мотивите към него
на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването (л. 114 от приложението).
Мотивите за приемане на изменението (л. 113)
са общо и формални, поради което не може
да се приеме, че отговарят на изискванията на
чл. 28, ал. 2 ЗНА в редакцията му към момента
на приемане на изменението на наредбата.
С оглед на така установеното настоящият
състав на Върховния административен съд
намира, че при издаването на оспорената
наредба са допуснати съществени нарушения
на административнопроизводствените пра
вила. Съгласно императивното правило на
чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на проект
на нормативен акт за издаване или приемане
от компетентния орган съставителят на про
екта го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта.
В случая по отношение на приетия проект
на наредбата това законово изискване не
е спазено, поради което при издаване на
подзаконовия нормативен акт са допуснати
съществени нарушения на административ
нопроизводствените правила. Заинтересовани
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лица не са могли да представят своите пред
ложения и становища, а още по-малко те да
бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид,
с което е нарушен редът за издаване на акта
по чл. 77 АПК. Публикуването на последва
щите частични изменения на наредбата на
интернет страницата на министерството не
може да обоснове и да санира липсата на
такова обявяване и липсата на мотиви при
приемането на наредбата.
Оспореният подзаконов нормативен акт е
издаден и в нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Видно от приложените по делото доклади за
изменение и допълнения на наредбата е, че
същите не съдържат задължителните рекви
зити на цитираната норма, а именно – в тях
не са отразени финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уред
ба, не са отразени и очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
като в доклада за първото изменение и до
пълнение на наредбата не е направен анализ
за съответствие с правото на Европейския
съюз. Съгласно правилото на чл. 28, ал. 3
ЗНА проект на нормативен акт, към който
не са приложени мотиви, съответно доклад,
съгласно изискванията по ал. 2, не се об
съжда от компетентния орган. Независимо
че докладите не отговарят на законовите
изисквания, проектът за нормативен акт е
приет от компетентния орган. Посоченото
нарушение е самостоятелно основание за
незаконосъобразност на оспорената наредба.
От изложеното се налага изводът, че обжал
ваната наредба е незаконосъобразна, поради
което следва да бъде отменена.
Предвид изхода на спора следва да се осъди
Министерството на здравеопазването да запла
ти на сдружение с нестопанска цел „Българска
болнична асоциация“ сумата 430 лв., от които
10 лв. заплатена държавна такса, 20 лв., пред
ставляваща такса за обнародване в „Държавен
вестник“, и 400 лв., представляващи заплатено
адвокатско възнаграждение, на „Сдружение
на общинските болници“ сумата 410 лв., от
които 10 лв. заплатена държавна такса и
400 лв. изплатено адвокатско възнаграждение,
на сдружение „Национално сдружение на
частните болници“ да заплати сумата 410 лв.,
от които 10 лв. заплатена държавна такса и
400 лв. изплатено адвокатско възнаграждение,
и на сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“ да заплати сумата 410 лв.,
от които 10 лв. заплатена държавна такса и
400 лв. изплатено адвокатско възнаграждение.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният администра
тивен съд, пето отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Об
разна диагностика“.
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Осъжда Министерството на здравеопазва
нето да заплати на сдружение с нестопанска
цел „Българска болнична асоциация“ сумата
430 лв., от които 10 лв. заплатена държавна
такса, 20 лв., представляваща такса за об
народване в „Държавен вестник“, и 400 лв.,
представляващи заплатено адвокатско въз
награждение, на „Сдружение на общинските
болници“ сумата 410 лв., от които 10 лв. за
платена държавна такса и 400 лв. изплатено
адвокатско възнаграждение, на сдружение
„Национално сдружение на частните болни
ци“ да заплати сумата 410 лв., от които 10 лв.
заплатена държавна такса и 400 лв. изплатено
адвокатско възнаграждение, и на сдружение
„Център за защита правата в здравеопазване
то“ да заплати сумата 410 лв., от които 10 лв.
заплатена държавна такса и 400 лв. изплатено
адвокатско възнаграждение.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му на страните.
Председател:
Георги Колев
3057

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4723-НС
от 27 април 2017 г.

относно обявяване на Дурхан Мехмед Мустафа
за народен представител от Втори изборен
район – Бургаски
С писмо вх. № НС-02-51 от 26.04.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 26 април 2017 г., с което на осно
вание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конститу
цията на Република България са прекратени
пълномощията на Камен Костов Костадинов
като народен представител от Втори изборен
район – Бургаски, издигнат от листата на
политическа партия Движение за права и
свободи – ДПС, в 44-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1,
т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 44-то
Народно събрание от Втори изборен ра
йон – Бургаски, Дурхан Мехмед Мустафа от
листата на политическа партия Движение за
права и свободи – ДПС.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
3112
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-332
от 6 април 2017 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на Разрешение за търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Злогош“ с
размер 197,8 кв. км, разположена на територията
на община Кюстендил и община Трекляно, област
Кюстендил, и община Земен, област Перник, с
координати на граничните точки – приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 20-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 813 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел.: 02/9263 217, 02/9263 164, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане да бъде записано: „За закупуване на
конкурсни книжа за площ „Злогош“; в документа се посочва и името на кандидата, в полза на
когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица 8, писмено заявление за участие
в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство, и
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тари-

фа за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството на
енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане да бъде записано: „Такса за участие
в конкурс за площ „Злогош“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG 9661 3300
1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Злогош“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изискванията
в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Н. Павлов
Приложение № 1
към т. 1

СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи площ „Злогош“
(Координатна система 1970 г.)
№

Х (m)

Y (m)

1.

4585838,61

8443375,58

2.

4582478,90

8446638,60

3.

4573017,69

8444100,74

4.

4572163,71

8443223,79

5.

4569909,79

8440885,97

6.

4572902,08

8435124,62

7.

4575147,64

8434634,56

8.

4575824,97

8434243,15

9.

4576003,94

8434183,28

10.

4576334,08

8434456,81

11.

4576540,82

8434426,71

12.

4576900,16

8434171,96

13.

4577116,33

8434364,99

14.

4577330,31

8434381,81

15.

4577448,35

8434456,37

16.

4577954,46

8434451,97
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№

Х (m)

Y (m)

17.

4578067,00

8434619,04

18.

4578170,39

8434789,81

19.

4578831,93

8435248,67

20.

4578943,81

8435170,53

21.

4579030,83

8435200,66

22.

4579262,71

8435399,70

23.

4579610,15

8435523,60

24.

4579798,32

8435742,72

25.

4579961,61

8435676,76

26.

4580343,15

8435693,40

27.

4581102,21

8435392,54

28.

4581374,93

8435338,45

29.

4581541,84

8435128,23

30.

4581872,25

8435106,01

31.

4582003,46

8434978,34

32.

4582366,25

8434837,74

33.

4582804,69

8434812,31

34.

4582996,71

8434593,04

35.

4583200,21

8434248,79

36.

4583773,22

8433804,30

37.

4584290,98

8433186,04

38.

4584609,47

8433065,20

39.

4584948,78

8432783,67

40.

4585131,12

8432523,12

41.

4585184,30

8432047,29

42.

4585327,52

8431899,14

43.

4585455,66

8431660,41

44.

4585697,40

8431446,86

45.

4585987,55

8430865,97

46.

4591231,12

8434423,95

47.

4591520,16

8439656,79

48.

4590329,13

8440067,57

49.

4588414,94

8440171,46

Изключена площ
50.

4581600,00

8443830,00

51.

4581600,00

8444090,00

52.

4581360,00

8444090,00

53.

4581360,00

8443830,00

Приложение № 2
към т. 3
Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
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1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали
или нотариално заверени), които да удостоверяват
техните управленски възможности – минимум
2 броя;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 5 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица при условие,
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта, и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми в площ „Злогош“. В случай
че използва ресурсите на други физически или
юридически лица, същите представят декларация
по чл. 3, т. 7 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във
връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или
доказателства за наличие на обстоятелства по
чл. 4 ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години, в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
500 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Злогош“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси за
изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми в площ „Злогош“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо лице – търговец, при изпълнение на
проекта за проучване при условие, че докаже,
че ще има на свое разположение тези ресурси. В
случай че кандидатът ползва ресурсите на друго
физическо или юридическо лице – търговец, същото следва да представи декларация по чл. 3,
т. 7 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
3032

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № Е-РД-16-333
от 6 април 2017 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Янаклъка“ с размер
0,437 кв. км, разположена в землището на с. Доб
рич, община Димитровград, област Хасково, с
координати на граничните точки – приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 1 година от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите, за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел. 02/9263 210, 02/9263 279, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Янаклъка“;
в документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица
8, писмено заявление за участие в конкурса и
приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на енергетиката – IBAN BG
94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Янаклъка“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
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за участие в конкурса по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Депозит за участие в конкурс за площ „Янак
лъка“. Същото се прилага към заявлението за
участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изискванията
в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Станислав Станков – директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“.
10. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Н. Павлов
Приложение № 1
към т. 1

СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи
площ „Янаклъка“
(Координатна система 1970 г.)
№

Х (m)

Y (m)

1.

4586915

9426486

2.

4586915

9427235

3.

4586690

9427235

4.

4586691

9427122

5.

4586612

9427122

6.

4586340

9426420

7.

4586340

9426120

8.

4586726

9426120

9.

4586726

9426486

Приложение № 2
към т. 3
Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали
или нотариално заверени), които да удостоверяват
техните управленски възможности – минимум
2 броя;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години.
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По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение
на дейностите по проучване на строителни материали в площ „Янаклъка“. В случай че използва
ресурсите на други физически или юридически
лица, същите представят декларация по чл. 3,
т. 7 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на строителни материали в площ
„Янаклъка“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
строителни материали в площ „Янаклъка“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо лице – търговец, при изпълнение на
проекта за проучване, при условие че докаже,
че ще има на свое разположение тези ресурси. В
случай че кандидатът ползва ресурсите на друго
физическо или юридическо лице – търговец, същото следва да представи декларация по чл. 3,
т. 7 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
3033
РАЗРЕШЕНИЕ № 469
от 6 април 2017 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бешовица“,
разположена в землището на с. Долна Бешовица,
община Роман, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и про-
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токолно решение по т. 10 от протокол № 3 от
заседанието на Министерския съвет на 11 януари
2017 г. разрешавам на „ФНС“ – ЕООД, титуляр
на разрешението, вписан в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 201935831,
със седалище и адрес на управление – Мездра
3100, ул. Георги Сава Раковски 8, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бешовица“, разположена в землището на с. Дол
на Бешовица, община Роман, област Враца, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,907 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Н. Павлов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Бешовица“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4693638

8552510

2.

4693829

8554000

3.

4693512

8554292

4.

4692790

8555387

5.

4692505

8555131

6.

4692651

8554464

7.

4692825

8554004

8.

4692933

8553806

9.

4692868

8553747

10.

4692797

8553769

11.

4692685

8553441
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-158
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 24а, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), чл. 47б, ал. 1 и 2 и чл. 47е от Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и във
връзка с одобрен доклад № 93-2148 от 30.03.2017 г.
от министъра на земеделието и храните нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на търг
за отдаване под наем или аренда на земеделски
земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в
страната за стопанската 2017/2018 г. с начална
тръжна цена съгласно приложенията.
2. Търговете да се проведат от областните
дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии с тайно
наддаване при условията и по реда, определени
в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ.
3. Ди рек тори те на област ни те ди рек ции
„Земеделие“ да издадат заповед за провеждане
на търга (тръжните сесии) с приложена информация за всички свободни имоти от Държавния
поземлен фонд – обект на търга, на територията
на съответната област.
4. Началната тръжна цена за предоставяне на
земеделски земи от ДПФ под наем или аренда
и размерът на депозита за участие в търга е,
както следва:
4.1. Началната тръжна цена за отглеждане
на едногодишни полски култу ри за срок до
10 стопански години по общини за съответната
област е посочена в приложение № 1 – графа 1,
представляващо неразделна част от заповедта.
Размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота.
4.2. Началната тръжна цена за създаване и
отглеждане на трайни насаждения е посочена
по периоди в приложение № 2, представляващо
неразделна част от заповедта. Размерът на депозита за участие в търга е 10 лв./дка.
4.3. Началната тръжна цена за отглеждане на
съществуващи трайни насаждения е съгласно
приложение № 3, представляващо неразделна част
от заповедта. Размерът на депозита за участие в
търга е 10 лв./дка.
4.4. Началната тръжна цена за ползване на
ливади и пасища, мери за срок 1 стопанска година
по реда на чл. 37и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ е посочена
в приложение № 1 – графи 2 и 3, представляващо неразделна част от заповедта. Размерът на
депозита за участие в търга е 20 % от началната
тръжна цена, умножена по площта на имота.
4.5. В случай че земите от ДПФ са поливни,
началната тръжна цена по т. 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 се
коригира с коефициент за поливност: за Северна
България – 1,2, и за Южна България – 1,5.
4.6. Сключването на договор за наем или аренда
за ползване на обявените по този ред земеделски
земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките
на Общата селскостопанска политика.
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5. Одобрявам образците на документите за
участие в търга: заявление – оферта по чл. 47з,
ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ, декларации по чл. 47з, ал. 1,
т. 6 и 9 ППЗСПЗЗ, проекти на договори за наем
или аренда по чл. 47м, ал. 1 ППЗСПЗЗ и проект
на договор за наем по чл. 37и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ.
6. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Светла Янчева – заместник-министър
на земеделието и храните.
Министър:
Хр. Бозуков
Приложение № 1
към т. 4.1 и 4.4
Начални тръжни цени
за стопанската 2017 – 2018 г.
ЕдногодишПасища,
ни полски Ливади,
Област/община
мери,
култури, лв./дка
лв./дка
лв./дка
1
2
3
БЛАГОЕВГРАД
Гърмен

35

11

7

Гоце Делчев

35

8

7

Кресна

28

8

7

Сатовча

28

9

7

Якоруда

40

11

9

Хаджидимово

40

8

7

Разлог

35

8

7

Струмяни

35

8

7

Сандански

35

8

11

Белица

35

8

7

Банско

35

8

7

Симитли

28

8

7

Благоевград

35

8

7

Петрич

45

8

8

Айтос

35

11

7

Бургас

40

8

7

Камено

45

8

7

Карнобат

50

8

7

Малко Търново

35

8

7

Несебър

35

8

7

Поморие

35

8

7

Приморско

35

8

7

Руен

35

8

7

Созопол

35

8

9

Средец

35

9

8

Сунгурларе

35

8

7

Царево

35

8

7

50

8

8

БУРГАС

ВАРНА
Провадия
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ЕдногодишПасища,
ни полски Ливади,
Област/община
мери,
култури, лв./дка
лв./дка
лв./дка
1
2
3

ЕдногодишПасища,
ни полски Ливади,
Област/община
мери,
култури, лв./дка
лв./дка
лв./дка
1
2
3

Аксаково

7

Роман

45

8

7

60

8

7

45

8

7

50

8

Вълчи дол

55

8

8

Козлодуй

Долни чифлик

45

8

7

Хайредин

Ветрино

55

8

9

ГАБРОВО

Дългопол

55

8

7

Габрово

28

8

7

Суворово

45

8

7

Севлиево

28

8

7

Аврен

45

8

8

Дряново

30

8

7

Девня

55

8

7

Трявна

30

8

7

Бяла

45

8

8

ДОБРИЧ

Варна

50

8

7

Добрич

60

8

7

7

Добричка

65

8

7

Генерал Тошево

70

8

7

Крушари

60

8

7

Белослав

45

8

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Велико Търново

45

11

8

Балчик

60

8

7

Златарица

45

8

7

Шабла

60

8

7

Лясковец

45

8

7

Каварна

75

8

7

Полски Тръмбеш

45

8

8

Тервел

60

8

9

Свищов

55

8

7

КЪРДЖ АЛИ

Стражица

45

8

7

Ардино

28

8

7

Сухиндол

45

8

7

Джебел

28

8

7

Горна Оряховица

45

8

8

Кирково

25

8

8

Елена

40

9

8

Крумовград

25

8

8

Павликени

45

11

7

Кърджали

28

8

7

Момчилград

25

8

7

28

8

7

ВИДИН
Видин

45

8

7

Черноочене

Димово

50

10

9

КЮСТЕНДИЛ

Брегово

45

8

7

Кюстендил

35

8

7

Кула

45

8

7

Кочериново

35

8

7

Ново село

45

10

7

Рила

35

8

7

Грамада

45

8

7

Невестино

30

8

7

Макреш

45

9

7

Трекляно

30

8

7

Бойница

45

8

7

Сапарева баня

30

8

7

30

8

7

Белоградчик

45

8

7

Дупница

Чупрене

45

8

7

Бобов дол

30

8

7

10

Бобошево

30

8

7

Ружинци

45

9

ЛОВЕЧ

ВРАЦА
Враца

50

8

9

Ловеч

45

8

7

Бяла Слатина

55

8

7

Летница

35

8

8

7

Луковит

45

10

7

40

9

7

Борован

60

8

Оряхово

65

8

7

Угърчин

Мизия

50

8

7

Априлци

35

8

7

35

8

7

35

8

7

Мездра

45

8

7

Троян

Криводол

45

10

7

Тетевен

С Т Р.
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ЕдногодишПасища,
ни полски Ливади,
Област/община
мери,
култури, лв./дка
лв./дка
лв./дка
1
2
3

ЕдногодишПасища,
ни полски Ливади,
Област/община
мери,
култури, лв./дка
лв./дка
лв./дка
1
2
3

Ябланица

Кричим

40

8

7

Перущица

40

8

7

35

8

7

МОНТАНА
Берковица

35

9

8

Хисаря

35

8

9

Вършец

30

9

8

Лъки

35

8

7

Монтана

40

11

7

Сопот

35

8

7

Бойчиновци

45

8

7

РАЗГРАД

Брусарци

45

8

7

Завет

65

8

7

Якимово

50

8

7

Исперих

65

8

8

Вълчедръм

50

8

7

Кубрат

65

8

7

30

11

8

Лозница

65

8

8

55

8

8

Разград

65

8

8

Медковец

50

8

7

Самуил

65

8

7

Чипровци

30

8

7

Цар Калоян

60

8

7

Перник

28

8

7

Радомир

28

8

7

Борово

55

8

7

Трън

28

8

7

Бяла

65

8

7

Ценово

65

8

9

Две могили

55

8

7

Иваново

55

8

9

Сливо поле

65

8

7

Ветово

55

8

9

Русе

60

8

7

Батак

25

9

7

Белово

30

8

7

Брацигово

30

8

8

Велинград

30

8

7

Георги Дамяново
Лом

ПЛЕВЕН
Белене

45

8

7

Гулянци

45

8

7

50

11

10

Долна Митрополия
Долни Дъбник

РУСЕ

50

8

7

Искър

50

8

7

Кнежа

45

8

7

Левски

50

9

7

Никопол

45

8

7

Пордим

50

8

7

Плевен

45

8

7

Лесичово

30

8

7

7

Пазарджик

40

8

7

Панагюрище

30

8

7

7

Пещера

30

8

7

35

8

7

Червен бряг

50

8

ПЛОВДИВ
Асеновград

55

8

ПАЗАРДЖИК

Брезово

40

8

7

Ракитово

Калояново

40

8

7

Септември

35

8

7

30

8

7

30

8

7

Карлово

35

8

8

Стрелча

„Марица“

40

8

7

Сърница

Пловдив

40

8

7

СИЛИСТРА

Куклен

40

8

7

Алфатар

55

8

7

Първомай

40

8

7

Главиница

55

8

7

55

8

7

Раковски

40

8

7

Дулово

„Родопи“

40

8

8

Кайнарджа

60

8

7

65

8

7

Садово

40

8

7

Силистра

Съединение

45

8

7

Ситово

55

8

7

Стамболийски

50

8

7

Тутракан

55

8

7
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ЕдногодишПасища,
ни полски Ливади,
Област/община
мери,
култури, лв./дка
лв./дка
лв./дка
1
2
3

ЕдногодишПасища,
ни полски Ливади,
Област/община
мери,
култури, лв./дка
лв./дка
лв./дка
1
2
3

СЛИВЕН

0

0

Гурково

40

8

7

Сливен

40

8

8

Гълъбово

40

8

7

Твърдица

25

8

7

Казанлък

40

8

8

Нова Загора

45

8

7

Мъглиж

40

8

7

Котел

35

9

9

Николаево

40

8

7

Раднево

40

8

7

СМОЛЯН
Баните

35

8

7

Чирпан

40

8

7

Борино

30

8

8

Павел баня

40

8

7

Девин

30

9

7

Опан

40

8

7

Доспат

35

8

7

ТЪРГОВИЩЕ

Златоград

30

8

7

Търговище

45

8

7

Мадан

30

8

7

Попово

45

8

7

45

8

7

30

8

7

Опака

Рудозем

35

8

8

Омуртаг

45

9

8

Смолян

30

8

8

Антоново

45

8

7

Чепеларе

35

8

7

ХАСКОВО

СОФИЯ-ГРАД

40

9

7

Любимец

30

8

7

Маджарово

30

8

7

Минерални бани

30

8

8

Симеоновград

30

8

7

Свиленград

40

8

7

Тополовград

30

8

7

Ивайловград

30

9

7

Хасково

40

8

7

Харманли

40

8

8

Димитровград

35

8

7

Стамболово

30

8

9

Неделино

СОФИЯ
ОБЛАСТ
Пирдоп

30

8

7

Сливница

30

8

7

Своге

30

8

7

Самоков

30

8

7

Правец

30

8

7

Костинброд

30

8

7

Костенец

30

8

7

Копривщица

35

9

8

Ихтиман

20

8

7

ШУМЕН

Етрополе

30

8

7

Венец

40

8

7

Елин Пелин

35

8

7

Върбица

40

9

8

Драгоман

30

8

7

Велики Преслав

40

9

7

Горна Малина

30

8

7

Каспичан

40

8

7

Годеч

30

8

8

Каолиново

40

8

7

Ботевград

30

8

7

Никола Козлево

55

8

7

Божурище

30

8

7

Нови пазар

50

8

7

Антон

30

8

7

Смядово

45

8

7

Долна баня

30

8

7

Хитрино

45

8

7

Златица

30

8

7

Шумен

45

8

8

Мирково

30

8

11

ЯМБОЛ

Чавдар

35

8

7

Болярово

40

9

8

Челопеч

30

8

7

Елхово

40

8

8

Стралджа

40

8

7

СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора

45

8

7

„Тунджа“

45

8

7

Братя Даскалови

40

8

7

Ямбол

45

8

7

С Т Р.
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Приложение № 2
към т. 4.2

Начална тръжна цена за създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди
Период на
плододаване

Гратисен период, години

Трайни насаждения

Лозови насаждения

3

години

лв./дка

4 – 7

48

8 – 20

73

за останалия период на плододаване

48

5 – 7

40

Овощни насаждения – семкови, костилкови,
черупкови

4

за останалия период на плододаване

60

Ягодоплодни култури

2

за периода на плододаване

55

Етеричномаслени култури – роза, мента,
лавандула, шипка и др.

3

за периода на плододаване

36

Култивирани билки
срок на предоставяне – 5 години

1

2 – 5

26

Калифорнийски аспержи
срок на предоставяне – 15 години

3

4 – 12

57

13 – 15
36
Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждения се определя
от приложенията към чл. 5 от Наредбата за базисните цени на трайните насаждения (загл. изм. – ДВ,
бр. 107 от 2000 г.).

Приложение № 3
към т. 4.3

Начална тръжна цена за отглеждане на съществуващи трайни насаждения
Трайни насаждения

Цена,
лв./дка

1. Лозови насаждения

48

2. Овощни насаждения
(семкови, костилкови, черупкови)

65

3. Етеричномаслени култури
(роза, мента, лавандула, шипка и др.)
3034

36

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-671
от 19 април 2017 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда
за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като се запознах с резултатите от изпита за
придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-1983 от 2.12.2016 г., нареждам:
Допълвам утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и допълнен със
Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.) и Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. (ДВ,
бр. 44 от 2014 г.) Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация
за синдик, както следва:
№

Трите имена на
кандидата

Електронен адрес

Адрес

Телефон

Специалност

1.

Александър Тодоров theblues@abv.bg
Алексиев

София, ул. Ореховски дол 886 238 630
4, ап. 14

юрист

2.

Ангелинка Николова ang@abv.bg
Николова

Търговище, ул. Г. Бенков- 888 755 578
ски 5А

юрист

3.

Андрей Любомиров advatanassov@gmail. Пловдив, ул. Хъшовска 5, 884 310 362
Атанасов
com
ет. 3

юрист

4.

Анита Станимирова anita.chemshirova@ София, ул. Пирин 62, ет. 2, 886 606 990
Чемширова
gmail.com
ап. 10

юрист

БРОЙ 35
№

ДЪРЖАВЕН

Трите имена на
кандидата

Електронен адрес

ВЕСТНИК
Адрес

С Т Р. 5 1
Телефон

Специалност

5.

Анна Николаева Тър- t a r p e n o v a . a n n a @ С о фи я , бу л. Ви т ош а 19, 888 711 691
пенова-Михайлова gmail.com
ет. 4, ап. 14

юрист

6.

Антоанета Кирилова a_bogdanova@abv.bg Б л а г о е в г р а д , у л . То д о р 898 521 436
Богданова
Александров 47, ет. 3, офис
10

юрист

7.

Благой Христов Зла- adv.zlatanov@yahoo. Велико Търново, ул. Хрис- 899 286 749
танов
com
то Смирненски 5, ет. 1

юрист и
икономист

8.

Б о г д а н Д и м и т р о в tatarchev@gmail.com С о фи я, ул. Чат а л д ж а 4, 882 275 313
Татарчев
ап. 13

юрист

9.

Ваня Георгиева Ан- a n g e l o v a @ g a _ София, ул. Граф Игнатиев 886 111 191
гелова
lawfirm.bg
9Б, ет. 1, офис 1

юрист

10.

Венцислав Руменов georgiev.ventsislav@ Пловдив, ул. Добри Войни- 885 161 662
Георгиев
gmail.com
ков 48, ап. 17

юрист

11.

Веселин Константи- veshris@yahoo.com
нов Христов

юрист

12.

Виктор Сергеев Ми- v. m i l en kov @g m a i l . София, ул. Алабин 34, ет. 4 888 999 599
ленков
com

икономист

13.

В и о л е т а М и л ч е в а vili_alexova@abv.bg
Йотова

Мездра, ул. Св. св. Кирил 876 887 858
и Методий 11, ет. 1, офис 1

юрист

14.

Виолета Неделчева v.to d or ov a@ y a ho o. Пловдив, ул. Добродол 13, 898 699 314
Тодорова
com
ет. 2, ап. 4

юрист

15.

Ге о р г и Д а н и е л о в g_minov@abv.bg
Минов

София, бул. Тодор Алексан- 889 429 242
дров 13, ет. 3, ап. 4

юрист

16.

Георг и Конс та н т и- nedevgeorgi@gmail. Пловдив, ул. Ламартин 2, 898 420 632
нов Недев
com
ет. 1, офис 1

юрист

17.

Георги Цветанов Ге- georgi.tsvetanov@abv. София, ж.к. Люлин, бл. 3, 883 453 104
оргиев
bg
вх. Б, ет. 1, ап. 1

юрист

18.

Гергана Недел чева m_ gergana@hotmail. Стара Загора, ул. Българ- 888 733 154
Ге о р г и е в а -М а д ж а - com
ско оп ъ л чен ие 5, вх . Б,
рова
ап. 35

юрист

19.

Гинка Първанова Та- g . t a b a n s k a @ Софи я, ул. Сан Стефано 887 465 917
банска
ultadvisors.com
14А, ет. 1, ап. 34

юрист

20.

Д а н и е л Йо р д а н о в d a n i e l_ y o r d a n o v @ Бургас, ул. Адам Мицкевич 887 730 939
Йорданов
hotmail.com
1, офис Райфайзенбанк

юрист

21.

Даниела Ивай лова lawoffice.dp@gmail. С о ф и я , у л . А к с а к о в 17, 876 903 053
Петкова
bg
ет. 5, ап. 11

юрист

22.

Дел я н Пе т ков Пе- dc21@abv.bg
тков

Долна Митрополия, ул. Хан 887 592 593
Аспарух 19А

юрист

23.

Десислава Костова dchompalova@gmail. София, бул. Васил Левски 888 431 732
Пачева-Чомпалова com
48, офис 2

юрист

24.

Д и а н а Д и м и т р ов а adv.dianakrasteva@
Кръстева
gmail.com

Бургас, ул. Мара Гидик 8, 887 625 592
ет. 3

юрист

25.

Д и а н а Д и м и т р ов а diana_ pashova@abv. София, кв. Зона Б-5, ул. Од- 879 270 410
Пашова
bg
рин, бл. 14, вх. Г, ап. 124

юрист

26.

Димитрина Панайо- ina_baklova@abv.bg
това Бъклова

27.

Димитър Илиев Ди- dimitar_
Кърд жа ли, ул. Булаир 6, 0878 728 456; юрист
митров
dimitrov_1971@abv.bg вх. Б, ап. 1
0888 062 085

28.

Димитър Николаев dimitar_law@abv.bg
Маринов

29.

Димит ър
Шалъфов

30.

София, кв. Изток, ул. Дим- 898 556 981
чо Дебел янов 14, бл. 84,
ап. 5

Варна, ул. Морска сирена, 0898 743 623; юрист
бл. 26, ет. 1, ап. 4
052 720 260

Пловдив, ул. Стефан Вер- 888 149 208
кович 3, ет. 3, офис 4

юрист

П е т р о в d.p.shalafov@gmail. София, бул. Цар Борис III 882 829 035
bg
№ 126, ет. 1

юрист

Димитър Танчев Тан- tanchev@tp-partners. С о ф и я , у л . Б и с т р и ц а 9, 882 805 126
чев
net
офис 6

юрист

С Т Р.
№
31.
32.
33.
34.
35.
36.

52
Трите имена на
кандидата
Димо Стайков Стайков
Дияна Благоева Атанасова
Доротея Младенова
Димова-Северинова
Драгомир Бориславов Ангелов
Дянко Пенчев Цепов

49.

Евгени Манолов Милушев
Емил Йорданов Радев
Емил Стефанов Симеонов
Емилия Иванова Лесова-Тодорова
Живко Бойков Бойчев
Жул иета С т ойкова
Димитрова
Звездомир Златков
Хаджиев
Зорница Цветанова
Лазарова
Зоя Димитрова Йорданова
Ивайла Миткова Гаджерукова
Ивайло Василев Ризов
И в а н В л а д и м и р ов
Владимиров
Иван Георгиев Иванов
Иван Ненов Нанев

50.

Иван Петров Моцов

51.

Иво Николов Чех
ларов
Иво Спасов Димитров
Игнат Николов Нед
ков
Ирена Стефанова
Иванова
К а л и н а Ге о рг иев а
Маркова
К а лина Стефанова
Манойлова-Тонева
К ирил Стефанов
Груйчев
Красимир Венциславов Атанасов

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ДЪРЖАВЕН
Електронен адрес

ВЕСТНИК
Адрес

d i m o . s t a y k o v . София, бул. Цар Освободиstaykov@gmail.com тел 8А, ет. 1
dib1@abv.bg
Б л а г о е в г р а д , у л . То д о р
Александров 26, вх. Б, ап. 2
lawyers_rousse@abv. Русе, ул. Д-р Петър Берон
bg
9, ет. 2
dragomir.b.angelov@ Велико Търново, ул. Ален
gmail.com
мак 9, вх. Б, ет. 2, ап. 3
d.tsepov@lawyer.bg София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6
evgeni_mil@abv.bg
Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев 93, ет. 1, офис 2
e.radev@
Варна, ул. Феликс Каниц
partnerconsult.net
32, партер
e m i l . s i m e o n o v @ Софи я, ул. Хан Аспару х
splawco.com
12, ап. 3
e.lesova@kltadvisors. Софи я, ул. Сан Стефано
com
14А, ет. 1, ап. 14
jboichev@abv.bg
Бу р г а с , к- с С л а в е й ко в ,
бл. 1Б, вх. 8, ет. 7, ап. 126
dimitrova@law yer@ София, бул. Проф. Цв. Лаgmail.bg
заров 13, ет. 6, офис 609
z vez dom i r r@g ma i l. София, бул. Симеоновско
com
шосе 77, вх. А, ап. 16
zory.lazarova@gmail. Софи я, ул. Манаст и рска
com
8А, ет. 5, ап. 21
zoia70@abv.bg
Ловеч, ул. Никола Петков
25, ет. 4, ап. 4
ivaila_mg@mail.bg
Бу ргас, ул. Обори ще 76,
ет. 1, ап. 1
ivailo_rizov@abv.bg София, ул. Алабин 29, ет. 2,
офис 11
philippopolis@gmail. С о фи я , бу л. Ви т ош а 19,
bg
ет. 4, ап. 14
ivanov_i@abv.bg
София, ул. Ген. Стефан Тошев 8, вх. В, ет. 5, ап. 10
ivnanev@gmail.com Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 3
motzov@abv.bg
Плевен, ул. Катя Попова 2,
ет. 3, офис 15
ivo.chehlarov@mail. София, ул. Гео Милев 20
bg
ivosdimitrov@gmail. София, ул. Ген. Тотлебен 2,
com
вх. Б, ап. 7
ignatnedkov@gmail. Софи я, ул. Пози та но 24,
bg
ет. 1, адв. кантора
ivanova30reni@abv.bg Белослав, ул. Средна гора
44
markova.gmi@gmail. София, кв. Изток, бул. Саcom
моков 16, ет. 3, ап. 9
k a l i n a . t o n e v a . k t @ С офи я, ул. Погледец 2 4,
gmail.com
вх. Б, ет. 5, ап. 33
kiril.gruychev@gmail. Софи я, ул. Цар Асен 79,
com
ет. 2, ап. 5
adv_atanasov@abv.bg С о фи я, ж.к. М ла до с т 4,
бл. 488, вх. 2, ап. 28

БРОЙ 35
Телефон
886 319 557

Специалност
юрист

888 111 305

юрист

888 795 885

юрист

886 868 638

юрист

888 800 346

юрист

898 507 616

юрист

888 247 080

юрист

889 916 163

юрист

886 522 508

юрист

889 531 243

юрист

897 464 484

юрист

882 621 685

юрист

887 290 228

юрист

888 670 073

юрист

888 600 113
898 612 445

юрист и
икономист
юрист

885 889 477

юрист

889 674 338

икономист

888 521 080

юрист

885 400 003

юрист

886 101 029

икономист

878 101 754

икономист

0889 277 552;
0877 777 654
899 950 166

юрист

894 374 550

юрист

0878 770 707;
0889 312 482
896610703;
0894 377 742
884 928 448

икономист

юрист

юрист
юрист

БРОЙ 35
№
59.
60.
61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Трите имена на
кандидата
Кристина Тодорова
Гунева
Левен Сабинов Северинов
Лена Ганчева Сандъкчиева
Лили Пламенова Матева-Цанкова
Лора Георгиева Ризова-Вълкова
Л ю б к а Ге о р г и е в а
Янева-Танковска
Любомир Симеонов
Кръстев
Магда Иванова
Христозова
Марин Валентинов
Дичев
М а р и я Га в р и л о в а
Накова
Мария Иванова Рупчина-Димова
Мари я н Д и м и т ров
Момиров
Матей Красимиров
Колев
Мая Атанасова Янкова
Милен Живков Китин
Милен Костадинов
Бузов
Ми лена Недел чева
Райкова
Ми рена Славчева
Ставрева
Мирослав Георгиев
Стайков
Михаил Васков Мишев
Михаил Красимиров
Антонов
Младен
Събев
Йовчев
Николай Гинков Ников
Николай Димитров
Николов
Н и к о л и н а Де н е в а
Казакова
Огнян Николаев Лазаров

ДЪРЖАВЕН
Електронен адрес

ВЕСТНИК
Адрес

kgouneva@gmail.com София, кв. Лозенец, ул. Зелено дърво 7, ет. 3
lawyers_rousse@abv. Русе, ул. Д-р Петър Берон
bg
9, ет. 2, офис 4
evroconsult@abv.bg Б л а г о е в г р а д , у л . То д о р
Александров 47, ет. 3, офис
10
l.mateva@abv.bg
Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, ет. 9
lora_riz@abv.bg
Софи я, к в. Павлово,
бул. Ал. Пушкин 21, ет. 6,
ап. 29
y a n e v a t a n ko v s k a @ Пазарджик, ул. Градинарgmail.com
ска 4
lubomirk@abv.bg
София, ж.к. Бели брези,
ул. Дойран 23, ет. 6, ап. 23
magiivanova@abv.bg Русе, ул. Алея Възраждане
110, вх. Б, ет. 7, ап. 14
dichev_87@abv.bg
С о фи я, ж .к . М ла до с т 3,
бл. 329, вх. Б, ап. 31
mg _nakova@yahoo. Ботевград, ул. Севаст Огcom
нян 4, ет. 2, офис 6
m . d i m o v a @ София, ж.к. Сердика, бл. 9,
aramaxima.com
ет. 15, ап. 50
m a r i a n _ m o m i r ov @ София, ул. Христо Белчев
abv.bg
2, ет. 6, офис 32
mateykolev@abv.bg
София, ул. Граф Игнатиев
38, вх. А, ет. 3, ап. 7
maiayankova@abv.bg Велико Търново, ул. Васил
Левски 29 В, ет. 2
kitinm@mail.bg
Хасково, ул. Стефан Стамболов 4, ет. 4, ап. 24
m i lenbu zov@g ma i l. С о фи я, ж .к. М ла до с т 1,
com
бл. 148, вх. 1, ап. 3
adv.raykova@gmai l. София, ул. Свиленица 14,
com
вх. Б, ап. 18
mir_stavreva@yahoo. София, ул. Лавеле 38, ет. 1,
com
ап. 4
mirotan@abv.bg
Софи я, бул. Т. А лександров 14 – АНХ „Анел“, ет. 3,
офис „Есен“
m_mishev@abv.bg
Враца, ул. Полковник Лукашов 10, ет. 5, офис 506
michailantonov@abv. София, ул. Лавеле 38
bg
ml_yovchev@abv.bg Сливен, ул. Никола Карев
3, офис 2
adv.nikov@abv.bg
С офи я, бул. Ви т оша 1 А ,
Търговски дом, кант. 364
n i ko l ay n i ko lov 8 3 @ Червен бряг, ул. Ангел Кънgmail.com
чев 4А
n_kazakova@mail.bg София, ул. Пъстър свят 5,
ет. 4, ателие 6
ogi_lazarov@yahoo. София, ул. Твърдишки проcom
ход 23, ет. 2, офис 6

С Т Р. 5 3
Телефон
887 242 734

Специалност
юрист

888 796 885

юрист

887 944 643

юрист

0888 848 996; юрист
062 636 930
0888 269 162; юрист
0895 601 961
887 645 747

икономист

887 314 417

юрист

888 513 355

юрист

887 454 339

юрист

888 792 626

юрист

886 737 789

юрист

888 244 052

юрист

888 352 645

юрист

0889 430 171;
062 621 661
888 144 671

юрист

888 300 234

икономист

888 008 208
887 755 311

икономист
и юрист
юрист

888 252 505

юрист

юрист

877 101 180;
юрист
факс 092 626 666
888 269 017
юрист
887 749 785

юрист

8 8 8 73 8 6 0 0; юрист
0895 429 087
882 275 310
юрист
889 722 777

юрист

888 852 284

юрист

С Т Р.
№

54

ДЪРЖАВЕН

Трите имена на
кандидата

Електронен адрес

ВЕСТНИК
Адрес

Д и м и т р о в pavel.tsanov@gmail. София, ул. Бистрица 5
com

БРОЙ 35
Телефон

Специалност

85.

Павел
Цанов

889 332 311

юрист

86.

Петко Тодоров То- office@petkotodorov. Пловдив, ул. 4 януари 36, 898 699 311
доров
bg
ет. 4, ап. 6

юрист

87.

Петър Божинов Кун- kunzov@gmail.com
зов

С о фи я, ж.к. М ла до с т 4, 885 450 845
ул. Бизнес Парк София 1,
гр. 1, вх. А, ет. 4

юрист

88.

Петър Симеонов Ри- prizov@abv.bg
зов

София, район „Слатина“, 888 208 400
ул. Ат. Узу нов 25, вх. Д,
ап. 105

юрист

89.

Петя Ангелова Бос- p b o s t a n d z h i e v a @ Хасково, ул. Стефан Стам- 887 387 956
танджиева -Китин gmail.com
болов 4, ет. 4, ап. 24

юрист

90.

П л а м е н Ге о р г и е в pl h r i stoz ov@g ma i l. Русе, ул. Алея Възраждане 887 597 488
Христозов
com
110, вх. 2, ет. 7

юрист

91.

Пламен Иванов Цве- pcwetanov@abv.bg
танов

икономист

92.

П ла мена Гора нова plamenagadjonova@ Горна Оряховица, ул. Вичо 888 436 952
Гаджонова-Ангелова hotmail.com
Грънчаров 11А, ет. 3, офис
21

93.

Радостина Велизаро- radostina_vr@abv.bg Видин, ул. Бдин 24
ва Рангелова

94.

Розалин Ганев Сал- rsalchev@yahoo.com София, ул. Г. С. Раковски 895 557 514
чев
125, ет. 1, ап. 1

юрист и
икономист

95.

Румен Илиев Анге- angelov.rumen@abv. София, ул. Владайска 23, 0899 424 949;
лов
bg
ет. 4, ап. 9
0878 695 003

юрист

96.

С в е т л и н В а с и л е в attourney@gmail.com Русе, ул. А лександровска 888 642 545;
юрист
Кънев
87, ет. 2
факс 082 873 706

97.

Светлозар Емануи- svetlozar.emanuilov@ София, ул. Антим I № 113 888 605 690
лов Иванов
gmail.com

юрист

98.

С в и л е н Н е д е л ч е в sv.tzonev@gmail.com Бургас, ул. Св. Патриарх 889 429 161
Цонев
Евтимий 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1

юрист

99.

С т а н и с л а в С ъ б е в smishurov@gmail.com С о фи я, ж .к. М ла до с т 1, 885 776 810
Мишуров
бл. 42А, ет. 9, ап. 43

икономист

Плевен, ул. Странджа 27, 886 560 981
вх. А, ет. 2, ап. 6

100. Стела Цецкова Ива- stela.ivanova@bnt.eu София, ул. Гладстон 48
нова-Мантай

юрист

888 848 419;
юрист
факс 094 600 007

8 8 8 617 61 2 ; юрист
факс 02 980
06 43

101. Стоимен Костов Ча- adv-cholakov@abv.bg София, ж.к. Сухата река, 887 257 693
калов
бл. 54, вх. В, ап. 16

юрист

102. Те од о р а А н д р е ев а tedi.presolska@gmail. София, ул. Борово 41, ет. 2, 886 198 993
Пресолска
com
ап. 5

юрист

103. Теодора Евгениева tlo@abv.bg
Колева

София, ул. Граф Игнатиев 883 312 996
38, вх. А, ет. 3, ап. 7

юрист

104. Тихомир Младенов tisho_trifonov@abv.bg Р усе, бул. При д у навск и“ 889 433 437
Трифонов
6А, ет. 4

юрист

105. Т и хо м и р Н и ко лов tdimitrov734@gmail. София, ул. Димитър Пет 887 765 225
Димитров
com
ков 117, ет. 4, ап. 10

юрист

106. Тодор Георгиев Чо- tdchoba nov@g ma i l. София, кв. Ботунец, „Кре- 882 275 303
банов
com
миковци“ – АД (н)

юрист

107. Х а р а л а н Ге о р г и ев h a r i v a s i l ev @g m a i l . Хасково, бул. Г. С. Раков- 878 936 139
Василев
com
ски 26, вх. А, ет. 5, офис 521

икономист

108. Явор Валериев Кара- y. k a r a p a n a y o t o v @ Софи я, ул. Сан Стефано 0888 980 037;
панайотов
kltadvisors.com
14А, ет. 1, ап. 34
02 494 09 61

юрист и
икономист

109. Ялдъз Юсуф Кунгю iauk@abv.bg

икономист

Якоруда, ул. Средна гора 4 888 927 646
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Заповедта да бъде публикувана на електронната
страница на Министерството на правосъдието и
съобщена писмено на всички кандидати, подали
заявление за участие в изпита за придобиване на
квалификация за синдик.
Заповедта може да бъде оспорвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването. Оспорването на заповедта не спира
нейното изпълнение по отношение на лицата,
придобили квалификация за синдици.
Министър:
М. Павлова
3060

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 423
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план за изграждане
на Трасе на пътна връзка за осъществяване на
транспортен достъп до ПИ № 023002 – индивидуално застрояване от 2,7 дка, собственост на
„Хлебопекарна Константин Стоянов“ – ЕООД, в
землището на с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък, засягащ следните поземлени имоти
в землището на с. Бузовград: № 000003 – път
трети клас, публична държавна собственост,
№ 000169 – полски път – публична общинска собственост, и № 000172 – полски път, публична общинска собственост, а в землище Казанлък – през
ПИ № 35167.119.310 – път трети клас, публична
държавна собственост, и № 35167.42.313 – за селскостопански горски ведомствен път, публична
общинска собственост.
Председател:
Н. Златанов
3049

ОБЩИНА С. ОПАН,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 188
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – с. Опан, одобрява окончателния проект на
общ устройствен план на територията на община
Опан, област Стара Загора.
За председател:
Ж. Жеков
3021

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 158
от 16 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, изр. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС
Общинският съвет – с. Руен, реши:
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Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален
обхват на поземлен имот (ПИ) с № 071038 в местността Алан чешме по картата за възстановена
собственост (КВС) на землище – с. Ябълчево,
ЕКАТТЕ 87093, община Руен, област Бургас, с
посочените предвиждания на хартиен и цифров
носител.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
2958
19. – 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
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Теди“, разположена
в землището на с. Телиш, община Червен бряг,
област Плевен, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4714820

8582510

2.

4714690

8582990

3.

4712660

8581150

4.

4712460

8581550

5.

4711990

8581530

6.

4711710

8581360

7.

4711990

8580950

8.

4712580

8580350

9.

4712720

8580560

10.

4713190

8580940

11.

4713920

8581860
3036
17. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности доцент и главен асистент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, както
следва: главен асистент по научната специалност
„Военна токсикология“ – един за цивилен служител за нуждите на НИЛ по военна токсикология
към катедра „Медицина на бедствените ситуации
и токсикология“; доцент по научната специалност
„Обща хирургия“ – един за нуждите на катедра
„Хирургия“; доцент по научната специалност
„Гастроентерология“ – един за нуждите на катедра
„Гастроентерология, чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология“ на МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани на

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация – отдел „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 02/922-51-30.
3045
19. – Университетът по архитектура, стро
ителство и геодезия, София, обявява конкурс
за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност „Обща, висша и приложна
геодезия“ към катедра „Висша геодезия“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, София,
бул. Хр. Смирненски 1, тел.: 02/963-52-45, в. 449,
и 02/866-90-54.
3031
24. – Нов български университет, София
обявява следните конкурси за: главен асистент в
област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (класически езици) – един; главен асистент
в област на висшето образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (финансово право) – един;
доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология – един. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародване
в „Държавен вестник“. Документите се подават в
Нов български университет, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
3009
56. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ – един за
Катедрата по здравна политика и мениджмънт
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.
3058
8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление
4.4. Науки за земята (синтетични и природни
порести материали) за нуждите на направление
„Структурна кристалография и материалознание“.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.
3046
6. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Зоология“ (шифър
10602), за нуждите на отдел „Гръбначни животни“
(област палеозоология), със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването на обявата
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в „Държавен вестник“. Документи се подават в
деловодството на Националния природонаучен
музей – БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000 София.
3061
7. – Добру д ж а нск и я т земеде лск и и нс т итут – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за професор в
професионално направление 6.1. Растениевъдство
по научна специалност „Общо земеделие“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Научен секретар
на ДЗИ, тел. 058/603-253, 0898-659-236.
3044
188. – Институтът по растителни генетични
ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност 040105 „Селекция и семе
производство на културните растения – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – „Човешки
ресурси“, тел. 032/62-90-26.
3047
5. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
реконструкция и ремонт на горски автомобилен
път „Маркова колиба – Бойдалъка“ за поземлени
имоти: № 80, местност Чала, № 118, местност
Висок връх, № 124, местност Сиври борун, № 125,
местност Карантъ, № 126, местност Дилик таш,
№ 127, местност Аккая, № 128, местност Карантъ,
№ 141, № 143 и № 170, местност Авлия, № 184,
местност Сиври борун, № 33004, местност Киневерлик, № 43010, местност Бойдалъка, № 44001,
№ 44002, № 44022, № 44046, № 44047, № 44048,
№ 44049, № 44051, № 44052, № 44053, № 44054,
№ 44055, № 44056, № 44057, № 44058, № 44062,
№ 44065, № 44067, № 44068, № 44069, № 44076,
№ 44082, № 44083, № 45001, № 46007, местност
Карантъ, № 49091, № 49092, № 50143, № 50160,
№ 50176, № 50181, местност Бюлмето, № 53058,
№ 53071, № 53115, № 53123, № 53146, № 53226,
№ 53233, № 53239, № 53240, № 53242, № 53243,
местност Курфалъ, № 59004, № 59005, № 59006,
№ 59008, № 59009, № 60001, № 60019, местност
Сиври борун, № 82006, № 82007, № 82011, № 82012,
местност Курфалъ, землище на с. Гьоврен, община Девин, област Смолян. 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.
3019
6. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
нов горски автомобилен път в местност Кожарско дере за поземлени имоти: № 22.214, местност
Глатницата, № 22.437, местност Водни пад – Дервишево, № 22.526, местност Еледжик, № 22.528,
местност Йозери, № 23.87, местност Декили таш,
№ 23.105, № 23.11, № 23.125, местност Томрук
мандра, № 23.179, местност Декили таш, № 23.242,
местност Томрук мандръсъ, № 23.252, местност
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Крива ела, землище на с. Триград, община Девин,
област Смолян. 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.
3022
1. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за: трасе и
сервитут за частично изместване на водопровод
за с. Богданов дол, община Перник. Новопроектираното трасе на водопровода е с дължината
1014 м и преминава през имоти в м. Долни рид в
землището на с. Богданов дол и имоти в м. Трещен
камък и м. Туневица в землището на гр. Перник, община Перник. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в стая № 5, етаж 12, отдел „Устройство
на територията“, в сградата на Община Перник.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
3010
42. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на
поземлен имот № 000902, н.т.п. „спортен терен“,
площ 1,963 дка, местност Под село – СРГ, по
КВС на землището на гр. Средец, област Бургас,
за отреждане на УПИ „за складова база, офис
и паркинг“, собственост на Цветан Веселинов
Драгомански. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта, който се намира в общината, ст. 110,
ет. 1, и да направят писмени възражения и искания по него, ако има такива.
3020
1. – Община Търговище на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т съобща ва, че е изг о т вен п роек т
на ПУП – парцеларен план за обект: „Водопровод към поземлен имот с идентификатор
№ 73626.316.38 по кадастралната карта за землището на гр. Търговище“ през ПИ № 73626.317.92,
№ 73626.316.40, № 73626.316.19 и № 73626.317.89 в
землището на гр. Търговище. Проектът може да
бъде разгледан в стая № 14 на ет. 1 в сградата
на Община Търговище. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3048
3. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на кв. 349, 354 и 360,
Хасково. Изменението на плана за регулация
се състои в премахване на задънените улици в
кв. 349 и 354 и улицата между кв. 349 и 354, която
свързва ул. Булаир и ул. Ген. Колев. Вследствие
направените изменения на плана за улична регулация се премахват кв. 349 и 354. Оформя се

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

нов кв. 864, затворен между улици с осови точки
о.т. 1624, о.т. 2714, о.т. 38 (ул. Криволак, ул. Ген.
Колев, ул. Булаир). Заличават се УПИ I – За
озеленяване, спорт и токоизправителна станция,
УПИ II, УПИ IV – За ОЖС, кв. 349, и УПИ I,
кв. 354. В новия кв. 864 се проектира нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ I – За парк
с площ 45 689 кв. м, който се отрежда за имоти
с идентификатори № 77195.712.233, 77195.712.234 и
77195.712.235. Oдобрените урегулирани поземлени
имоти от бившия кв. 349 запазват номера си като
урегулирани поземлени имоти в новия кв. 864.
В кв. 360 УПИ I запазва границите си, като се
отрежда „За парк и обществено обслужване“. С
изменението на плана за застрояване за УПИ
I – За парк, кв. 864, се определя устройствена
зона „Оз“ без застрояване, а за УПИ I – За парк
и обществено обслужване, кв. 360, се предвижда свободно ниско застрояване за обществено
обслужване със запазване на съществуващата
сграда в него. Проектните работи са отразени
с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в
чертежа „Проект за изменение на ПУП – ПР“.
Проектът се намира в дирекция „Устройство на
територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая
№ 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник
и четвъртък от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3059
30. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – трасе на уличен водопровод и водопроводно отк лонение
с начало от проектиран уличен водопровод,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
87374.574.238 (земеделска територия, общинска
публична собственост, НТП – за второстепенна
улица), преминаващо през поземлени имоти с
идентификатори 87374.574.58 (земеделска територия, общинска публична собственост, НТП – за
второстепенна улица), 87374.574.231 (земеделска
територия, общинска публична собственост,
НТП – за второстепенна улица) и завършващо в
поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по
КК на гр. Ямбол, м. Манаф чаир. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 303. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3095
31. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места – трасе на подземен
ел. кабел НН от ТП/БКТП „Гробища Ямбол“
до ПИ 87374.574.82, м. Манаф чаир по КК на
гр. Ямбол, като новопроектираното трасе на
подземния ел. кабел започва от съществуващо
ЕТ/БКТП „Гробища Ямбол“, намиращ се в ПИ
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87374.32.225 (територия на транспорта, общинска
публична собственост, начин на трайно ползване – за паркинг), преминава през поземлени имоти
с идентификатори ПИ 87374.32.223 (територия
на транспорта, държавна публична собственост,
НТП – за път от републиканската пътна мрежа),
ПИ 87374.574.58 (земеделска територия, общинска
публична собственост, НТП – за второстепенна
улица), ПИ 87374.574.231 (земеделска територия,
общинска публична собственост, НТП – за второстепенна улица) и достига до ПИ 87374.574.82.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 303. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3096

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
сдружение „Национално сдружение на частните
болници“, сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“, сдружение „Сдружение на
общинските болници в България“ и сдружение
„Българска болнична асоциация“ срещу Наредба
№ 36 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Очни болести“, издадена от министъра
на здравеопазването, на 24.03.2016 г., по което е
образувано адм. д. № 4269/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
2993
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Ангел Стоянов Матеев срещу Заповед № РД9Р-16 от 25.05.2016 г. на министъра на културата
на 25.11.2016 г., по което е образувано адм. д.
№ 13909/2016 г. по описа на Върховния административен съд.
3071
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Фондация „Мечтан
свят“ на 8.03.2017 г., по което е образувано адм.
д. № 2830/2017 г. по описа на Върховния административен съд.
3109
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Огоста Б.И.“ – ООД, МВЕЦ „Морджилица“ – ЕООД, МВЕЦ „Гложене“ – ЕООД,
МВЕЦ „Михайлово“ – ЕООД, на 3.02.2017 г., по
което е образувано адм. д. № 2505/2017 г. по описа
на Върховния административен съд.
3110
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че по протест на прокурор от
Окръжна прокуратура – Благоевград, с който
са оспорени разпоредбите на чл. 17, т. 5 и чл. 23
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Петрич,
приета с Решение № 320 по протокол № 13 от
25.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Петрич, в
Административния съд – Благоевград, е образу-
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вано адм. дело № 263/2017 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
30.06.2017 г. от 11 ч.
2963
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 11, ал. 6 и 7, чл. 27, ал. 2,
предложение предпоследно, чл. 50, предложение
трето, чл. 52 и 53 от Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги
на територията на община Малко Търново. По
оспорването е образувано адм. д. № 717/2017 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.06.2017 г. от 11,30 ч.
3074
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги в община Царево в следните є части:
глава първа „Общи разпоредби“ – чл. 3, ал. 3,
т. 5, изр. последно (трето); глава шеста „Административнонаказателни разпоредби“ – чл. 19, и
приложение № 2 „Размер на цените на услугите
и правата, предоставени от общината“ – т. 1.
„Цена на услуга, предоставена от Община Царево
за ползване и присъединяване към общинска
инфраструктура“. По оспорването е образувано
адм. д. № 827/2017 г., насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 15.06.2017 г. от 10 ч.
3075
Административният съд – Варна, шестнадесети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна,
срещу разпоредбите на чл. 2, ал. 1, буква „д“, чл. 4,
ал. 1, т. 4, чл. 27, ал. 2, чл. 28, ал. 2, раздел ІV,
чл. 49 – 53 и чл. 80 от Наредбата за определянето
и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Аврен, както
и чл. 14 от приложение № 1, неразделна част от
същата наредба. По протеста е образувано адм. д.
№ 877/2017 г., по описа на Административния
съд – Варна, ХVІ състав. Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.06.2017 г. от 9 ч. Съгласно чл. 182,
ал. 2 АПК всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
3052
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от зам. окръжен прокурор от
Окръжна прокуратура – Велико Търново, против
чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата
в детските градини на територията на община
Полски Тръмбеш, приета с Решение № 239 от
28.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Полски
Тръмбеш. Образувано е адм.д. № 253/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 16.06.2017 г. от 10 ч.
3066
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Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от районен
прокурор в Районна прокуратура – Видин, на разпоредбата на чл. 51 от Наредбата за обществения
ред на територията на община Макреш, приета
от Общинския съвет – с. Макреш, с Решение
№ 68, взето с протокол № 7 от 29.03.2012 г., актуализирана с Решение № 169, взето с протокол
№ 19 от 12.12.2016 г., по което е образувано адм.д.
№ 33/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 31.05.2017 г. от 14,30 ч.
3070
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, на чл. 24,
ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване в общинските детски градини в община Борован, приета с
Решение № 124 от 24.11.2016 г. по протокол № 18
от 24.11.2016 г. на Общинския съвет – с. Борован,
по което е образувано адм. д. № 229/2017 г., насрочено за 20.06.2017 г. от 11 ч.
3003
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ против разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община
Враца, по което е образувано адм. д. № 236/2017 г.,
насрочено за 20.06.2017 г. от 11 ч.
3072
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ – Пловдив, против разпоредбите на чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5 от Наредба № 11 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Мизия, по
което е образувано адм. дело № 238/2017 г., насрочено за 20.06.2017 г. от 11 ч.
3111
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение с
нестопанска цел „Индустриална стопанска асоциация (Стопанска камара)“, Габрово, БУЛСТАТ
000217712, подадена чрез председателя на управителния съвет – Недко Недков Христов, против
разпоредбите на чл. 15, ал. 1 и 2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси, цени на услуги и права на територията
на община Габрово, приета с Решение № 29 от
26.02.2015 г. и изменена с две последващи решения на Общинския съвет – гр. Габрово, като се
иска тяхната отмяна като незаконосъобразни, във
връзка с което е образувано адм. д. № 107/2017 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 31.05.2017 г. от 10 ч.
3103
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор Йордан Георгиев от Окръжна прокуратура – Кюстендил, на 16.03.2017 г. срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 43, ал. 4, т. 6
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и чл. 65, ал. 1 и 2 от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услугите на територията на община Рила. По
протеста е образувано адм. д. № 72/2017 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 5.05.2017 г. от 10,30 ч.
3037
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 по препратка от чл. 188 АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Кюстендил, с който се
оспорват като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 23, ал. 2, 3 и 4, чл. 35, ал. 2, чл. 44, ал. 2,
чл. 63 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Кюстендил. Развиват
се съображения за незаконосъобразност на оспорените разпоредби. Иска се отмяната им. По
оспорването е образувано адм. д. № 85/2017 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 2.06.2017 г. от 10 ч.
3038
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от „ХСС“ – ЕООД, ЕИК 130987513, със
седалище и адрес на управление: София, ул. Георги Софийски 52, ет. 2, срещу Заповед № 210
от 13.06.2016 г. на кмета на община Априлци,
по която е образувано адм. д. № 186/2016 г. по
описа на Административния съд – Ловеч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението за оспорване.
3053
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 91/2017 г.
по протест на проку рор при Окръжна проку рату ра – Монтана, срещу разпоредбите на
чл. 1а, ал. 2, чл. 15, ал. 1 и чл. 44, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община
Георги Дамяново, приета с Решение № 93 от
30.06.2016 г. на Общинския съвет – с. Георги
Дамяново. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – с. Георги Дамяново, чрез председателя,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 91/2017 г. е насрочено за 9.06.2017 г. от 10,40 ч.
3067
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Решение № 36 от 23.02.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Пазарджик. По оспореното
решение е образувано адм. д. № 211 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.05.2017 г. от 11 ч. и 15 мин.
3064
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба на „Мирчо – 2013“ – ЕООД,
със седалище гр. Септември против Наредбата за
организация и управление на гробищните паркове
и за реда и условията за извършване на погребения
на територията на община Септември, приета с
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Решение № 386 на Общинския съвет – гр. Септември, взето с протокол № 16 от 28.07.2016 г. По
жалбата е образувано адм. д. № 171 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 3.05.2017 г. от 11 ч. и 15 мин.
3131
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Пловдив, на раздел VІІІ, т. 1 в
частта „и след заплащане на дължимите такси,
удостоверено с издадена служебна бележка от
детската градина, която напуска.“ и раздел ІХ, т. 1,
предложение последно от Наредбата за условията
и реда на записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията
на община Карлово, по което е образувано адм. д.
№ 824/2017 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
3001
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Пловдив, на чл. 9, ал. 2 и чл. 19,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение № 145, взето с протокол № 12
от 28.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Съединение, по което е образувано адм. д. № 884/2017 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
3041
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХХVІІІ състав, на основание чл. 181
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Пловдив, на действащата наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Хисаря, приета с Решение № 173, протокол № 20 от
13.09.2016 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря,
изм. и доп. с Решение № 192, протокол № 21
от 18.10.2016 г., в частта относно незаконосъобразност на разпоредбите на чл. 32, ал. 1 и
чл. 42, ал. 1, буква „б“ от посочената наредба
по протокол № 29, по което е образувано адм.д.
№ 874 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Пловдив.
3042
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХХVІІІ състав, на основание чл. 181
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Пловдив, на чл. 4, ал. 1,
т. 4 и чл. 51 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Калояново, приета на
19.12.2013 г. от Общинския съвет – с. Калояново,
с Решение № 236 по протокол № 29, по което е
образувано адм.д. № 997 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Пловдив.
3043
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 990 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив, с
оспорващ Паско Тошев Запрянов от Димитровград против т. 1.3, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 към
приложение № 8.2 от чл. 61(2) на Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на об-
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щина Пловдив, приета с Решение № 84, взето
с протокол № 4 от 17.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив.
3065
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 1,
ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24,
ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29,
ал. 2, на съответните разрешения на чл. 31 и сл.,
чл. 66, 67 и 68 от Наредба № 12 за управление на
общинските пътища на Общинския съвет – гр. Дулово, по което е образувано адм.д. № 91/2017 г.
по описа на Административния съд – Силистра,
насрочено за 31.05.2017 г. от 10,30 ч.
3104
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 АПК е образувал адм. д. № 145/2017 г.
по протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Смолян, срещу чл. 1, ал. 2, чл. 28, ал. 1,
чл. 30, ал. 4, чл. 31, чл. 33, ал. 2, чл. 35, ал. 2,
чл. 36, чл. 37, ал. 1 и 2, чл. 38, ал. 2, чл. 40, 41,
42, 43, 49, 50 и 51 от Наредбата за управление на
общинските пътища в община Смолян, приета с
Решение № 115 по протокол № 10 от 30.07.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Смолян. Съдът уведомява, че делото е насрочено за 7.06.2017 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.
3076
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, е образувано
адм. д. № 348/2017 г. по описа на съда, което е
насрочено за разглеждане на 21.06.2017 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е чл. 10 от Наредбата за обществения ред на Община Своге.
3005
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. № 328/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
21.06.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ против Наредбата
за управление на общинските пътища в община
Долна баня, приета с Решение № 157 по протокол
9 от 9.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Долна
баня. Конституира страните в производството,
както следва: жалбоподател: сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“,
адв. Иван Георгиев Йорданов с адрес за призоваване Пловдив, ул. Райко Даскалов 67. Ответник:
Общинския съвет – гр. Долна баня, чрез председателя му, Окръжната прокуратура – София.
3068
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. № 349/2017 г. по описа на
АССO, което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 21.06.2017 г. от 10 ч. Производството
е образувано по протест на Окръжна прокуратура – София, против чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 8,
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ал. 5, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 49 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на Община Челопеч.
3069
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Петко Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара
Загора, против разпоредбата на § 1, т. 1 от Наредбата на Общинския съвет – гр. Павел баня, за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги съгласно чл. 9 ЗМДТ,
по което е образувано административно дело
№ 167/2017 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 22.06.2017 г.
от 10,30 ч.
3054
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил
протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който e оспоренa разпоредбата на чл. 38, т. 4 от Наредбата за условията и
реда за записване, отписване и преместване на
деца в предучилищна възраст в детски градини
и училища на територията на община Раднево,
по който е образувано административно дело
№ 178/2017 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 1.06.2017 г. от
10,30 ч.
3055
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който
се оспорват чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, т. 1 – 4,
чл. 21, ал. 4, чл. 22, т. 1 – 4, чл. 24, ал. 2, чл. 26,
ал. 2, чл. 27, т. 1 и 3, чл. 28, ал. 1, т. 4, чл. 29,
ал. 2, чл. 31, т. 1 – 3, чл. 67, ал. 1 в частта „от
100 до 1000 лв.“, чл. 67, ал. 2 в частта от „150 до
1500 лв.“, чл. 68 в частта „от 150 до 1500 лв.“ и в
частта „от 250 до 2500 лв.“ от Наредбата за управление на общинските пътища на територията
на община Хасково, приета с Решение № 394 от
28.10.2005 г. По оспорването е образувано адм.
д. № 380/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково. Към делото е постъпил допълнителен протест с вх. № 3010 от 19.04.2017 г. на
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
като оспорването е насочено и срещу чл. 33, т. 1
и 3 от Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Хасково,
приета с Решение № 394 от 28.10.2005 г. Делото
е насрочено за 14.06.2017 г. от 10,15 ч.
3088
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 24,
25, 26, 27 и 28, чл. 38д, т. 6 и чл. 47 от Наредба
№ 8 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново, приета с Решение
№ 368 по протокол № 32/2003 г. на Общинския
съвет – гр. Каолиново. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 128/2017 г., насрочено за
29.05.2017 г. от 9 ч.
3040
Варненският районен съд, ХХХІІІ състав,
призовава Ринат Фархуллаевич Галеев, гражданин на Руската федерация, роден на 5.11.1979 г.
в Красноярский край, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 23.06.2017 г. в 13,30 ч. като ответник
по гр.д. № 16345/2016 г. по описа на Варненския
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районен съд, ХХХІІІ състав, заведено от „Бяла
Хоум Мениджмънт“ – ООД, с ЕИК 202316287 (с
предишно наименование „Дриймхоум Мениджмънт“ – ЕООД), с правно основание на иска чл. 79,
ал. 1 и чл. 92 ЗЗД. Ответникът следва да се яви в
РС – Варна, в канцеларията на деловодството на
33-ти състав в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията
към нея, по чл. 131 ГПК. При неявяване книжата
ще се смятат редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3029
Ловешкият районен съд съобщава на ответника Марио Алфредо Ферейра Де Силва-Рибейро,
роден на 2.07.1954 г., гражданин на Португалия,
на основание чл. 48, ал. 1 ГПК, че срещу него
е заведено гр.д. № 685/2017 г. по описа на ЛРС
от Диана Петрова Христова-Рибейро за развод
по чл. 49 СК и че в деловодството на Ловешкия
районен съд се намират исковата молба и приложенията към нея, препис от които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на това обявление, като го
предупреждава, че ако не се яви в съда в двуседмичния срок, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея, съдът ще му
назначи особен представител.
3077
Софийският районен съд, 76 състав, призовава Методи Панчов Георгиев, с неизвестен по
делото адрес, да се яви в деловодството на съда
в 30-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на книжа
по гр. д. № 71418/2016 г. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
3030

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Централният съвет на Съюз на пенсионерите – 2004, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19, т. 1 от устава свиква Четвърти редовен
конгрес на 3.06.2017 г. в 10,30 ч. (в 9 ч. започва
регистрацията) в салона на ул. Позитано 20, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ЦС
за периода 2014 – 2016 г.; 2. отчет за дейността
на ЦКК; 3. изслушване на счетоводния отчет; 4.
изменение и допълнение на устава; 5. приемане
на бюджет; 6. избор на ЦС и ЦКК. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът
ще се проведе същия ден в 11,30 ч.
3099
10. – Управителният съвет на сдружение
„Международна академия за обучение по киберразследвания“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 3.07.2017 г. в 16 ч. в София, ул. Каймакчалан 1,
ет. 3, ап. 14, при следния дневен ред: 1. промяна
на адреса на управление на сдружението – София
1408, ж.к. Стрелбище, ул. Траянови врата 7, ет. 2,
ап. 4; 2. годишен финансов отчет за 2016 г.; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 17 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
3114
48. – Управителният съвет на сдружение
„SOS Детски селища България“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14 от устава на
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сдружението и решение на управителния съвет
на сдружението от 31.03.2017 г. свиква двадесет и
седмото редовно общо събрание на сдружението
на 7.06.2017 г. в 15 ч. в хотел „Форум“, София
1612, бул. Цар Борис ІІІ № 41, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на годишното
събрание; 2. приемане на протокола от двадесет и
шестото общо събрание на сдружението (2016 г.);
3. приемане на годишния отчет за дейността на
сдружение „SOS Детски селища България“ през
2016 г. и основните насоки в дейността през
2017 г.; 4. приемане на доклада от финансовия
одит и заверения от одиторите – KPMG България,
годишен счетоводен отчет за 2016 г.; 5. избор на
независима одиторска фирма за извършване на
одита на сдружението за финансовата 2017 г.; 6.
приемане на бюджета на сдружението за 2017 г.;
7. промени в състава на общото събрание на
сдружение „SOS Детски селища България“; 8.
изменение и допълнение на устава на сдружението
(в съответствие с променения устав на федерацията); 9. разни. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разположение на членовете на
общото събрание в офиса на сдружението от
датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“. Регистрацията на членовете на общото
събрание ще се извърши от 14,30 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3028
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация за помощ и защита при
имотни измами“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.06.2017 г.
в 9 ч. в София, ул. Цветна градина 1 – 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. избор на нов управителен съвет; 3. смяна на
седалище и адрес на управление. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2967
Емилия Стефанова Стойчева – ликвидатор
и представляващ сдружение с нестопанска цел
„Отговорност и грижа“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.06.2017 г. в 10 ч. в
седалището и адреса на управление на сдружението в София, ул. Гурко 10, ет. 1, офис 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на съставения
от ликвидатора (счетоводен) ликвидационен баланс на сдружението и пояснителен доклад към
него; 2. изслушване и приемане на отчета на
ликвидатора; 3. освобождаване на ликвидатора
Емилия Стефанова Стойчева от длъжност и от
отговорност като такъв; 4. вземане на решение
за заличаване на дружеството.
2910
5. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на българските учители по физическо възпитание и спорт (АБУФВС)“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 22.06.2017 г. в
17 ч. в София, ул. Хайдут Сидер 8, сградата на
ПГТЕ „Хенри Форд“, със следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2016 г.; 2.
промени в устава на АБУФВС; 3. изготвяне на
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програма и спортен календар за 2017/2018 г.; 4.
разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. при
същия дневен ред.
2945
42. – Управителният съвет на Федерацията на
научно-техническите съюзи в България (ФНТС)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14
и чл. 15, ал. 1 от устава на ФНТС свиква общо
събрание на Федерацията на научно-техническите
съюзи в България (ФНТС) на 22.06.2017 г. в 11 ч.
в София, ул. Г. С. Раковски 108, Национален дом
на науката и техниката, ет. 2, зала № 4 „Проф.
Асен Златаров“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на ФНТС за периода юли
2016 – юни 2017 г.; 2. приемане на бюджет на
ФНТС за 2017 г.; 3. промени в устава на ФНТС;
4. отчет за дейността на контролния съвет за
периода юли 2016 – юни 2017 г.; 5. освобождаване и избор на членове на управителния съвет
на ФНТС; 6. удостояване на заслужили дейци и
активисти на ФНТС със званията „Почетен член
на ФНТС“ и „Заслужил деятел на ФНТС“. Всеки
редовен член на федерацията съгласно чл. 12,
ал. 2 от устава на ФНТС може да участва в общото събрание на ФНТС с двама упълномощени
представители – физически лица, които удостоверяват своите пълномощия с писмено решение
на управителния съвет на сдружението – редовен
член на ФНТС. Регистрацията ще се извърши на
22.06.2017 г. в зала № 3 от 8,30 до 10,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
2982
5. – Управителният съвет на Клуб по спортни танци „Дъга“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
30.06.2017 г. в 10 ч. в София, в 30-о СОУ, бул. Ал.
Стамболийски 125А, със следния дневен ред: 1.
отчет на УС на КСТ „Дъга“ за периода 2016 – 2017 г.;
2. финансов отчет и освобождаване от отговорност на УС; 3. избор на председател в УС на КСТ
„Дъга“, зам.-председател и секретар; 4. избор на
контролен съвет; 5. промяна на адресната регистрация на клуба (седалището); 6. приемане на
нов устав на КСТ „Дъга“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за ОС се намират
на разположение в София, кв. Обеля, ул. 13 № 13.
3062
12. – Управителният съвет на Българската
асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ)
„Оптима“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.07.2017 г. в 16 ч. в
ПЧАГ „Уилям Шекспир“ – София, ул. Стара
планина 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейностите през май 2016 – май 2017 г.; 2. планиране на дейности за 2017 – 2018 г.; 3. избор на
нов председател и управителен съвет; 4. прием
на нови членове; 5. разни.
3026
3. – Управителният съвет на „Училищно
настоятелство при целодневна детска градина
„Звездица“ – гр. Бургас“, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.06.2017 г.
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в 17 ч. в сградата на ЦДГ „Звездица“ – Бургас,
ул. Цар Симеон І № 88, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членовете на управителния
съвет на „Училищно настоятелство при целодневна детска градина „Звездица“ – гр. Бургас“;
2. избор на нови членове на управителния съвет
на „Училищно настоятелство при целодневна
детска градина „Звездица“ – гр. Бургас“; 3. промяна на устава на „Училищно настоятелство при
целодневна детска градина „Звездица“ – гр. Бургас“; 4. отчет за дейността. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
3102
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Национална овцевъдна асоциация“ – Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.06.2017 г. в 14 ч. в „Интер хотел Велико
Търново“ във Велико Търново, ул. Александър
Пенчев 2, при следния дневен ред: 1. приемане
и изключване на членове; 2. промяна на устава; 3. финансов отчет за дейността за 2016 г.; 4.
проектобюджет; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същата дата и на
същото място.
3025
1. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел „Карате клуб – Столетов – Габрово“ – Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.06.2017 г.
в 18 ч. в Габрово, Спортната зала на Второ основно училище „Неофит Рилски“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад; 2. финансов отчет;
3. приемане бюджета за 2017 г.; 4. изключване
и приемане на нови членове; 5. избор на нов
управителен и контролен съвет; 6. промени в
устава; 7. други.
3000
11. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Ангел войвода“ – Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание (отчетно-изборно) на
9.06.2017 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в Димитровград, ул. Хр. Г. Данов 5, вх. В, ап. 13,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2016 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2016 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2016 г.; 3. приемане и изключване на членове
на сдружението; 4. поради изтичане мандата на
УС избор на нов УС; 5. разни. Поканват се всички
членове да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете всеки работен ден в Димитровград,
ул. Хр. Г. Данов 5, вх. В, ап. 13. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2968
44. – Управителният съвет на сдружение „Нов
избор“ – Кресна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 24.06.2017 г. в 11 ч. в ЦСРИ – Кресна,
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при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението за 2016 г.; 2. приемане и вписване
в устава на решение за създаване на социални
предприятия за производство на арт изделия и
оранжерийно производство на цветя; 3. избор на
председател на УС поради изтекъл петгодишен
мандат; 4. освобождаване на членове на сдружението и приемане на нови; 5. приемане на план за
развитие на социалните услуги за 2017 г. – 2018 г.
2909
8. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Руен“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.06.2017 г.
в 18 ч. в салона на ТД „Шипка“, ул. Крушево 1,
при следния дневен ред: 1. утвърждаване на нови
членове; 2. отпадане на нередовни членове; 3.
отчетен доклад на УС за дейността на ТД „Руен“
през 2016 г.; 4. отчет на КК; 5. приемане бюджет
за 2017 г.; 6. прекратяване мандата на председателя на УС и КК и членовете на УС и КК поради
изтичането му и освобождаване от отговорност;
7. избор на нов УС, председател на УС, КК и
председател на КК; 8. избор на делегати за ОС
на БТС и ТС „Чернатица“; 9. промяна в устава
на ТД „Руен“; 10. утвърждаване на официален
интернет сайт, лого (емблема) и нови членски
карти на ТД „Руен“; 11. утвърждаване на решения
на УС относно хижата; 12. вземане на решение за
стопанисване на хижата; 13. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Избраните делегати да
носят лична карта и членска карта.
2965
5. – Управителният съвет на Спортен клуб
по биатлон и ски „Мартели“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 28.06.2017 г. в 18 ч. в „Никита
бар“, ул. Училищна 24, Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС от 1.01.2017 г.
до 28.06.2017 г.; 2. приемане на финансов отчет
от 1.01.2017 г. – до 28.06.2017 г.; 3. освобождаване
от отговорност председателя и членовете на УС
за дейността през отчетния период; 4. избор на
нов управителен и контролен съвет; 5. приемане
на промени в устава на клуба; 6. приемане на
решение за включване развитието на спорта дартс
и нови членове на клуба; 7. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
от 19 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се делегати.
3056
5. – Управителният съвет на СНЦ „Асоциация на ловците на трюфели в България“ – Русе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на 25.06.2017 г. в 10 ч. във Велико Търново,
ул. Магистрална 23, заседателна зала на „Момина крепост“ – АД, при следния дневен ред:
1. изменение на устава; 2. промяна на управителния съвет; 3. промяна на контролния съвет;
4. обсъждане на основни насоки за развитие
на СНЦ „АЛТБ“ – Русе; 5. приемане на нови
членове; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава общото
събрание се отлага с един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
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Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
в кантората на адв. Илияна Димова във Велико
Търново, ул. Ц. Церковски 38, вх. Г, ет. 2, както
и при Росен Стефанов Иванов, Русе, ул. Ген.
Скобелев 16, вх. 3, ет. 5, ап. 13.
2964
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен к л уб „Доростол – 2014“, Силистра, на основание чл. 24, ал. 1,
т. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.06.2017 г. в 16 ч. в
офиса на сдружението в Силистра, ул. Любен
Каравелов 2А, ет. 3, офис 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СНЦ „ВК „Доростол – 2014“ за периода 2014 г. – 2017 г.; 2. проект
за бюджет за сезон 2017/2018 г.; 3. прием на нови
членове на сдружението; 4. освобождаване на
председател, УС; 5. избор на нов управителен съвет
(председател – представляващ дружеството); 6.
избор на изпълнителен директор на дружеството;
7. промени и допълнения на устава; 8. други.
3081
2. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество Сини камъни – Сливен“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо делегатско
събрание на 27.06.2017 г. в 11 ч. в административната сграда на сдружението на ул. Великокняжевска
13 в Сливен при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението
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за 2016 г.; 2. приемане бюджет на сдружението за
2017 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. на посочения адрес и при същия дневен ред.
2966
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Стрелкови клуб „Десет“, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.06.2017 г. в 10 ч. в залата в Ямбол, ул. Н.
Петрини 2, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет и
председателя на сдружението; 2. избор на нови
членове на управителния съвет и председател;
3. промяна в устава на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове да присъстват.
3080
1. – Управителният съвет на „Футболен клуб
с. Виноградец“ – с. Виноградец, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 2.06.2017 г. в 17 ч. на адрес:
с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик, ул. Първа 46, при следния дневен ред:
1. избор на нов председател и нов управителен
съвет; 2. вземане на решение за прекратяване
членството на член от сдружението по собствено
желание и приемане на нов член в сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
3132
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