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ПРОТОКОЛ
между правителството на Република България
и правителството на Монголия за инвентаризация на международните договори, сключени
между двете страни
(Утвърден с Решение № 189 от 3 април 2017 г. на
Министерския съвет. В сила от 14 април 2017 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Монголия (наричани
по-нататък „Страните“),
изхождайки от необходимостта от инвентаризация на сключените договори между
Република България и Монголия,
вземайки предвид резултатите от инвентаризацията на договорно-правната база между
двете страни,
се договориха за следното:

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

Член 1
Предмет на този Протокол са двустранните
междудържавни и междуправителствени договори, сключени между Република България
и Монголия, с изключение на междуведомствените международни договори.
Член 2
С т рани те констат и рат, че договори т е,
изброени в Приложение № 1 към настоящия Протокол, продължават да действат в
отношенията между Република България и
Монголия.
Член 3
Страните се договарят, че действието на
договорите, изброени в Приложение № 2
к ъм настоящи я Про токол, ще се счи тат
прекратени от деня на влизането в сила на
този Протокол.
Член 4
Приложение № 1 и Приложение № 2 са
неразделна част от този Протокол.

ВЕСТНИК
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Член 5
Настоящият Протокол влиза в сила от
датата на получаване на последната от дипломатическите ноти, с които страните се
уведомяват взаимно относно изпълнението
на изискванията на националните им законодателства за влизането в сила на настоящия
Протокол.
Подписан в Улан Батор на 13 ян уари
2016 г. в два оригинални екземпляра, всеки
от които на български, монголски и руски
език, като и трите текста имат еднаква сила.
В случай на различия в тълкуването на текста на настоящия Протокол Страните ще се
ръководят от текста на руски език.
За правителството на
За правителството
Република България:
на Монголия:
Иван Стаматов,
Лундег Пуревсурен,
пълномощен министър,
министър на
временно управляващ
външните работи
Посолството на Република
на Монголия
България в Улан Батор

Приложение № 1
Международни договори между Република България и Монголия, които продължават да действат

№

Наименование на договора

Място и дата
на сключване на договора

Влизане в
сила

Срок на
действие

1.

Спогодба между правителството на Народна репу- Улан Батор,
блика България и правителството на Монголската 21.07.1967
народна република за създаване на междуправителствена българо-монголска комисия за икономическо
и научно-техническо сътрудничество

21.07.1967

Неограничен
срок

2.

Договор меж д у Народна реп ублика Българи я и София,
Монголската народна република за оказване на 27.11.1968
взаимна правна помощ по граждански, семейни и
наказателни дела

9.04.1969

Неограничен
срок

3.

Допълнителен протокол към Договора между На- София,
родна република България и Монголската народна 27.11.1968
република за оказване на взаимна правна помощ по
граждански, семейни и наказателни дела

9.04.1969

Неограничен
срок

4.

Консулска конвенция меж ду Народна република София,
България и Монголската народна република
25.07.1972

24.11.1972

Неограничен
срок

5.

Спогодба между правителството на Народна репу- Улан Батор,
блика България и правителството на Монголската 9.02.1974
народна република за взаимно предоставяне на терени
(парцели) в гр. София и гр. Улан Батор за строителство на административно-жилищни комплекси за
нуждите на дипломатическите им представителства

9.02.1974

Неограничен
срок

6.

Спогодба между правителството на Народна репу- София,
блика България и правителството на Монголската 18.02.1974
народна република за предоставяне на допълнителен
дългосрочен кредит за оказване на икономическо
и техническо съдействие в развитието на селскостопанското производство на Монголската народна
република

18.02.1974

До пълното
погасяване на
кредита
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№

ДЪРЖАВЕН

Наименование на договора

ВЕСТНИК
Място и дата
на сключване на договора

С Т Р. 3
Влизане в
сила

Срок на
действие

7.

Спогодба между правителството на Народна репу- София,
блика България и правителството на Монголската 16.03.1976
народна република за икономическо сътрудничество
през периода 1976 – 1980 г.

16.03.1976

До цялостно
изпълнение
на задълженията

8.

Спогодба между правителството на Народна репу- Улан Батор,
блика България и правителството на Монголската 8.07.1980
народна република за икономическо сътрудничество
през периода 1981 – 1985 г.

8.07.1980

До цялостно
изпълнение
на задълженията

9.

Спогодба между правителството на Народна репу- Улан Батор,
блика България и правителството на Монголската 28.09.1986
народна република за икономическо сътрудничество
през периода 1986 – 1990 г.

Временно от
28.09.1986

Неограничен
срок

10. Протокол между правителството на Народна репу- София,
блика България и правителството на Монголската 15.12.1989
народна република за взаимни доставки на стоки
и плащания през 1990 г.

15.12.1989

До 31.12.1990

11. Спогодба за културно и научно сътрудничество между София,
правителството на Народна република България и 22.07.1976
правителството на Монголската народна република

19.10.1976

За срок от
10 г. и автоматично продължаване

12. Платежна спогодба между правителството на Репу- Улан Батор,
блика България и правителството на Монголската 1.05.1991
народна република

1.01.1991

До цялостно
изпълнение
на задълженията

13. Спогодба между правителството на Република Бъл- Улан Батор,
гария и правителството на Монголската народна ре- 1.05.1991
публика за търговско-икономическо сътрудничество

1.01.1991

За срок от
5 г. и автоматично продължаване

14. Договор за приятелски отношения и сътрудничество Улан Батор,
между Република България и Монголия
5.04.1995

28.06.1996

Неограничен
срок

15. Спогодба между правителството на Република Бълга- София,
рия и правителството на Монголия за сътрудничество 20.05.1999
и взаимопомощ в митническата област

4.11.1999

За срок от
5 г. и автоматично продължаване

16. Спогодба между Република България и Монголия София,
за избягване на двойното данъчно облагане на до- 28.02.2000
ходите и имуществото

17.02.2003

Неограничен
срок

17. Договор между правителството на Република Бъл- София,
гария и правителството на Монголия за взаимно 6.06.2000
насърчаване и защита на инвестициите

26.03.2003

Неограничен
срок

18. Споразумение между правителството на Републи- София,
ка Българи я и правителството на Монголи я за 6.06.2000
сътрудничество в областта на здравеопазването и
медицинската наука

19.01.2001

За срок от
5 г. и автоматично продължаване

19. Споразумение между правителството на Републи- Улан Батор,
ка Българи я и правителството на Монголи я за 23.01.2004
преобразуване на монголо-българското съвместно
предприятие „Монголболгаргео“ в дружество с ограничена отговорност „Монголболгаргео“ (закрито
акционерно дружество)

3.12.2004

Неограничен
срок

22.08.2006

Неограничен
срок

20. Споразумение между правителството на Република 22.08.2006
България и правителството на Монголия за изменение
на Спогодбата между правителството на Република
България и правителството на Монголската народна
република за търговско-икономическо сътрудничество от 1 май 1991 г., сключено чрез размяна на ноти

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Място и дата
на сключване на договора

Влизане в
сила

Срок на
действие

21. Споразумение между правителството на Република София,
България и правителството на Монголия относно 1.09.2006
безвъзмездно предоставяне на средства за свръзка
и резервни части

18.09.2007

Неограничен
срок

22. Спогодба между правителството на Република Бъл- София,
гария и правителството на Монголия за изменение 28.03.2007
на Спогодбата между правителството на Народна
република България и правителството на Монголската народна република за взаимно предоставяне
на терени (парцели) в гр. София и гр. Улан Батор
за с т рои т елс т во на а д м и н ис т рат и вно -ж и л и щ н и
комплекси за нуж дите на дипломатическите им
представителства от 9 февруари 1974 г.

28.03.2007

Неограничен
срок

23. Споразумение между правителството на Република Улан Батор,
България и правителството на Монголия за сътруд- 29.08.2007
ничество в област та на пощенските съобщения,
далекосъобщенията и информационните технологии

5.02.2008

За срок от
5 г. и автоматично продължаване

24. Споразумение за уреждане на задължения между София,
правителството на Република България и прави- 9.10.2008
телството на Монголия

9.10.2008

До цялостно
изпълнение
на задълженията

25. Меморандум за разбирателство в областта на туриз- София,
ма между правителството на Република България 9.10.2008
и правителството на Монголия

9.10.2008

За срок от
5 г. и автоматично продължаване

26. Споразумение между правителството на Република София,
България и правителството на Монголия за осво- 18.01.2011
бождаване от изискването за виза на притежателите
на дипломатически и служебни паспорти

8.07.2011

Неопределен
срок

27. Прог рама меж д у п ра ви т елс т во т о на Реп ублика София,
България и правителството на Монголия за сътруд- 18.09.2012
ничество в областта на културата, образованието и
науката през периода 2012 – 2016 г.

18.09.2012

До 31.12.2016

28. Допълнение към Споразумение между правител- София,
ството на Република България и правителството 22.02.2013
на Монголия

22.02.2013

До цялостно
изпълнение
на задълженията

№

Наименование на договора

Приложение № 2
Международни договори между Република България и Монголия, които прекратяват своето действие
№

Наименование на договора

Място и дата
на сключване
на договора

Влизане в
сила

Срок на
действие

1.

Договор между правителството на Народна Улан Батор,
република България и правителството на Мон- 11.03.1968
голската народна република за сътрудничество
в областта на съобщенията

11.03.1968

Неог ра н и чен
срок

2.

Спогодба между правителството на Народна София,
реп убл и ка Бъ л гари я и п ра ви т елс т во т о на 6.06.1979
Монголската народна република за правния
статут и дейността на Българския културен и
информационен център в гр. Улан Батор

6.06.1979

За срок от 10 г.
и автоматично
продължаване

3400
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите
в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106
от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г.,
бр. 47 от 2013 г., бр. 17, 54 и 92 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 след думата „болести“ се добавя „и
прави предложения за обновяване на Имунизационния календар на Република България“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. в срок до 30 септември на съответната година определя и предлага на министъра
на здравеопазването типа на ваксините по
отношение на вида и броя на компонентите
срещу посочените заболявания в чл. 2, които да се прилагат за периода на действие
на договора по чл. 6, ал. 1, и необходимите
количества от тях; в срок до 10 октомври на
същата година предложението се публикува
на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването (МЗ).“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Необходимите количества биопродукти
по ал. 2, т. 5 се определят въз основа на:
1. обобщения годишен план съгласно чл. 27,
т. 9;
2. регистрите на населението по данни от
Националния статистически институт;
3. регистрираната раждаемост през последните две години;
4. очакваната раждаемост за периода на
действие на договора по чл. 6, ал. 1;
5. постигнатия имунизационен обхват през
предходните две години.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ежегодно от Министерството на здравеопазването (МЗ)“ се заменят
с „от МЗ въз основа на договори със срок до
3 години за всеки вид биопродукт въз основа
на предложението по чл. 5а, ал. 2, т. 5 и спецификацията по ал. 2“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За закупуване на биопродуктите по ал. 1
и техническите средства за приложението им
се изготвя спецификация, която съдържа:
1. код на заболяванията по Международната
класификация на болестите;
2. код по анатомотерапевтичната класификация;
3. международно непатентно наименование;
4. лекарствена форма;
5. мярка;
6. количество в дози до;
7. единична цена за доза в съответствие с
цената по Позитивния лекарствен списък с ДДС;
8. обща прогнозна стойност.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Спецификацията по ал. 2 се изготвя от
комисия, определена със заповед на министъра
на здравеопазването, в която задължително се
включват лица с медицинско, икономическо
и юридическо образование. За своята работа
комисията изготвя протокол.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
накрая се добавя „след заявка от РЗИ“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
7. Създава се ал. 7:
„(7) Министерството на здравеопазването
дава указания на регионалните здравни инспекции за вида на осигурените биопродукти
и реда и начина на отчитането им.“
§ 3. В чл. 7, ал. 1 думите „Националния
имунизационен и консултативен център при
Националния център по заразни и паразитни
болести (НЦЗПБ), в“ се заличават.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. запознават лицето и/или неговия законен представител с показанията, начина
на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти
и очакваните нежелани лекарствени реакции
на прилагания биопродукт;“.
2. Досегашните т. 4 – 9 стават съответно
т. 5 – 10.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и на електронен носител“
се заменят с „или изпращане по електронна
поща“.
2. В ал. 3 след думите „(приложение № 7а)“
се добавя „или изпращане по електронна поща“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „уведоми РЗИ“ се заменят
с „ги съобщи по реда на чл. 184, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 15, ал. 2, т. 1 думите „и НЦЗПБ“
се заличават.
§ 8. В чл. 16, ал. 1, т. 5 думата „изпраща“
се заменя с „предоставя“, думите „талон с“ се
заличават, а думите „датата на изготвянето
на талона“ се заменят с „началото на учебната година“.
§ 9. В чл. 18, ал. 1 думите „независимо от
възрастта“ се заменят със „съобразно възрастта
и прилаганите към момента биопродукти“.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „новороденото или
в“ се добавя „амбулаторен лист или“.
2. В ал. 4 думата „ежегодно“ се заличава, а
думите „участие и“ се заменят с „участие или
да изисква становище и от“.
§ 11. Член 25 се отменя.
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Точка 5 се изменя така:
„5. съдейства на Изпълнителната агенция
по лекарствата (ИАЛ) при проучването на
сериозни нежелани реакции съгласно приложение № 10а и изпраща доклад с информация
за хода на проучването и резултатите от него
в ИАЛ и МЗ;“.
2. Точка 6 се отменя.
3. В т. 13 абревиатурата „НЦЗПБ“ се заменя с „Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)“.
4. В т. 14 буква „г“ се отменя.
§ 13. Създава се чл. 27б:
„Чл. 27б. В срок до 31 юли (за първото полугодие на текущата година) и до 31 януари (за
цялата предходна година) ИАЛ изпраща в МЗ
информация за броя на съобщените нежелани
реакции след ваксинация по вид на приложената
ваксина, партиден номер, възраст на лицето,
тип на нежеланата реакция и изход.“
§ 14. В чл. 28 думите „и на хартиен носител“
се заличават.
§ 15. Член 30 се отменя.
§ 16. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
„Имунизационен календар на Република България“ в таблицата на ред „туберкулоза (БЦЖ)“,
в колона 3 „В години – календарната година на
навършване на възрастта“, графа „17“, думите
„БЦЖ (4)“ се заличават.
§ 17. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 „Условия и ред за извършване на препоръчителни
имунизации“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. VIII:
а) в подточка 2 думите „имунизационни
кабинети“ се заменят с „лечебни заведения“;
б) подточка 3 се изменя така:
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„3. Лечебните заведения по т. 2 издават
меж дународен сертификат за имунизация
срещу жълта треска съгласно чл. 33, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за провеждане
на граничен здравен контрол в Република
България (ДВ, бр. 85 от 2006 г.). Срокът на
валидност на международния сертификат за
имунизация срещу жълта треска е пожизнен
считано от 10-ия ден след имунизацията.“
2. В т. Х подточка 1 се отменя.
3. В т. ХI, раздел А, подточка 1 се отменя.
4. В т. ХIII след раздел Б, подточка 2, се
създава раздел В:
„В. Имунизация срещу менингококови
инфекции с адсорбирана ваксина срещу серогрупа В при лица на възраст над 2 месеца.“
§ 18. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 2
„Специфични изисквания към биопродуктите, включени в Имунизационния календар
на Република България“ в т. 4 след думите
„хепатит Б ваксина“ се добавя „в количество
от 10 микрограма“.
§ 19. В приложение № 4 към чл. 9, ал. 3
„Специфични изисквания към биопродуктите
за постекспозиционна профилактика и тяхното
приложение“ се правят следните изменения:
1. В т. 1:
а) подточка 1.2 се отменя;
б) в подточка 1.3 думите „противоантраксен,
противоботулинов“ се заличават.
2. В т. 3 подточка 3.2 се изменя така:
„3.2. специфични серуми: независимо от
времето на контакта – при съмнение за тетанус
и дифтерия.“
3. В т. 4 навсякъде думите „или специфичен“
се заличават.
§ 20. Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 13, ал. 2

„Област ...............................................................................................................................................................
Лечебно заведение/личен лекар/РЗИ ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика през
периода ……......... на 20 ................. г.
Необхванати лица:
Наименование
Код Подлежащи Обхванати
на имунизацията
лица през
лица през
по медицински
поради
други
периода
периода
противопоказания
отказ
причини
5
6
7
1
2
3
4
Задължителни планови имунизации и реимунизации срещу:
Туберкулоза
Имунизирани новородени

01

Пр ов е р ен и з а б е лег н а
7 – 10-месечна възраст

02

Установени деца без белег

03

от тях проверени с Манту

04

в т. ч. отрицателни

05

от тях имунизирани

06

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХ
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5

6

7

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХ

Проверени с Манту
На 7 години

07

от тях отрицателни

08

в т. ч. реимунизирани

09

На 11 години

10

от тях отрицателни

11

в т. ч. реимунизирани

12

Дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, ХИБ с шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ
Получили първи прием

16

Получили втори прием

17

Получили трети прием

18

Хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) с конюгирана ваксина
Имунизирани
Получили първи прием

19

Получили втори прием

20

Получили трети прием

21

Реимунизирани (IV прием)

22

Дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит с четирикомпонентна ваксина ДТКаПи
Получили първи прием

23

Получили втори прием

24

Получили трети прием

25

Реимунизирани (IV прием)

26

Реимунизирани с ДТКаПи
6 г. (V прием)

27

Дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, ХИБ с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ
Получили първи прием

28

Получили втори прием

29

Получили трети прием

30

Реимунизирани с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ
Реимунизирани (4-ти прием)

31

Реимунизирани с Тд
На 12 години

33

На 17 години

34

На 25 години

35

На 35 години

36

На 45 години

37

На 55 години

38

На 65 години

39

На 75 години

40

На 85 години и над 85 години съгласно посочения в
Имунизационния календар
период

41

Хепатит Б
Имунизирани новородени
Получили първи прием

42

С Т Р.
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Получили втори прием

43

Получили трети прием

44

3
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6

7

ХХХХXX

ХХХХXX

ХХХХХ

Комбинирана морбили, паротит и рубеола ваксина
Имунизирани на 13 месеца

45

Реимунизирани на 12-годишна възраст

46

Реимунизирани на други
възрасти

47

ХХХХX

Пневмококови инфекции с конюгирана ваксина
Получили първи прием

48

Получили втори прием

49

Получили трети прием

50

Реимунизирани (4-ти прием)

51

Целеви имунизации и реимунизации срещу:
Бяс
Имунизирани ухапани лица

52

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Им у низирани профилактично

53

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Реимунизирани профилактично

54

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Кримска-Конго хеморагична треска
Имунизирани

55

Реимунизирани

56

Коремен тиф
Имунизирани

57

Реимунизирани

58

Препоръчителни имунизации и реимунизации срещу:
Жълта треска
Имунизирани

59

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Получили първи прием

61

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Получили втори прием

62

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Получили трети прием

63

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Реимунизирани

64

ХХХХХХ

65

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Имунизирани

66

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Реимунизирани

67

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Имунизирани

68

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Реимунизирани

69

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Имунизирани

70

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Реимунизирани

71

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Хепатит Б

Полиомиелит
Реимунизирани
Морбили, паротит и рубеола

Хепатит А

Пневмококови инфекции
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Имунизирани

72

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Имунизирани

73

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Реимунизирани

74

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Имунизирани

75

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Реимунизирани

76

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Грип
Менингококови инфекции

Хемофилус инфлуенце тип Б

Човешки папиломен вирус
Имунизирани на 12-годишна възраст
Получили първи прием

77

Получили втори прием

78

Имунизирани на 13-годишна възраст
Получили първи прием

79

Получили втори прием

80

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Имунизирани в други възрасти

81

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Ротавирусни инфекции
Имунизация с двудозова схема
Получили първи прием

82

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Получили втори прием

83

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

84

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Получили втори прием

85

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Получили трети прием

86

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

87

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ

Имунизация с тридозова схема
Получили първи прием

Тетанус при нараняване
Реимунизирани

ПРИЛОЖЕНИ ГАМА-ГЛОБУЛИНИ И СЕРУМИ
Нормален човешк и иму- Код
ноглобулин

Имунизирани
лица

Специфични серуми

Код

При вирусен хепатит тип А

88

Против тетанус

91

При морбили

89

Против дифтерия

92

При рубеола

90

Имунизирани
лица

Лечебно заведение: ..................................................

РЗИ: ...........................................................................

Съставил сведението: ..............................................
(име, длъжност, подпис)

Съставил сведението: ..............................................
(име, длъжност, подпис)

Телефон за връзка: ..................................................

Телефон за връзка: ..................................................
Началник-отдел „ПЕК“: .........................................
(име, подпис)
Директор на дирекция „НЗБ“: ..............................
(име, подпис)

Ръководител на
лечебното заведение: ...............................................
(име, подпис)

Директор на РЗИ: ....................................................
(име, подпис)

Гр. (с.) ........................................................................

Гр. ...............................................................................

Дата: ..........................................................................

Дата: ..........................................................................

Печат: ........................................................................

Печат: ....................................................................... “

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

§ 21. Приложение № 8 към чл. 14 се отменя.
§ 22. В приложение № 8а към чл. 16, ал. 1,
т. 1 в годишния план на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите
дози биопродукти по видове и количества за
тяхното обхващане, раздели „ППД (общо)“ и
„БЦЖ (общо)“ се изменят така:
„
ППД (общо)
– на 7 г.
– на 11 г.
БЦЖ (общо)
– на 7 г.
– на 11 г.

“
§ 23. В т. I, подточка 5 от приложение
№ 9 към чл. 17 „Минимални интервали и
съвместимости между биопродуктите“ думите „12-месечна“ се заменят с „24-месечна“.
§ 24. Приложение № 11 към чл. 27, т. 5
се отменя.
§ 25. В приложение № 12 към чл. 27, т. 14,
буква „з“ редове „Имуноглобулин човешки
срещу К ХТ“, „Серум противоботулинов“ и
„Серум противоантраксен“ се заличават.
Министър:
Илко Семерджиев
3374

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 149
от 9 януари 2017 г.

по административно дело № 2416 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Светлана Йонкова, членове:
Надежда Джелепова и Таня Радкова, при
секретар Михаела Петрова и с участието на
прокурора Лилия Маринова изслуша докладваното от съдията Таня Радкова по адм.
дело № 5341/2016 г.
Производството е по чл. 185 и сл. АПК.
Образу вано е по жа лба на сдру жение
„Национално сдружение на частните болници“ – София, сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ – София, „Сдружение на общинските болници в България“ и
„Сдружение Българска болнична асоциация“
чрез техния пълномощник срещу Наредба № 2
от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт по „Кардиология“, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 11
от 9.02.2010 г.; изм., бр. 67 от 27.08.2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г.; доп., бр. 79 от
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11.10.2011 г., в сила от 1.11.2011 г.; изм., бр. 103
от 23.12.2011 г., в сила от 23.12.2011 г.; изм.
с Решение № 6911 от 16.05.2012 г. на ВАС на
Република България – бр. 61 от 10.08.2012 г.,
в сила от 29.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 32 от
8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.).
Жалбоподателите молят подзаконовият
нормативен акт да бъде отменен, тъй като е
издаден в нарушение на административнопроизводствените правила, съдържа множество текстове, които противоречат на
нормативни актове от по-висока степен, и
не съответства на целта на закона. Твърдят
още, че при издаването на наредбата министърът на здравеопазването е разширил
нейния обхват с направеното след § 5 от
преходните и заключителните разпоредби
на наредбата, като с оспорената наредба е
допълнил заключителните разпоредби към
Наредбата за допълнение на Наредба № 32
от 2008 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Акушерство и гинекология“ (ДВ,
бр. 103 от 2011 г.), поради което това изменение
е нищожно. С писмени молби от 27.05.2016 г.
жалбоподателите заявяват, че оспорват изцяло
Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Кардиология“.
Ответникът по жалбата – министърът на
здравеопазването, чрез процесуалния си представител намира жалбата за неоснователна.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
основателност на жалбите поради допуснати
съществени нарушения на административнопроизводствените правила.
Настоящата инстанция намира, че следва
да се произнесе по валидността и законосъобразността на оспорената Наредба № 2 от
2010 г. в цялост, без обсъждане на твърдението
за нищожност на заключителната разпоредба
на Наредбата за допълнение на Наредба № 32
от 2008 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Акушерство и гинекология“ (ДВ,
бр. 103 от 2011 г.), в сила от 1.01.2012 г., тъй
като тази наредба е отменена (ДВ, бр. 66 от
8.08.2014 г.).
Върховният административен съд, като
обсъди доказателствата по делото и доводите
на страните, приема за установено следното:
Жалбата е процесуално допустима като
подадена от страни с правен интерес и срещу
подлежащ на оспорване акт.
Правният интерес на жалбоподателите е
детерминиран от регистрираните цели и предмет на дейност на сдруженията, а оспорената
наредба по своя предмет на правно регулиране
рефлектира върху тези цели и дейност.
Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Кардиология“ е
издадена от компетентен орган – министъра
на здравеопазването, и въз основа на законова делегация – чл. 6 от Закона за лечебните
заведения.
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На заседание на Съвета по „Стандарти
за качество и ефективност на диагностичнолечебната дейност“ при Министерството на
здравеопазването на 9.07.2009 г. е взето решение да се доработи проектът за стандарт
„Кардиология“ съгласно направените препоръки и бележки. На 4.12.2009 г. с протоколно
решение от заседание на ръководството на
Министерството на здравеопазването е приет
проектът на медицински стандарт „Кардиология“ с направените бележки и предложения и
е постановено проектът да бъде публикуван
на интернет страницата на министерството.
На 15.12.2009 г. проектът е публикуван на
сайта. На 25.01.2010 г. с процесната наредба
медицинският стандарт е утвърден от министъра на здравеопазването.
Според чл. 26 ЗНА изработването на проект
на нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност (ал. 1). Преди
внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентни я
орган съставителят на проекта го публикува
на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища
по проекта (ал. 2). А разпоредбата на чл. 28
ЗНА урежда изисквания за мотивите към подзаконовите административни актове. Нормата
предвижда, че проектът на нормативен акт
заедно с мотивите се внася за обсъждане и
приемане от компетентния орган. Мотивите
съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива, и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Нормата на чл. 28,
ал. 3 ЗНА изрично предвижда, че проект на
нормативен акт, към който не са приложени
мотиви, според посочените изисквания не се
обсъжда от компетентния орган.
Оплакването за допуснато нарушение на
чл. 26 и чл. 28, ал. 2 ЗНА е основателно.
В административната преписка не е приложен доклад за приемане на Наредба № 19
от 2014 г., а само проект за същата, който е
публикуван на сайта на Министерството на
здравеопазването. На 5.08.2010 г. на извънредно
заседание на ръководството на Министерството на здравеопазването са приети медицински стандарти, сред които и медицински
стандарт „Кардиология“, и е постановено да
се публикуват на интернтет страницата на МЗ
и се изпратят за обнародване в „Държавен
вестник“. От така представените документи
не става ясно какво е прието на 5.08.2010 г.,
като настоящият съдебен състав счита, че са
приети изменения в приетия и вече обнарод-
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ван медицински стандарт. Представени са и
други проекти за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2010 г. В представените документи никъде не се посочват мотиви, които да
обосновават приемането на оспорената наредба като подзаконов нормативен акт, нито на
предприетите впоследствие изменения. Не са
посочени нито целите, нито мотивите за приемане на медицински стандарт „Кардиология“
и последвалите изменения. Разглеждането на
въпросния проект на заседания на Съвета по
„Стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност“ от 9.07.2009 г.
не може да се възприеме като мотиви или
доклад по смисъла на ЗНА. Такива не се
съдържат и в протокола-решение от заседанието на ръководството на Министерството
на здравеопазването от 4.12.2009 г. Липсват и
цели и финансова обосновка за приемане на
нормативния акт, както и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите,
ако има такива. Мотивите за изработването
на нормативния акт осигуряват реализиране
на предоставената от закона възможност на
заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища и те задължително следва
да бъдат налице при обсъждането им и при
запознаването на заинтересованите страни
с проекта. Мотивите дават представа как
е формирана волята на вносителя на акта,
поради което те са от съществено значение
за адресатите на акта, така че последните
да могат да разберат фактите и причините,
накарали вносителя на акта да възприеме
съответния вариант на уредба при определяне
на медицинските стандарти. С утвърждаването им от министъра на здравеопазването
той приема не само предложения вариант
за уредба, но и се съгласява с мотивите за
него. В случая към проекта за медицински
стандарти липсват мотиви, както и доклад.
Проектът на Наредбата за утвърждаване на
медицински стандарт „Кардиология“ е внесен на 19.01.2009 г. до министъра на здравеопазването само с приложен към наредбата
медицински стандарт.
Цитираните разпоредби на ЗНА са императивни, поради което неспазването им
съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила. А според
нормата на чл. 26, ал. 1 ЗНА изработването
на проект за нормативен акт се извършва
при зачитане принципите на обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност. Тези
нарушения са достатъчни да обосноват незаконосъобразност на оспорената наредба
като подзаконов нормативен акт. Досежно
твърдените в жалбата нарушения на Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над
стопанската дейност при липсата на мотиви не
може да бъде извършен съдебен контрол дали
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са спазени ограниченията по този закон, което
сочи на още по-висока степен на допуснатите
съществени нарушения на административнопроцесуалните норми. Възражението на
ответника в тази насока, че този въпрос е
решен в смисъл на липса на такива нарушения
с Решение № 6911 от 16.05.2012 г. по адм.д.
№ 12412/2011 г. на ВАС, настоящият състав
намира същото за неоснователно. Предмет на
оспорване по това дело е само т. 7.8 от приложението към член единствен на Наредба № 2
от 2010 г. и контролът за законосъобразност не
е упражнен по отношение на целия подзаконов
нормативен акт. На последно място представената докладна записка от зам.-министъра
на здравеопазването за необходими промени
в медицинските стандарти и мотиви към нея
не удовлетворяват изискването за надлежни
мотиви с необходимата обосновка. Те не се
отнасят до всеки стандарт поотделно, не се
отнасят до конкретно време и не обосновават
конкретни изменения, а са общи и няма данни
да са преминали през стандартната процедура
на документооборота.
Предвид изложеното по-горе за допуснати
съществени нарушения на административнопроизводствените правила Наредба № 2
от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт по „Кардиология“ следва да бъде
отменена в цялост.
С оглед изхода на спора на жалбоподателите следва да се присъдят направените и
своевременно претендирани разноски в размер
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по 410 (четиристотин и десет) лв. за всеки
един от жалбоподателите, представляващи
възнаграждение за един адвокат.
Воден от горното, Върховният административен съд, второ отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 2 от 25.01.2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт по
„Кардиология“, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2010 г.;
изм., бр. 67 от 27.08.2010 г.; изм. и доп., бр. 92
от 23.11.2010 г.; доп., бр. 79 от 11.10.2011 г., в
сила от 1.11.2011 г.; изм., бр. 103 от 23.12.2011 г.,
в сила от 23.12.2011 г.; изм. с Решение № 6911
от 16.05.2012 г. на ВАС на Република Българи я – бр. 61 от 10.08.2012 г., в си ла от
29.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 32 от 8.04.2014 г.,
в сила от 1.01.2014 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Национално
сдружение на частните болници“ – София,
сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ – София, „Сдружение на общинските болници в България“ и „Сдружение
Българска болнична асоциация“ направените
по делото разноски в размер по 410 (четиристотин и десет) лв. за всеки.
Решението може да се обжалва с касационната жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му.
Председател:
Георги Колев
3407
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3497-П
от 2 май 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1566 от 19.02.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 17 от 2014 г.) относно откриване на про
цедура за приватизация и протоколно решение
№ 4576 от 2.05.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот „Старата
поща“, намиращ се на ул. Георги Сава Раковски 2,
гр. Велико Търново, област Велико Търново, обо
собена част от „Български пощи“ – ЕАД, София
(наричан по-нататък „обособената част“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 1 800 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
200 000 лв. (без включен ДДС) или равностой
ността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 14-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; цената на тръж
ната документация е 1000 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред

ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 19-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ
ската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и оглед на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след заку
пуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за про
дажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3498-П
от 2 май 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1510 от 27.10.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 2011 г.) относно откриване на про
цедура за приватизация и протоколно решение
№ 4577 от 2.05.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Велико Търново, представляващ: обект: Бивш
учебен корпус, съставляващ поземлен имот с
пл. № 158, с площ 2900 кв. м, попадащ в УПИ
ХІХ – за обществено обслужване, кв. 60, по ПУП
на с. Миндя, община Велико Търново, област
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Велико Търново, заедно с масивна двуетажна
сграда със застроена площ 350 кв. м, построена
1936 г., състояща се от: изба – осем броя избени
помещения; първи етаж – стълбище с коридор,
дирекция, учителска стая, библиотека, два броя
класни стаи, стая за обслужващ персонал и тоа
летна, втори етаж – стълбище с коридор, кабинет
главен счетоводител, стая – каса, хранилище,
4 броя класни стаи и тоалетна (наричан по-ната
тък „имота“), да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 61 500 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос
ка – 10 000 лв. (без включен ДДС) или рав
ностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ
ската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуж
дестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
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2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

3409

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3499-П
от 2 май 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1633 от 23.11.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) относно откриване на про
цедура за приватизация и протоколно решение
№ 4578 от 2.05.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 55302.501.1803.1.2, намиращ се
на пл. 20 април 4, ет. 1, гр. Панагюрище, община
Панагюрище, област Пазарджик, обособена част
от „Български пощи“ – ЕАД, София (наричан
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 125 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
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тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ
ската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и оглед на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след заку
пуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за про
дажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

3410

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-156
от 4 май 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 129, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ и Решение от 25.04.2017 г. на
Областния експертен съвет по устройство на
територията във връзка с искане с вх. № 30-00-74
от 17.10.2016 г. от „Д-М-2011“ – ООД, с управител
Иван Манчев, с. Копривлен, ул. Мрамора 14, об
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щина Хаджидимово, и на основание становище
на РИОСВ – Благоевград, с изх. № 2547(7) от
3.10.2011 г.; становище на РИОСВ – Благоевград,
с изх. № 4590(20) от 24.07.2014 г.; становище изх.
№ 4645(5) от 23.02.2017 г. на РИОСВ – Благоев
град, относно правното действие на Решение
№ БД-25-ПР/2011 г. за преценяване необходимост
та от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС); Решение с изх.
№ РР-01-269 от 15.10.2014 г. на БД „ЗБР“ – Бла
гоевград; Решение № ПО-01-70 от 19.04.2017 г. на
БД „ЗБР“ – Благоевград, за продължаване срока
на действие на разрешително за водовземане и
ползване на воден обект № 41140185 от 2.03.2012 г.,
изменено с Решение № ПО-166 от 15.10.2014 г., из
дадени от директора на БД „ЗБР“, до 8.03.2020 г.;
съгласуване с РЗИ – Благоевград, с изх. № 213 от
30.08.2016 г.; становище на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, София, с изх. № 1202302420 от
8.09.2016 г.; становище на „БТК“ – ЕАД, с изх.
№ 95-Д-127 от 2.09.2016 г.; Решение № 566 от
1.08.2013 г. на Общинския съвет – гр. Петрич, за
даване на предварително съгласие за премина
ване на трасето на напорния тръбопровод към
МВЕЦ „Чучулига“ в землището на с. Кулата,
община Петрич; Решение № 215 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Сандански, за даване
на предварително съгласие за изработване на
ПУП – ПП за обект „Напорен тръбопровод към
МВЕЦ „Чучулига“ в землището на с. Ново Ходжо
во, община Сандански; съобщение от кмета на
община Сандански за изработения ПУП – парце
ларен план, обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 63 от 2013 г., и констативен акт от 19.05.2013 г.
за постъпили възражения, предложения и искания
към проекта; съобщение от кмета на община
Петрич за изработения ПУП – парцеларен план
за обект „Напорен тръбопровод към МВЕЦ „Чу
чулига“, преминаващ през землището на с. Ново
Ходжово, община Сандански, и землището на
с. Кулата, община Петрич“, обнародвано в „Дър
жавен вестник“, бр. 49 от 2015 г., и констативен
акт от 30.07.2015 г. за постъпили възражения,
предложения и искания към проекта, одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за обект „Напорен тръбопровод към МВЕЦ „Чу
чулига“, преминаващ през землището на с. Ново
Ходжово, община Сандански, и землището на
с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“
(чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ).
Трасето на обекта преминава през следните
поземлени имоти:
– поземлени имоти с идентификатори 000137,
000171 и 000134, намиращи се в землището на
с. Ново Ходжово, община Сандански;
– поземлени имоти с идентификатори 000116,
000251, 000254, 000257, 000368, 093018 и 093019,
намиращи се в землището на с. Кулата, община
Петрич, област Благоевград.
На основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ одобреният
подробен устройствен план да се публикува
на интернет страницата на Областната адми
нистрация – Благоевград, в тридневен срок от
одобряването му.
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Заповедта подлежи на обжалване от заинтересу
ваните лица по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред
Административния съд – Благоевград, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3448

Областен управител:
В. Сарандев

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 120
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
одобрява подробен устройствен план (ПУП):
1. Изменение на плана за улична регулация
(ПУР) за образуване на нова улица-тупик с О.Т.
224а, О.Т. 224б, О.Т. 224в и О.Т. 224г в кв. 11 по
плана на с. Изгрев, община Благоевград.
2. Изменение на плана за регулация (ПР)
на УПИ ІІІ и УПИ IV в кв. 11 по плана на с.
Изгрев, община Благоевград, с цел образуване
на нови УПИ III, отреден за имот с пл. № 327,
УПИ IV, отреден за имот с пл. № 327, УПИ XII,
отреден за имот с пл. № 327, УПИ XIII, отреден
за имот с пл. № 327, УПИ XIV, отреден за имоти
с пл. № 327 и с пл. № 446, и УПИ XV, отреден за
имот с пл. № 446, с предназначение „за жилищно
строителство“.
3. Изменение на плана за регулация (ПР) за
УПИ XXІ в кв. 6 по плана на с. Изгрев, община
Благоевград, с цел образуване на нов УПИ XXІ,
отреден за имот с пл. № 106, и нов УПИ XXXII,
отреден за имот с пл. № 106, с предназначение
„за жилищно строителство“.
4. План за застрояване (ПЗ) на новообразуван
УПИ XXІ-106 и новообразуван УПИ XXXII-106
в кв. 6 по плана на с. Изгрев, община Благоев
град – ново ниско свободно жилищно застрояване.
5. План за застрояване (ПЗ) на новообразувани
УПИ III-327, УПИ IV-327, УПИ XII-327, УПИ XIII327, УПИ XIV-327, 446 и УПИ XV-446 в кв. 11 по
плана на с. Изгрев, община Благоевград – ново
ниско свободно жилищно застрояване.
Председател:
Р. Тасков
3396
РЕШЕНИЕ № 121
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Бла
гоевград, за имот с идентификатор 04279.35.76,
местност Чикуто – Ш.18 по кадастралната карта
на Благоевград, с цел предвиждане на смесена
многофункционална устройствена зона „Смф1“
с понижени показатели: височина на застроява
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не – до 10 м; максимална стойност на Кинт. – 1,5;
плътност на застрояване – макс. 50 %; плътност
на озеленяване – мин. 30 %.
Председател:
Р. Тасков
3397

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-118
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол
№ РД-18-193 от 2.12.2016 г. на комисията по чл. 28б
ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 28.02.2017 г.
на Община Кюстендил одобрявам плана на ново
образуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра
към него за землището на с. Търсино, община
Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Й. Татарски
3342
ЗАПОВЕД № ДС-20-119
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол
№ РД-18-173 от 25.11.2016 г. на комисията по
чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен протокол от
22.02.2017 г. на Община Сапарева баня одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000
и регистъра към него за землището на с. Сапа
рево, община Сапарева баня, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
Й. Татарски
3343
ЗАПОВЕД № ДС-20-120
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол
№ РД-18-192 от 2.12.2016 г. на комисията по
чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен протокол от
28.02.2017 г. на Община Кюстендил одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб
1:1000 и регистъра към него за землището на с.
Буново, община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
Й. Татарски
3344
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ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 305
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, § 14, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за из
менение и допълнение на Закона за опазване на
земеделските земи във връзка с протокол № 03
от 24.04.2017 г. на ОбЕСУТ при Община Пещера
Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП на трасета
та на обекта и сервитутите за част от поземлен
имот с идентификатор 56277.1.1928 и част от
поземлен имот с идентификатор 56277.1.1110 по
кадастралната карта и регистри на землището на
община Пещера за укрепване на склонов участък
на общински път PAZ 1181/Дорково – Костан
дово – лет. „Св. Константин“ – Пещера, при км
27 + 500.
2. Одобрява проект за ПУП – ПП на трасета
та на обекта и сервитутите за част от поземлен
имот с идентификатор 56277.1.1224 и част от
поземлен имот с идентификатор 56277.1.1110 по
кадастралната карта и регистри на землището на
община Пещера за укрепване на склонов участък
на общински път PAZ 1181/Дорково – Костан
дово – лет. „Св. Константин“ – Пещера, при
км 38 + 800.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването на решението в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
Председател:
Цв. Лепарова
3347

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 504
от 20 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА и с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на застроен поземлен имот с
площ 7337 кв. м по кадастралната карта и кадас
тралните регистри на гр. Русе и намиращата се
в него промишлена сграда със застроена площ
89 кв. м, ул. Капитан Райчо Николов 1К, Русе,
АОС № 7711/15.02.2016 г.
2. Утвърждава тръжната документация (при
ложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 358 500 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 35 000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 35 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
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2.4. Начин на плащане – предложената цена от
купувача се заплаща изцяло до деня на подписване
на договора за продажба. Тръжната документа
ция се закупува в Центъра за административни
услуги и информация на Община Русе, сектор
„Търговия, транспорт и обществени поръчки“,
пл. Свобода 6, на цена 200 лв. и се заплаща в
офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по
сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/
BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.
3. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала,
ет. 3, Община Русе, пл. Свобода 6.
7. Определя комисия в състав от 7 члено
ве – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител
ността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спе
челилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да осво
боди депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

3353

За председател:
Д. Кънчев

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 271
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стра
жица, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) на кв.
175 и кв. 111, гр. Стражица, община Стражица,
област Велико Търново.

3348

Председател:
Ил. Маринов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № ДС-07-1
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ във
връзка със Заповед № ДС-07-2 от 22.02.2016 г. на
областния управител на област Хасково за разре
шаване изработването на комплексен проект за
инвестиционна инициатива – ПУП – парцеларен
план и работен проект за строеж: „Оптични ка
белни трасета по етапи на кабелна електронна
съобщителна мрежа на „Кабел CAT“ – ЕООД, в
участъци между селата: с. Въгларово, с. Тракиец,
с. Текето, с. Конуш, с. Войводово, с. Орлово, с.
Мандра, с. Големанци, с. Манастир, с. Малево, с.
Стамболийски, с. Динево, с. Книжовник, с. Корен
и с. Криво поле в община Хасково; с. Жълти бряг
и с. Царева поляна в община Стамболово“, и за
явление с вх. № ДС-16-1 от 3.01.2017 г. за издаване
на разрешение за строеж по реда на чл. 150 ЗУТ
въз основа на решение на Областния експертен
съвет по устройство на територията с протокол
№ 2 от 5.04.2017 г. за приемане на комплексния
проект за инвестиционна инициатива, утвърден
на 24.04.2017 г. по реда на чл. 127, ал. 2 съгласно
чл. 128, ал. 6 ЗУТ, както и въз основа на пред
ставените следни документи: ПУП – парцеларен
план: обяснителна записка и чертежи за единаде
сет етапа; работен проект по части: технологична,
пътна, конструктивна, ВОБД, ПБЗ, Пожарна
безопасност, ПУСО и „Пресичане на железо
пътна линия Димитровград – Подкова на км 37
+ 975“, оценен с комплексен доклад за оценка
на съответствието на инвестиционния проект с
основните изисквания към строежите, изготвен
от „Радев-06“ – ЕООД; Удостоверение № 00314 от
17.11.2016 г. на Комисията за регулиране на съобще
нията; удостоверения за въвеждане в експлоатация
№ 20 и № 21 от 6.02.2009 г. на Община Хасково;
протокол № 11 от 31.05.2016 г. на ЕСУТ при Об
щина Хасково и протокол № 4 от 22.06.2016 г.
на ЕСУТ при Община Стамболово; договор по
чл. 281а от Закона за електронните съобщения с
Община Хасково с рег. № ОС 281 от 5.04.2017 г.;
договор по чл. 281а от Закона за електронните
съобщения с Община Стамболово от 16.03.2017 г.;
разрешение № Рспп-1 от 4.04.2017 г. за специално
ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт
на подземни и надземни проводи и отделно стоя
щи съоръжения в обхвата на пътя на община
Хасково; разрешение № С-958 от 16.03.2017 г. за
специално ползване на пътищата чрез прокарва
не и ремонт на подземни и надземни проводи и
отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
на община Стамболово; уведомително писмо с
рег. индекс: 53 Р-174-3 от 1.03.2017 г. на Община
Хасково във връзка с чл. 64, ал. 2 от Закона за
горите; разрешение № 299л-10 от 12.12.2016 г. за
специално ползване на пътищата чрез прокарва
не и ремонт на подземни и надземни проводи и
отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя на
Областно пътно управление – Хасково, Агенция
„Пътна инфраструктура“; протокол от 1.04.2016 г.
на Областно пътно управление – Хасково; ста
новище № 487 от 12.12.2016 г. на Областно пътно

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

управление – Хасково; становище № 299л-8 от
12.12.2016 г. на Областно пътно управление – Хас
ково; уведомително писмо с вх. № РД-11-31 от
6.03.2017 г. на Басейнова дирек ци я „ИБР“ –  
Пловдив; съгласувателно писмо изх. № ПД-61 от
12.02.2016 г. на РИОСВ – Хасково; съгласувателно
писмо изх. № 9156 от 5.12.2016 г. на „Мобил
тел“ – ЕАД; съгласувателни писма изх. № 0094-807
от 31.03.2016 г. и изх. № 0094-2614 от 30.11.2016 г.
на ИА „ЕСМИС“; съгласувателно писмо изх.
№ 421 от 6.04.2017 г. на „Булсатком“ – ЕАД; съ
гласувателно писмо изх. № 95-К-166 от 25.08.2016 г.
на „БТК“ – ЕАД – не се засяга кабелната мре
жа на „БТК“ – ЕАД; Заповед № РД-08-495 от
15.12.2008 г. на министъра на транспорта; съгла
сувателно писмо рег. № 12-01-161 от 16.12.2008 г.
на Агенция „Железопътна администрация“ при
Министерството на транспорта; съгласувателно
писмо изх. № 91СМ-2053 от 26.11.2008 г. на НК
„Железопътна инфраструктура“; съгласувателно
писмо рег. индекс 6012 от 18.11.2008 г. на секция
„Сигнализация и телекомуникации“ – Пловдив,
при НК „Железопътна инфраструктура“; съгла
сувателно писмо изх. № 505 от 29.06.2016 г. на
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон Хасково;
съгласувателни писма изх. № 1138 от 23.06.2016 г.
и изх. № 533 от 3.04.2016 г. на „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Хасково; съгласувател
но писмо изх. № 1120915489-1 от 1.08.2016 г. на
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
КЕЦ – Хасково, и изх. № 5984 от 21.07.2016 г. на
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
КЕЦ – Димитровград – не се засягат ел. съоръ
жения, собственост на „ЕВН България Електро
разпределение“ – ЕАД; съгласувателно писмо
на „Слънце-09“ – ЕООД, София, от 27.02.2017 г.
съгласно чл. 14, ал. 2, т. 1 от Наредба № 16 от
9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обек
ти; становище № 125366-14753 от 4.11.2016 г. на
Областна дирекция на МВР – сектор „Пътна по
лиция“; пълномощно с рег. № 8272 от 30.11.2016 г.
на нот. с рег. № 352 в район PC – Хасково; пъл
номощно с рег. № 1525 от 28.02.2011 г. на нот. с
рег. № 352 в район PC – Хасково; декларация за
строителната стойност на разглеждания строеж,
формуляр за определяне на дължимата такса по
Тарифа № 14 и платежно нареждане № 72632542
от 4.04.2017 г., одобрявам на основание чл. 150,
ал. 6 ЗУТ комплексен проект за инвестиционна
инициатива – ПУП – парцеларен план и работен
проект на строеж: „Оптични кабелни трасета по
етапи на кабелна електронна съобщителна мре
жа на „Кабел CAT“ – ЕООД, в участъци между
селата: с. Въгларово, с. Тракиец, с. Текето, с.
Конуш, с. Войводово, с. Орлово, с. Мандра, с.
Големанци, с. Манастир, с. Малево, с. Стамбо
лийски, с. Динево, с. Книжовник, с. Корен и с.
Криво поле в община Хасково; с. Жълти бряг
и с. Царева поляна в община Стамболово“, при
спазване условията на съгласувателните писма,
на следните етапи:
Етап – 1: с. Конуш – с. Тракиец – с. Текето,
община Хасково;
Етап – 2: с. Тракиец – с. Въгларово, община
Хасково;
Етап – 3: с. Мандра – с. Големанци, община
Хасково;
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Етап – 4: с. Войводово – с. Манастир, община
Хасково;
Етап – 5: с. Манастир – с. Малево, с. Мана
стир – с. Книжовник, община Хасково;
Етап – 6: с. Малево – с. Стамболийски, об
щина Хасково;
Етап – 7: с. Книжовник, община Хасково – с.
Жълти бряг, община Стамболово;
Етап – 8: с. Жълти бряг, община Стамболо
во – с. Корен, община Хасково;
Етап – 9: с. Корен – с. Криво поле, община
Хасково;
Етап – 10: с. Жълти бряг – с. Царева поляна,
община Стамболово;
Етап – 11: с. Стамболийски – с. Динево, об
щина Хасково.
Трасетата на оптични я кабел минават в
публична държавна или публична общинска
собственост. Пресичат линейни обекти пуб
лична собственост – държавна или общинска,
и кабел 20 kV – частна собственост на „Слън
це – 09“ – ЕООД,София.
Строежът се категоризира като IV категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „ж“ ЗУТ, чл. 8,
ал. 5 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номен
клатурата на видовете строежи и Удостоверение
№ 00314 от 17.11.2016 г. на Комисията за регули
ране на съобщенията.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 215 ЗУТ.

3401

Областен управител:
М. Ангелов

20. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурс за: до
цент по професионално направление 4.4. Науки
за земята, научна специалност „Дистанционно
изследване на атмосферата“ – един за нуждите
на катедра „Физика“; главни асистенти по: про
фесионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, научна специалност
„Елек т роснабд яване и елек т рообзавеж да
не“ – един за нуждите на катедра „Електрифика
ция на минното производство“; професионално
направление 5.13. Общо инженерство, научна
специалност „Автоматизирани системи за обра
ботка на информация и управление“ – един за
нуждите на катедра „Информатика“, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
МГУ „Св. Иван Рилски“, сектор „Следдипломна
квалификация“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02)
80-60-209, 0879 807 890, Зоя Велева.
3372
7. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София,
обявява конкурси за академична длъжност доцент
по научна специалност 02.01.02 „Материалозна
ние и технология на машиностроителните ма
териали“ в научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание – един за нуждите на НС 5.
„Технологии и системи за защита“ към института;
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по научна специалност 02.01.08 „Методи за кон
тролиране и изпитване на материали, изделия и
апаратура“ в научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание – един за нуждите на НС 7.
„Специализирани сензори и устройства“ към
института, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат
в института, София, бул. Шипченски проход
67 – отдел „Организация и управление на чо
вешките ресурси“, тел. 02/462-62-28.
3315
129. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява два конкурса за
заемане на академичната длъжност професор в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Фуражно производство. Ли
вадарство“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел.
0670/62802.
3333
157. – Регионалният исторически музей – Велико Търново, обявява конкурс за доцент в научна
област 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.2. История и археология, научна
специалност „История на България“ (История
на Българското Възраждане), за нуждите на Ре
гионалния исторически музей – Велико Търново
(отдел „История на България ХV – ХІХ век“),
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и документи: в деловодство
то на РИМ – Велико Търново 5000, ул. Никола
Пиколо 6, тел. 062/682-511.
3375
13. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т обявява, че е изготвен проект за
ПУП – схема за трасе за водопровод и канали
зация в кв. Анезица по плана на Велинград с
възложител Община Велинград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения и
искания по проекта до общинската администра
ция – Велинград.
3356
589. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен ПУП – парцеларен план за изграждане
на кабелна линия средно напрежение (СрН) от
реконструирания СРС от ВЕЛ „Есеница“ 20 kV до
новия трафопост тип БКТП 1Т 630 kVА, 20/0,4 kV,
намиращ се в ПИ с идентификатор 32860.10.110
по КК на с. Искър, община Вълчи дол, област
Варна, с дължина на трасето 95 м, премина
ващо през ПИ с идентификатор 32860.17.13 по
КК на с. Искър, нива, собственост на „Агро
ГТ“ – ЕООД, ПИ с идентификатор 32860.10.132,
полски пътища – общинска собственост, и ПИ
с идентификатор 32860.10.110, нива, собственост
на „Агро ГТ“ – ЕООД. Проектът е изложен в
сградата на Община Вълчи дол, стая № 203.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересуваните лица могат да направят пис
мени възражения по проекта до общинската
администрация.
3355
9. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура) за изграждане
на подпорни стени през ПИ (поземлени имо
ти) с идентификатори 18157.98.297; 18157.98.581;
18157.98.983; 18157.98.987; 18157.98.989; 18157.98.990;
18157.187.91 и 18157.501.501 по КК на гр. Гурково
за изпълнение на обект: „Изграждане на инфра
структура за предотвратяване на наводнения,
корекция и почистване на речното корито на
р. Лазова, гр. Гурково, община Гурково“. Проектът
може да се разгледа в стая № 4 на общинската
администрация – Гурково. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация – Гурково.
3354
2. – Община гр. Долни чифлик, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на за
интересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че Общинският експертен съвет по устройство
на територията при Община Долни чифлик с
Решение № 11 от протокол № 4 от 20.04.2017 г. е
приел проект на ПУП – парцеларен план за „Трасе
на хидромелиоративните преносни (довеждащи
и отвеждащи) проводи (мрежи) и съоръжения
към тях – за водовземане от повърхностен воден
обект – река Камчия, с цел напояване в ПИ
046001, ПИ 046004, ПИ 046006 и ПИ 046007 по
КВС на с. Старо Оряхово. Проектът се съхранява в
дирекция „УТТТОС“ при Община Долни чифлик.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в общинската администрация – Долни чифлик.
3357
3. – Община гр. Долни чифлик, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на за
интересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че Общинският експертен съвет по устройство
на територията при Община Долни чифлик с
Решение № 12 от протокол № 4 от 20.04.2017 г.
е приел проект на ПУП – парцеларен план за
одобряване на ПУП – парцеларен план за „Трасе
на хидромелиоративните преносни (довеждащи
и отвеждащи) проводи (мрежи) и съоръжения
към тях – за водовземане от повърхностен во
ден обект – река Камчия, с цел напояване в
ПИ 048001 и ПИ 046008 по КВС на с. Старо
Оряхово и ПИ 52115.20.5, ПИ 52115.20.40, ПИ
52115.20.41, ПИ 52115.20.42 и ПИ 52115.20.43 по
кадастралната карта на с. Ново Оряхово. Про
ектът се съхранява в дирекция „УТТТОС“ при
Община Долни чифлик. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта в общинската
администрация – Долни чифлик.
3358
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75. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е разработен проект на ПУП – ПП (парцеларен
план) за изграждане на оптична връзка от Регу
лационната граница на гр. Исперих в рамките
на сервитутата на пътя Исперих – Разград до
съоръжение на техническата инфраструктура в
УПИ XI-60 в кв. 21 по плана на с. Голям Поровец,
община Исперих. Проектите са изложени в стая
№ 1 на Община Исперих. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да напра
вят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Исперих в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3359
92. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура,
представляващ външно електрозахранване на
имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастрал
ната карта на гр. Каварна, със следните засегнати
имоти: имот с идентификатор 35064.120.9 – паси
ще, и имот с идентификатор 35064.120.6 – полски
път, в землище гр. Каварна, община Каварна,
общинска собственост. Проектът се намира в
отдел „Устройство на територията и инвестиции“
при Община Каварна и на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с него, като при необ
ходимост могат да направят писмени искания,
предложения и възражения до общинската ад
министрация – Каварна.
3371
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите соб
ственици на поземлени имоти 06999.72.2, 000600
и 06999.72.18, м. Край село, в землището на с.
Буковлък, че е изработен проект за: подробен ус
тройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на канализационно отклонение ∅ 200/250 мм,
водопровод ∅ 40 мм и електропровод НН за
ПИ 06999.72.2, м. Край село, землището на с.
Буковлък, община Плевен. Проектът се намира в
стая № 94 на общината и може да бъде прегледан
в работни дни от 9 до 11 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
чрез Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
3360
2. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ, Заповед № РД-02-15-135 от 23.12.2016 г.
на зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройство и заявление вх. № 17-РЗК-201
от 24.02.2017 г. на ДП „НКЖИ“ съобщава че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план
(план за елементите на техническата инфра
структура извън границите на урбанизираната
територия) за обекти: Участък 83: Междугарие
Филипово – Скутаре, подобект: Прелез на км
9+180 (път Павел баня – Пловдив), землище
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив;
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Участък 87: Междугарие Тракия – Скутаре, зе
млище гр. Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в
Община Пловдив, пл. Централен 1, ет. 7, ст. 5,
Пловдив 4000. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта чрез Община Пловдив.
3314
4.  –  Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфра
структура извън урбанизираната територия – ел.
кабел 20 kV и водопроводно отклонение до ПИ
000125 в местност Чуката, землище на с. Бъзън,
по първи вариант на трасетата през следните
имоти – общинска собственост: 000129 и 000251 с
НТП „Пасища, мери“; 000245 с НТП „Изоставени
територии за трайни насаждения“; 000380 и 000417
с НТП „Полски пътища“; 000411 с НТП „Пътища
IV клас“ и 000421 с НТП „Ведомствени пътища“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3361
38. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване на ПИ
№ 030011, 030012, 030013 и 030017 в местност
Бели връх по КВС на землище с. Колена, община
Стара Загора, за нуждите на „Никсон“ – ЕООД.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3399

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е по
стъпило  оспорване от „Агроком 2006“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
„Агро макс 2006“ – ЕООД, със седалище и ад
рес на управление Стара Загора и „Агротрейд
комерс“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Плевен, всичките представлявани от
процесуалния представител адв. Росен Кацарски,
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични пла
щания“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 81 от
2015 г.) в частта на § 1 и 2 от същата, с която
са изменени чл. 13, ал. 6, т. 1 и чл. 47, ал. 1,
т. 2 и 3 от Наредба № 11 от 2009 г., по което е
образувано адм. д. № 3813/2017 г.  по описа на
Върховния административен съд.
3402
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че по жалба на сдружение с нес
топанска цел „Български правозащитен алианс“,
представлявано от управителя Георги Иванов
Йорданов, с която е оспорена законосъобразността
на разпоредбата на чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата
за управление на общинските пътища на тери
торията на община Петрич, приета с Решение
№ 416 по протокол № 17 от проведено заседание
на 16.12.2016 г. от Общинския съвет – гр. Петрич,
е образувано адм. дело № 313/2017 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 7.07.2017 г. от 10,30 ч.
3373
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1  АПК съобщава, че
е постъпил протест на Донка Мачева – зам.прок у рор в Окръж на прок у рат у ра – Велико
Търново, срещу   Наредбата за управление на
общинските пътища  в община Горна Оряховица,
приета с Решение № 370 от протокол № 34 от
21.05.2009 г. на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица, и на основание чл. 23 от Закона за
пътищата. Образувано е адм.д. № 296/2017 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
2.06.2017 г. от 10 ч.
3379
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Донка Мачева – зам.
окръжен прокурор при Окръжна прокурату
ра – Велико Търново, против чл. 15а, ал. 3 във
връзка с чл. 15, ал. 1 и Образец 2 в частта относно
израза „…имотът не е основно жилище за някой
от тях“, чл. 16, ал. 2, т. 3.1, чл. 41а, ал. 5, т. 6 и
чл. 47, т. 9.2, т. 9.3 и т. 29 от Наредбата за опреде
лянето и администрирането на местните такси и
цените на услугите в община Лясковец, приета с
Решение № 521 от 12.02.2003 г. по протокол № 51
на Общинския съвет – гр. Лясковец, за което е
образувано адм. д. № 294/2017 г. по описа на Ад
министративния съд – Велико Търново. Съдебното
заседание е насрочено за 2.06.2017 г. от 10 ч.
3383
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор в Окръжна проку
ратура – Велико Търново, срещу разпоредбите на
чл. 26, ал. 10, чл. 73 и 74 от Наредбата за опреде
лянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Велико
Търново, приета с Решение № 68 от 28.12.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Велико Търново, за което
е образувано адм. д. № 272/2017 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново, както
и за възможността на заинтересованите страни да
се присъединят към оспорването или да встъпят
като страна в производството на основание чл. 189,
ал. 2 АПК. Съдебното заседание е насрочено за
23.06.2017 г. от 10 ч.
3433
Административният съд – Враца, на осно
вание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от проку
рор при Окръжна прокуратура – Враца, против
разпоредбите на чл. 21, ал. 1, чл. 24, чл. 25, ал. 1,
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т. 7, чл. 36, чл. 49, ал. 2, т. 6 и чл. 60 от Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги от Община Мездра, при
ета от Общинския съвет – гр. Мездра, по което
е образувано адм. дело № 209/2017 г., насрочено
за 4.07.2017 г. от 11 ч.
3380
Административният съд – Враца, на основа
ние чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК съоб
щава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, на разпоредбите
на чл. 14, ал. 3 и чл. 24, ал. 1, т. 4 на Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване в общинските детски градини в
община Роман, по което е образувано адм. дело
№ 218/2017 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 4.07.2017 г. от 11 ч.
3382
Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на М. Любено
ва, прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич,
срещу чл. 1, ал. 2, чл. 28, ал. 1 (в санкционната
му част) и ал. 2, чл. 29, ал. 1 (в санкционната му
част ) и по отношение на т. 5в и 5г, чл. 29, ал. 2,
чл. 30, ал. 1 и 2 от Наредба № 19 за управление
на общинските пътища в община Крушари,
приета от Общинския съвет – с. Крушари, на
основание чл. 23 от Закона за пътищата с Ре
шение № 9/90 по протокол № 8 от 30.07.2010 г.
Административно дело № 245/2017 г. е насрочено
за 20.06.2017 г. от 13,15 ч.
3378
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Ок
ръжна прокуратура – Кърджали, на разпоредбите
на чл. 10, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 10, чл. 56 и 57 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Джебел, приета с Решение № 149 от
30.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Джебел,
по което е образувано адм. д. № 105/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.06.2017 г. от 10 ч.
3445
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че с вх. № 1058 от 21.03.2017 г. е
постъпил протест от Йордан Георгиев – прокурор
в Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за определянето и администриране
то на местните такси, цени на услуги и права
на територията на община Бобов дол в частта
по чл. 58 и 58а. Образувано е адм. д. № 77 по
описа на съда за 2017 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
16.06.2017 г. от 10 ч.
3377
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на Живко Пенев – прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден
против разпоредбите на чл. 20, ал. 3 в частта „не
са основно жилище“, чл. 53, ал. 2, т. 6, чл. 63 – 65
и приложение № 10 към глава ІІІ, т. 28 от На
редбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
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на община Лесичово. По протеста е образувано
адм. дело № 296 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
3432
Административният съд – Плевен, на осно
вание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 56,
ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазва
не на обществения ред и общинското имущество
на територията на община Гулянци, приета с
Решение № 225 от 31.05.2012 г. по протокол № 10
от 31.05.2012 г., с искане за отмяна, по който е
образувано адм. дело № 301 по описа за 2017 г.
на Административния съд – Плевен.
3381
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по жалба на
сдружение с нестопанска цел „Български право
защитен алианс“, Пловдив, ул. Райко Даскалов
67, е образувано адм. д. № 394/2017 г. по описа
на АССO, което ще бъде разгледано в открито
съдебно заседание на 14.06.2017 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване е чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинското имущество на
Община Горна Малина в частта, описваща съдър
жанието на годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост.
3376
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. дело № 396/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 5.07.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжна прокуратура – София,
против чл. 2, ал. 6, чл. 15, чл. 20, ал. 4, чл. 29,
чл. 34, ал. 1, т. 17 и 18, чл. 36, ал. 1, т. 13 и глава
девета (чл. 46 – чл. 49) от Наредбата за опреде
лянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Пирдоп.
3434
Административният съд – София област, втори
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административ
ния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 420/2017 г. по описа на съда, което е насрочено
за разглеждане на 28.06.2017 г. от 10 ч. и по кое
то предмет на оспорване е чл. 21, ал. 4 и чл. 31,
ал. 3 от Наредбата за управление на общинските
пътища в община Ихтиман. Конституирани стра
ни в производството са: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и административен ор
ган – Общинският съвет – гр. Ихтиман.
3466
Административният съд – Хасково, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 1, ал. 2, чл. 20,
ал. 4, чл. 21, чл. 23, ал. 2, чл. 25, ал. 2, чл. 26,
чл. 27, ал. 1, т. 4, чл. 30 – 32 от Наредба № 9 за
собствеността, управлението, стопанисването,
изграждането, поддържането и финансирането на
общинската пътна мрежа на община Харманли, по
който е образувано адм.д. № 452/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 14.06.2017 г. от 10,30 ч.
3467
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 75, ал. 7 ЗА и чл. 595 и сл. от ГПК заличава
от регистъра на адвокатските дружества, воден
при ВОС, вписаното по парт. 3, рег. 11, том 2,
стр. 13, ф. д. № 71/2009 г. „Адвокатско друже
ство Николов и Топалов“ със седалище Варна,
ул. Поп Харитон 13.
3429

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Компас“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже
нието на 22.06.2017 г. в 10,30 ч. в София, ул. Соф
роний Врачански 1, ет. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността за изминалия
отчетен период; 2. освобождаване на действащия
управителен съвет и освобождаването му от от
говорност; 3. избор на нов управителен съвет на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
независимо от броя на присъстващите.
3406
3. – Управителният съвет на сдружение „Училищен спортен клуб „73 СУ „Владислав Граматик“
София“ – София, на основание чл. 20 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 11.07.2017 г.
в 16 ч. в София, ул. Георги Измирлиев 2, в
сградата на 73 СУ „Владислав Граматик“ при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет през 2016 г.; 2.
приемане на ГФО на сдружението за 2016 г.; 3.
освобождаване на Иван Славов Петков като член
на управителния съвет на сдружението и член
на клуба; 4. избор на нов управителен съвет на
сдружението; 5. разни. Материалите по дневния
ред на общото събрание са на разположение
на членовете в седалището на сдружението на
адрес: ул. Георги Измирлиев 2, сградата на 73
СУ „Владислав Граматик“, всеки работен ден от
10 до 16 ч. Регистрацията за участие в общото
събрание ще се извършва срещу представяне на
лични карти на членовете. В случай на предста
вителство на член упълномощеното лице следва
да представи изрично писмено пълномощно на
основание чл. 21, ал. 3 от устава и чл. 28, ал. 3
ЗЮЛНЦ за събранието. При липса на кворум на
основание чл. 20, ал. 4 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час и ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
3464
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-17 състав, свиква на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ с определение от 28.04.2017 г. по искане
на Диего Даниел Орникуе, Даниел Франсоа Би
джиаои, Стефан Хуго Оскар и Юлия Николова
Дандолова, представляващи повече от 1/3 от
членовете на сдружение „Джойнт – България“,
общо събрание на членовете на сдружението на
12.07.2017 г. в 10,30 ч. на адреса на управление на
сдружението – София 1303, район „Възраждане“,
бул. Александър Стамболийски 50, при следния
дневен ред и предложения за решения: 1. одо
брение на финансовите отчети на сдружението и

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3   

отчетите за дейността на управителния съвет на
сдружението за 2009 – 2015 г.; проект за решение:
общото събрание одобрява финансовите отчети
на сдружението и отчетите за дейността на упра
вителния съвет на сдружението за 2009 – 2015 г.;
2. изменение на устава на сдружението: 2.1.
проект за решение: „На основание чл. 19, ал. 1,
т. 1 от устава на сдружението общото събрание
изменя чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението,
както следва: „Управителният състав се състои
от 4 до 7 души – членове на сдружението.“; 2.2.
проект за решение: „На основание чл. 19, ал. 1,
т. 1 от устава на сдружението общото събрание
изменя чл. 26, ал. 3 от устава на сдружението,
както следва: „Заседанията са редовни, ако на тях
присъстват повече от половината от членовете
на управителния съвет.“; 2.3. проект за решение:
„На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от устава на
сдружението общото събрание отменя чл. 26,
ал. 4 от устава на сдружението“; 2.4. проект за
решение: „На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от устава
на сдружението общото събрание изменя чл. 26,
ал. 5 от устава на сдружението, както следва:
„Решенията се вземат с мнозинство от присъст
ващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3
и 6 от Закона за юридическите лица с нестопан
ска цел – с мнозинство от всички членове.“; 2.5.
проект за решение: „На основание чл. 19, ал. 1,
т. 1 от устава на сдружението общото събрание
изменя чл. 20, ал. 4 от устава на сдружението,
както следва: „Поканите за общото събрание се
издават от председателя на управителния съвет
на сдружението и трябва да бъдат изпратени по
електронна поща, с препоръчана поща, по куриер
или получени лично срещу подпис поне тридесет
дни преди сесията на общото събрание.“; 3. осво
бождаване на членове на управителния съвет на
сдружението; проект за решение: „На основание
чл. 19, ал. 1, т. 3 от устава на сдружението общото
събрание освобождава Стивън Швагер, Еужен
Филипс и Алберто Сендерей от длъжност като
членове на управителния съвет на сдружението.“
3463
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по волейбол „Волей мания“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 15.07.2017 г. в 18 ч.
на адреса на управление на сдружението: София,
р-н „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 27, вх. 1,
ап. 90, при следния дневен ред: 1. освобождава
не на Мирослав Христов Атанасов като член на
управителния съвет на сдружението и избиране
на негово място на Даниел Ангелов Данков; 2.
освобождаване на Григор Благоев Кръстанов като
член на управителния съвет на сдружението и
избиране на негово място на Божидар Тодоров
Къртунов; 3. промени в устава на сдружението,
както следва: чл. 5, 8, 13, 15, 17 и 23.
3411
12. – Управителният съвет на сдружение
„Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода“ – Варна, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 21, т. 1, ал. 4 от устава на сдружението свиква
общо събрание на дружеството на 5.07.2017 г. в
17,30 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик 61, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
за периода 5.12.2012 г. – 5.07.2017 г.; 2. приемане
на промени в устава на сдружението; 3. избор

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

на управителен съвет и контролна комисия; 4.
разни. Регистрацията на делегатите ще започне
в 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3430
11. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по тенис на маса „Неврокоп ТМ“,
гр. Гоце Делчев, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.07.2017 г. в 17 ч. в
гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 13, ет. І, при след
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на спортния
клуб; 2. промяна в състава на управителния съвет
и избор на нов председател на дружеството; 3.
приемане на нови членове на дружеството; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3431
14. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Бизнес сдружение
Инициатива за Добрич“ – с. Добрич, община
Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик
ва редовно общо събрание (отчетно-изборно) на
25.06.2017 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в с. Добрич, община Димитровград, ул. Г. С. Ра
ковски 27, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2016 г.; проект за решение – ОС приема годиш
ния финансов отчет на сдружението за 2016 г.;
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2. освобождаване от отговорност на членовете на
УС за дейността им през 2016 г.; проект за реше
ние – ОС освобождава от отговорност членовете
на УС за дейността им през 2016 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете всеки работен
ден в с. Добрич, община Димитровград, ул. Г. С.
Раковски 27. 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.
3441
Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“
прави поправка на техническа грешка в прило
жение № 1 към т. 4.1 и 4.4 на Заповед № РД46-158 от 30 март 2017 г. на Министерството на
земеделието и храните (ДВ, бр. 35 от 2017 г.,
стр. 48), като в таблицата след ред „Чипровци
…..“ се добавят следните редове:
„
ПЕРНИК
Брезник

40

8

7

Земен

28

8

7

Ковачевци

28

8

7

3468

“

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
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