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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на
документите, изслушване на кандидатите и
за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати, представяне
и публично оповестяване на документите,
изслушване на кандидатите и за избор на
членове за съдийската и за прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание.
І. Предлагане на кандидати и представяне
на документите на кандидатите за членове
за съдийската и за прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет.
1. Предложенията за кандидати за членове на
Висшия съдебен съвет от квотата на Народното
събрание се правят от народни представители
по колегии, от които шестима – за съдийската,
и петима – за прокурорската. Предложенията
се внасят в писмена форма чрез деловодството
на Народното събрание до Комисията по правни въпроси в 21-дневен срок от приемането на
тези правила от Народното събрание.
2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния
кандидат, включително и изразени становища
от професионални, академични и други организации. Към предложенията се прилагат
следните документи:
– писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– копие от документи за завършено висше
образование по специалността „Право“; документи, свързани с изискванията за несъвместимост; както и документи за юридическия
стаж и кариерното развитие на кандидата;
– декларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 9, 10 и 11 от
Закона за съдебната власт;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно
чл. 17, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
– свидетелство за съдимост;
– удостоверения от Националната следствена служба за наличие/липса на данни
за образувани и неприключени наказателни
производства.

3. В 14-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Комисията по правни въпроси:
– писмена концепция за работата си като
член на Висшия съдебен съвет на хартиен и
електронен носител;
– декларация за имотното си състояние и
произхода на средствата за придобиването на
имуществото си, както и декларация за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2 от
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси по образец, предложен
от комисията и от пленума на Висшия съдебен
съвет и утвърден от министъра на правосъдието.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите
по раздел I се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специална
секция на интернет страницата на Народното
събрание. Публикуват се и името, и мотивите
на народния представител, предложил съответния кандидат.
2. Публикуването на предложенията и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации могат да представят на
Комисията по правни въпроси становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да
му бъдат поставяни. Становищата и въпросите
се изпращат по пощата на адрес: София, пл.
Княз Александър I № 1, Комисия по правни
въпроси, или по електронен път на електронна
поща: kpv1@parliament.bg, не по-късно от седем
дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се публикуват
в срок до три дни след представянето им на
специалната секция на интернет страницата
на Народното събрание. Не се публикуват
конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния
живот на лицата.
III. Проверка за допускане на кандидатите
до изслушване.
1. Комисията по правни въпроси на отделно
заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички необходими
документи и дали предложените кандидати
отговарят на изискванията за заемане на
длъжността член на Висшия съдебен съвет
от квотата на Народното събрание.
2. Когато Комисията по правни въпроси
установи, че кандидатът не е представил
всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок 5 дни
от уведомяването.
3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по
раздел I или не отговарят на изискванията
по чл. 17, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
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4. След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на
кандидатите за съдийската и за прокурорската
колегия, които са допуснати до изслушване.
Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за съдийската и
за прокурорската колегия и се публикува на
специалната секция на интернет страницата
на Народното събрание.
IV. Изслушване на допуснатите кандидати
за членове за съдийската и за прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание.
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси,
което се излъчва в реално време чрез интернет
страницата на Народното събрание.
2. Комисията по правни въпроси изслушва
само допуснатите кандидати по поредността
им в списъка за съдийската и за прокурорската колегия.
3. Вносител на предложението представя
кандидата в изложение до 2 минути.
4. На кандидата се дава възможност да
допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за
работа като член на Висшия съдебен съвет в
изложение до 10 минути за всеки кандидат.
5. Народните представители могат да задават
въпроси към кандидата, включително и такива
от становищата, постъпили от юридически лица
с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши
училища и научни организации. Времето за
изложение на въпросите е до 2 минути.
6. На всеки кандидат се предоставя право
на отговор след задаването на въпрос към
него. Времето за отговор на всеки въпрос е
до 2 минути.
7. Комисията по правни въпроси внася в
Народното събрание доклад от изслушването,
към който се прилага списък на кандидатите,
подреден по азбучен ред на собствените им
имена, за съдийската и за прокурорската колегия, участвали в изслушването. Към доклада
се прилагат и проекти на решение за избор
на член на Висшия съдебен съвет поотделно
за съдийската и за прокурорската колегия.
V. Избор на членове за съдийската и за
прокурорската колегия на Висшия съдебен
съвет от квотата на Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на
заседанието може да присъстват допуснатите
кандидати.
2. Комисията по правни въпроси представя
доклад за проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител на
предложението по поредността им, определена
в списъка на кандидатите за съдийската и за
прокурорската колегия, изготвен по азбучен
ред на собствените имена, в изложение до
2 минути.
4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
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5. Гласуването се извършва поотделно за
всеки кандидат по поредността, определена
в списъка на кандидатите за съдийската и за
прокурорската колегия.
6. Избран е кандидатът, който е получил
най-много гласове, но не по-малко от две трети от гласовете на народните представители.
7. В случай че повече от шестима кандидати от съдийската колегия, съответно петима
кандидати от прокурорската колегия, получат
необходимия брой гласове съгласно изискванията на чл. 130, ал. 3 от Конституцията на
Република България и на чл. 19б от Закона
за съдебната власт, то измежду кандидатите,
получили необходимия, но най-малък равен
брой гласове, се провежда балотаж и за избран
се смята този, който е получил най-много
гласове, но не по-малко от две трети от общия
брой народни представители.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Приложение № 1

към Решение за приемане на процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор
на членове за съдийската и за прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
с ЕГН ……………........, л. к. № ................................ ,
изд. на …...…………..... от МВР ............................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за
член на Висшия съдебен съвет от ..... колегия.
Декларатор: ..........................
Приложение № 2

към Решение за приемане на процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор
на членове за съдийската и за прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
с ЕГН ……………........, л. к. № ................................ ,
изд. на …...…………..... от МВР ............................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
– не са налице основанията за несъвместимост съгласно чл. 18, ал. 1, т. 9, 10 и 11 от Закона
за съдебната власт;
– при наличие на основания за несъвместимост по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 7 от Закона за
съдебната власт в едномесечен срок от избора
ще предприема необходимите действия по реда
на чл. 18, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
4000
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 26 МАЙ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет с Постановление
№ 106 на Министерския съвет от 2015 г.
(обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г.; изм. и доп., бр.
92 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В т. 8 се създава буква „д“:
„д) събиране, обработване и съхраняване на индивидуални данни за дейността на
пристанищните оператори и собствениците
на пристанища и пристанищни съоръжения;“.
2. Създават се т. 16 и 17:
„16. обработва и съхранява събраните от
дирекциите по чл. 21, ал. 1 индивидуални данни и анализира, съхранява и разпространява
статистическа информация за дейността на
пристанищните оператори и собствениците
на пристанища и пристанищни съоръжения;
17. предоставя статистическата информация
по т. 16 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националния статистически институт и на другите
потребители на статистическа информация.“
§ 2. В чл. 22 т. 29 се изменя така:
„29. събират, обработват и съхран яват
индивидуални данни за дейността на пристанищните оператори и собствениците на
пристанища и пристанищни съоръжения;“.
§ 3. В приложението към чл. 14, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„17“ се заменя с „18“.
2. На ред „дирекция „Административноправно и финансово-счетоводно обслужване“
числото „17“ се заменя с „18“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „225“ се заменя с „224“.
4. На ред „дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“ числото „11“ се заменя с „13“.
5. На ред „дирекция „Морска администрация – Варна“ числото „56“ се заменя с „55“.
6. На ред „дирекция „Морска администрация – Бургас“ числото „50“ се заменя с „49“.
7. На ред „дирекция „Речен надзор – Русе“
числото „35“ се заменя с „34“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3903

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
ОТ 31 МАЙ 2017 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
Чл. 2. Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2018 е първостепенен разпоредител с бюджет.
Чл. 3. Във връзка с правомощията на министъра за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 дейностите
до края на 2017 г., свързани с координацията
за подготовката и провеждането на председателството, заложени в бюджетна програма
„Други дейности и услуги“ по бюджета на
Министерския съвет в програмен формат за
2017 г., да се включат по бюджета на Министерството за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 към област
на Политика „Подготовка и провеждане на
българското председателство на Съвета на ЕС
2018 г.“ със съответната бюджетна програма
„Подготовка на българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“.
Чл. 4. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г. в общ размер
3 000,0 хил. лв., в т. ч. разходи за персонал
1 818,0 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез:
1. преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2017 г. – 925,0
хил. лв.;
2. намаление на разходите за подготовката и
провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.,
по бюджетна програма „Други дейности и
услуги“ – 2 075,0 хил. лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството за
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 за 2017 г. по Политика
„Подготовка и провеждане на българското
председателство на Съвета на ЕС 2018 г.“, бюджетна програма „Подготовка на българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 г.“.
(4) Със сумата 1 182,0 хил. лв. да се увеличат
следните показатели по бюджета на Министерството за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г.:
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ДЪРЖАВЕН

1. максималният размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2017 г.;
2. максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 2 075,0 хил. лв. да се
намалят разходите по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. по бюджетна програма
„Други дейности и услуги“.
(2) Със сумата 657,0 хил. лв. да се намалят показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 6. (1) Главният секретар на Министерския съвет и министърът за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 да извършат съответните промени
по бюджетите си за 2017 г. и да уведомят
министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 4, ал. 2 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Преобразува чрез вливане Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в
Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
(2) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от преобразувания
център се уреждат при условията и по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от
Закона за държавния служител.
(3) Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2018 поема активите, пасивите, архива, както
и другите права и задължения на Националния център по подготовката и провеждането
на българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
§ 2. Недвижимите имоти и движимите вещи
на Националния център по подготовката и
провеждането на българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
се ползват от Министерството за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 за изпълнение на функциите на
министерството до предоставянето им при
условията и по реда на Закона за държавната
собственост.
§ 3. Всичк и отк рити от дирек тора на
Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
и непрекратени към момента на влизането в
сила на постановлението процедури по Закона
за обществените поръчки се довършват от
министъра за Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

§ 4. Отменя се Устройственият правилник
на Националния център по подготовката и
провеждането на българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.,
приет с Постановление № 171 на Министерския
съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2016 г.;
изм., бр. 97 от 2016 г.).
§ 5. Отменя се Постановление № 171 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Устройствен правилник на Националния
център по подготовката и провеждането на
българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. (обн., ДВ, бр. 55
от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г.).
§ 6. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно
разпределение на разходите по подготовка и
провеждане на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
и на допълнителни разходи за 2017 г. (обн.,
ДВ, бр. 29 от 2017 г.; изм., бр. 39 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 числото „14 341 000“ се заменя
с „8 000 000“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г. да се увеличат, както следва:
1. максималният размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2017 г. – с 9 000 000 лв.;
2. максималният ангажимент на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г. – с 8 000 000 лв.“
2. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Със сумата 6 341 000 лв. по
пореден № 2а от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството за
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 за 2017 г. по Политика
„Подготовка и провеждане на българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 г.“, бюджетна програма „Подготовка
на българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 г.“.
(2) Да се увеличат следните показатели по
бюджета на Министерството за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 за 2017 г.:
1. максималният размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2017 г. – с 15 777 000 лв.;
2. максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г. – с 6 341 000 лв.“
3. В чл. 10 след думите „главният секретар на Министерския съвет“ се добавя „министърът за Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018“ и се
поставя запетая.

С Т Р.
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4. В приложението към чл. 1:
а) пореден номер 2 се изменя така:

2.

„

6

Министерски съ- Основен ремонт на сградата и
вет – Комп лекс сградните инсталации с въвеж„Бояна“
дане на енергоефективни мерки
за Дом № 2 от Комплекс „Бояна“,
доставки на машини, съоръжения
и други по повод ползване на
обекта за целите на Българското
председателство на Съвета на ЕС
през 2018 г.

8 000 000

1 000 000

9 000 000

“

б) създава се пореден номер 2а:

2а.

Министерство
за Бъ л г ар ско т о
председателство
на Съвета на Европейския съюз
2018, в т.ч.:

6 341 000

9 600 000

15 941 000

Осигуряване на акредитационна
система за нуждите на председателството

400 000

1 300 000

1 700 000

Доставка на интериорно и офис
обзавеждане за залите и помещенията, които ще се ползват за
нуждите на председателството

2 300 000

Доставка и наем на техническо
оборудване за покриване на нуждите на делегатите и медиите по
време на Българското председателство

150 000

Изработване на промоционални
материали (сувенири, подаръци,
рекламни материали и др.)

1 000 000

Из рабо т ва не на мат ериа л и за
външна и вътрешна реклама и
сключване на договори за наем на
рекламни площи и монтаж

1 225 000

250 000

1 475 000

Осигуряване на изхранването на
делегациите

40 000

1 660 000

1 700 000

Наем на автомобили и други транспортни средства за делегациите

10 000

550 000

560 000

Хотелско настаняване

15 000

500 000

515 000

Осиг у ряване дейност та на доброволците и лицата за връзка с
делегациите

36 000

83 000

119 000

Преводи от ГД „Преводи“ към ЕК

60 000

3 000 000

3 060 000

Самолетни билети

85 000

37 000

122 000

Медиамониторинг

15 000

21 000

36 000

2 300 000

200 000

350 000

1 000 000
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Закупуване на програмно време и
излъчване и публикуване на съдържание и реклами в електронни
и печатни медии, създаване на
специални рубрики и предавания

400 000

1 050 000

1 450 000

Изработване на телевизионни, аудио и интернет клипове и банери
за популяризиране на председателството, както и на филм за
председателството

173 000

87 000

260 000

81 000

81 000

Осигуряване на фотографски услуги и видеозаснемане
Разработване на интернет портал
на Българското председателство и
поддръжка

72 000

31 000

103 000

Публични събития, обучения и
социологически проучвания, част
от Комуникационната стратегия в
национален план

160 000

300 000

460 000

Организиране на събитията Корепер I и II, КОПС, Прес трип

200 000

450 000

650 000

§ 7. В чл. 2, ал. 4 на Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102
от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение
№ 2357 на Върховния административен съд от
2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и
83 от 2011 г., бр. 12, 14, 22, 74 и 58 от 2012 г.,
бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37
от 2015 г. и бр. 36 от 2016 г.) т. 14 се отменя.
§ 8. В чл. 7, ал. 2 на Наредбата за заплатите
на служителите в държавната администрация,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г. и бр. 11
от 2017 г.), думите „Националния център по
подготовката и провеждането на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 година“ се заменят с „Министерството за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018“.
§ 9. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103
от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г., бр. 27, 36, 76,
79 и 86 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8а, ал. 1 думите „Националния
цен т ър по подготовката и п ровеж дането
на Българското председателство на Съвета

“
на Европейския съюз през 2018 година“ се
заменят с „Министерството за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018“.
2. В чл. 12, ал. 1, т. 3 след думите „на персонала“ се добавя „с изключение на политическия кабинет на министъра за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018“.
§ 10. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от
Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и
100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр.,
бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83,
88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42,
49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г., бр. 8
от 2014 г. и бр. 36 и 68 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В пореден № 2 думите „директор на
Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018
година“ се заличават.
2. В пореден № 3 думите „заместник-директор на Националния център по подготовката и
провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018
година“ се заличават.
§ 11. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г.,
бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32,
36, 54, 76 и 86 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.), се
създава ред 72а:

С Т Р.
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72а. 55

Говорител на БългарЕкспертското председателство
но ниво
на Съвета на Европей1Б
ския съюз

§ 12. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 79, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г. във
връзка с Решение на Народното събрание от
4 май 2017 г. за приемане на структура на
Министерския съвет на Република България
(ДВ, бр. 37 от 2017 г.).
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и
числеността на персонала на Министерството
за Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018, наричано по-нататък
„министерството“, и на неговите административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София, пл. България
№ 1, административната сграда на Националния дворец на културата.
(2) Министерст вото е организи рано в
дирекции, които подпомагат министъра за
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 при осъществяване
на правомощията му, осигуряват технически
дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и
юридическите лица.
(3) А дминистрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в
съответствие с Конституцията на Република България, международните договори и
другите нормативни актове при спазване
на принципите: законност; предвидимост,
п у бл и ч но с т и п р оз рач но с т; до с т ъп но с т;
отговорност и отчетност; ефективност; суб
ординация и координация; обективност и
безпристрастност.

магистър

II младши

Г л а в а

5 години

служебно

в т о р а

“

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Минист ърът за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018, наричан по-нататък „министъра“,
е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който координира и ръководи
политиката на Реп ублика Българи я като
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
във връзка с подготовката и провеждането
на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г., наричано
по-нататък „Председателството“, и осигурява
провеждането на единна национална политика
на Република България по въпросите, свързани
с Европейския съюз, съвместно със заместник
министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация и заместник министър-председателя по правосъдната
реформа и министър на външните работи.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
конкретно определен заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията
на Република България и в изпълнение на
международните договори и законите министърът:
1. е национален координатор за подготовката и провеждането на Председателството;
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2. осъществява цялостната координация,
ръководство и контрол на дейността по подготовката и провеждането на Председателството;
3. представлява Република България на
заседанията на Съвет „Общи въпроси“, когато се разглеждат въпроси, свързани с ротационното председателство на Съвета на
Европейския съюз;
4. внася в Министерския съвет проекти
на позиции за заседанията на Съвет „Общи
въпроси“, свързани с ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, и
доклади за резултатите и взетите решения;
5. в качеството си на председател на Съвета
по европейските въпроси:
а) осъществява общия контрол по функционирането на Координационния механизъм
по европейските въпроси;
б) координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз;
в) координира изготвянето на проекти на
планови документи, свързани с изпълнението
на задълженията, произтичащи от членството
на Република България в Европейския съюз;
г) координира изготвянето и съгласуването
на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи,
както и в процеса на вземане на решения
по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение
на въпроси, отнасящи се до Общата външна
политика и политика за сигурност и Общата
политика за сигурност и отбрана и до политиката на развитие;
д) координира изготвянето и съгласуването
на проектите на позиции за заседанията на
Европейския съвет и на Съвета на Европейския
съюз с изключение на въпроси, отнасящи се
до Общата външна политика и политика за
сигурност и Общата политика за сигурност
и отбрана и до политиката в областта на
сътрудничеството за развитие;
е) формулира и поставя пред Съвета по европейските въпроси и пред Министерския съвет
конкретни проблеми, свързани с членството
на Република България в Европейския съюз;
ж) ръководи заседанията на Съвета по
европейските въпроси;
з) утвърждава вътрешни правила за дейността на Съвета по европейските въпроси.
(2) При осъществяване на правомощията
по ал. 1 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския
съвет;
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3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с не
стопанска цел, както и с международни организации и институции.
(3) При осъществяване на своята дейност
министърът може да създава съвети като
експертни консултативни звена за решаване
на проблеми от специалната му компетентност, както и работни групи за изпълнение
на конкретни задачи.
(4) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
п ряко под чинение поли т и ческ и кабинет,
който го подпомага при формулирането и
разработването на конкретни решения за
провеждане на правителствената политика
в сферата на неговите правомощия, както
и при представянето на тази политика пред
обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции,
в изпълнение на които:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
(3) Политическият кабинет осъществява
съвещателните си фу нк ции чрез провеждане на заседани я под ръководството на
министъра.
(4) На заседанията на политическия кабинет
могат да присъстват и експерти, включени в
състава му, както и специално поканени за
становище държавни служители.
(5) Работата на политическия кабинет се
подпомага от експертни и технически сът
рудници.
Чл. 7. (1) Началникът на политическия
кабинет организира работата на политическия
кабинет на министъра.
(2) Началникът на политическия кабинет
може да участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на
министър-председателя.
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(3) Началникът на политическия кабинет
координира подготовката на работната програма на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет
организира връзките на министъра с другите
членове на Министерския съвет, с другите
държавни органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
(5) Началникът на политическия кабинет
организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници
към политическия кабинет.
Чл. 8. Парламентарният секретар:
1. организира и осъществява връзките
на министъра с Народното събрание, в т.ч.
с парламентарните групи, с постоянните и
временните комисии на Народното събрание
и с народните представители, и го представлява пред тях;
2. осигурява на народните представители
и на парламентарните групи исканата от тях
информация, отнасяща се до дейността на
министерството;
3. организира, координира и контролира
изготвянето на отговорите на актуални въпроси и питания на народни представители;
4. организира, координира и контролира
съставянето и изпълнението на законодателната програма на министерството;
5. следи за обсъжданията на законопроекти,
приемането и обнародването им в „Държавен
вестник“, от които произтичат функции и
правомощия за министъра;
6. организира, координира и контролира
размяната на информация чрез писмена кореспонденция и работни срещи между народните представители и министъра за налични
и възникнали нови проблеми в определени
райони на страната;
7. следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекторешения, отнасящи се до изпълнението на
законовите функции на министъра, и изготвя
съответната информация до министъра и
до политическия кабинет под формата на
докладни записки;
8. участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на
Министерския съвет, ръководени от парламентарния секретар на Министерския съвет,
и информира минист ъра и политическия
кабинет за взетите решения;
9. поддържа делови контакти с парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет във връзка с осъществяване
на съвместни дейности по разработване и
изпълнение на законодателната програма на
Министерския съвет;
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10. участва в организираните делови срещи с областните управители и с кметовете
на общини;
11. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет.
Чл. 9. Началникът на политическия кабинет
и парламентарният секретар се назначават по
трудово правоотношение от министъра и са
на негово пряко подчинение.
Чл. 10. (1) Към политическия си кабинет
министърът може да назначава по трудово
правоотношение съветници и експерти по
определени въпроси и технически сътрудници за подпомагане на политическия кабинет
при анализирането на информация и при
подготовката на материали за осъществяване
на неговите функции и тяхното техническо
осигуряване.
(2) Трудовите правоотношения на съветниците, експертите и техническите сътрудници
се прекратяват по преценка на министъра
или с прекратяването на правомощията на
министъра.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Министерството е структурирано
в 4 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен
одит и финансов контрольор.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 70 щатни бройки.
(3) Числеността на персонала в организационните структури и административните звена
в министерството е посочена в приложението.
Чл. 12. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на администрацията на министерството в изпълнение
на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането и дейността
на администрацията, като:
1. осъществява изрично делегираните му
от министъра с писмена заповед правомощия;
2. организира разпределянето на задачите
за изпълнение между административните звена
в министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
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4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи и цели на
министерството;
5. осъществява вътрешноведомствената
организация на работа на администрацията,
за което може да издава заповеди;
6. контролира и отговаря за работата с
документите и за тяхното съхраняване;
7. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост,
предоставена на министерството;
8. осъществява координация и контрол в
процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета и отговаря за законосъобразното и
целесъобразното разходване на средствата по
бюджета на министерството;
9. координира и контролира дейностите
по управление на човешките ресурси в министерството;
10. координира и контролира дейностите
в областта на информационните технологии
и системи в министерството;
11. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно
време, при управление при кризи и по защита
при бедствия;
12. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 14. (1) Инспек торат ът е на п ряко
подчинение на министъра и осъществява
административен контрол върху дейността
на министерството.
(2) Инспекторатът:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на задачите, произтичащи от
програмата за изпълнение на Националната
стратегия за противодействие на корупцията;
2. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси в администрацията;
3. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
4. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
5. извършва анализ на ефективността на
дейността на министерството;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на администрацията;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

7. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
8. изпраща информация до Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
10. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление;
11. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(3) Инспекторатът извършва проверка въз
основа на заповед на министъра. За резултатите
от проверката се изготвя доклад с предложения
за отстраняване на констатирани пропуски и
нарушения, който се представя на министъра.
Раздел IV
Звено за вътрешен одит
Чл. 15. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на министъра и докладва
директно на него.
(2) Звеното осъществява дейността по вът
решен одит в министерството, като:
1. планира, извършва и докладва своята
дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните
Стандарти за професионална практика по
вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните
одитори, статута си и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен
одит в публичния сектор;
2. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на финансовото
управление и контрол на всички одитирани
структури, програми, дейности и процеси, в
т.ч. за спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и
прозрачност;
3. консултира ръководството по негово
искане, като дава съвети, мнение, провежда
обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът,
без да поема управленска отговорност за това;
4. представя годишен доклад на министъра
за дейността по вътрешен одит в съответствие
с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
5. дава становище относно съответствието
на информацията в доклада и въпросника
за състоянието на системите за финансово
управление и контрол в министерството за
съответната година с резултатите от одитните доклади и констатациите от извършените
одитни ангажименти.
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Раздел V
Финансов контрольор
Чл. 16. Финансовият контрольор е пряко
подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност на
финансовата дейност на министерството. За
тази цел той извършва необходимите проверки и изразява мнение съгласно Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, утвърдената Методология и
вътрешните актове на министъра.
Раздел VI
Защита на класифицираната информация
Чл. 17. (1) В рамките на министерството
се назначава служител по сигурността на
информацията.
(2) Служителят по сигурността на инфор
мацията се назначава със заповед на министъра
и е на негово пряко подчинение.
(3) Служителят по сигурността на информацията:
1. организира, контролира и изпълнява
задачи, произтичащи от Закона за защита на
класифицираната информация, нормативните
актове по прилагането му и международните
договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. организира процедурите по проучване
за получаване на разрешение за достъп до
класифицирана информация и води регистър
на проучените лица;
3. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията;
4. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства, както и план за защита на
класифицираната информация при положение
на война, при военно или друго извънредно
положение.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Финансово-административни дейности“;
2. дирекция „Правна и обществени поръчки“.
Чл. 19. Дирекция „Финансово-административни дейности“:
1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките
ресурси в съответствие със стратегическите
цели на министерството;
2. организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в министерството;
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3. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения, в
съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите
досиета на служителите в министерството;
4. изготвя и актуализира длъжностните
и поименните щатни разписания на министерството;
5. организира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики на
служителите в администрацията;
6. организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане
и израстване в кариерата на служителите в
министерството;
7. организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в
министерството;
8. организира и осъществява деловодната дейност, отчитането и движението на
входящата и изходящата кореспонденция на
министерството;
9. отговаря за архива на министерството,
извършва справки и изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в него;
10. организира дейността по съгласуването
и внасянето за заседание на Министерския
съвет на проекти на актове, както и поддържа
архив на приетите от Министерския съвет
актове, като организира информирането на
дирекциите относно актовете, отнасящи се
до дейността на министерството;
11. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им;
12. организира и осъществява финансово-счетоводната, бюджетната и стопанската
политика на министерството в съответствие с
изискванията на Закона за държавната собственост, Закона за публичните финанси, Закона
за държавния бюджет на Република България
за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор, Сметкоплана
на бюджетните организации, приложимите
счетоводни стандарти и другите нормативни
актове, регламентиращи финансовата дейност;
13. разработва проект на бюджет на министерството, предлага на минист ъра за
утвърждаване разпределението му за съответната година и организира и контролира
изпълнението му;
14. отговаря за цялостното финансовосчетоводно обслужване на дейността на министерството в съответствие с изискванията
на Закона за счетоводството, Сметкоплана на
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бюджетните организации и приложимите счетоводни стандарти и документи в тази област;
15. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на министерството,
както и спазва финансовата и бюджетната
дисциплина;
16. разработва прогноза и проект на бюджет на министерството по Единна бюджетна
класификация и в програмен формат;
17. извършва промени по бюджета съгласно
Закона за публичните финанси;
18. изготвя и представя съответните отчети
на бюджета на министерството;
19. организира и извършва инвентаризация
на активите и пасивите на министерството в
установените срокове;
20. осигурява поддръжката и ремонта на
движимото и недвижимото имущество на
министерството и осъществява контрол за
ефективното му стопанисване и управление;
21. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството,
неговото стопанисване и съхранение;
22. планира, организира и управлява дейностите и услугите в областта на информационните и комуникационните технологии в
министерството.
Чл. 20. Дирекция „Правна и обществени
поръчки“:
1. осигурява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред
съдебни, арбитра жни и административни
органи;
2. осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с
оглед законосъобразното осъществяване на
техните функции;
3. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, сключвани от министерството;
4. дава становища по законосъобразността
на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
5. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
6. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове,
издавани от министъра в кръга на неговата
компетентност;
7. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за
съгласуване;
8. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище
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от съответната дирекция за наличието на
информацията и за нейния характер;
9. подготвя становища по правни въпроси,
поставени от граждани и юридически лица,
във връзка с дейността и функциите на министерството;
10. планира, организира и координира
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
11. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
12. провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
общност и националното законодателство,
като носи отговорност за законосъобразното
им провеждане;
13. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им съвместно с отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
14. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през
съответната година;
15. подготвя становища по проекти на
актове във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове;
16. подготвя и изпраща за публикуване
в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на
обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и до „Официален вестник“ на
Европейския съюз;
17. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените
поръчки;
18. разработва вътрешните правила на
министерството по Закона за обществените
поръчки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 21. Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Подготовка и провеждане на
Председателството“;
2. дирекция „Комуникация и пресцентър“.
Чл. 22. (1) Дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“:
1. следи за изпълнението на програмата
за обучение на екипа на Председателството,
разработена от Института по публична администрация и Дипломатическия институт
към министъра на външните работи, както
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и на други обучения, необходими във връзка
с Председателството;
2. организира в координация с Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз обученията, осигурявани от
Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент и др.;
3. следи за подаваната от контактните точки в съответните институции информация в
Електронния портал „Система за обучение и
оценка на екипа на Българското председателство“ във връзка с актуализиране на състава
на екипа на Председателството и напредъка
в обученията;
4. следи за навременното подаване на обобщена информация от Министерството на
външните работи за поетапното увеличаване
на персонала на Постоянното представителство на Република България към Европейския
съюз;
5. в координация с дирекция „Държавен
протокол“ на Министерството на външните
работи отговаря за:
а) логистичната подготовка и протоколното
обслужване по отношение на неформалните
заседания на Европейския съвет и различните
формати на Съвета на Европейския съюз,
събитията от парламентарното измерение на
Председателството и официалните церемонии
по откриването и закриването на Председателството;
б) анга ж ирането на при дру ж ители на
делегациите по отношение на неформалните
заседания на Европейския съвет и различните
формати на Съвета на Европейския съюз,
събитията от парламентарното измерение на
Председателството и официалните церемонии
по откриването и закриването на Председателството;
6. координира и подпомага логистичното и
протоколното обслужване за всички събития,
извън посочените в т. 5, буква „а“, включени
в Календара на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз;
7. отговаря за планирането на:
а) трансфер на делегациите за събитията,
които ще се провеждат в България;
б) настаняване на делегациите в България;
в) кетъринг услугите по отношение на
неформалните заседани я на Европейски я
съвет и различните формати на Съвета на
Европейския съюз, събитията от парламентарното измерение на Председателството и
официалните церемонии по откриването и
закриването на Председателството;
г) симултанен превод за неформалните
заседания на Европейския съвет и различните
формати на Съвета на Европейския съюз,
събитията от парламентарното измерение
на Председателството и срещи с участието
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на министри на държавите – членки на Европейския съюз;
8. участва в дейностите по планиране на
мерките за сигурност на събитията, които ще
се провеждат в България;
9. следи за спазването на изискванията на
Съвета на Европейския съюз по отношение на
сградите, в които ще се провеждат събития
по време на Председателството;
10. организира създаването на информационни бюра на Председателството;
11. изготвя обобщен календар на събитията, които ще се проведат по време на Председателството, въз основа на подадената от
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз, министерствата и ведомствата информация;
12. изготвя разпределението на събитията
от Календара на Българското председателство
по сгради;
13. във взаимодействие с министерствата
и ведомствата разработва програмите на отделните събития и поддържа информация за
дневния ред, броя на делегациите и за режима
на превод;
14. отговаря за осигуряването и администрира акредитационната система за нуждите
на Председателството;
15. осигурява изработването на карти за
достъп на делегатите до сградите, където ще
се провеждат събитията по време на Председателството в България;
16. обезпечава наемането на доброволци
за дейностите по провеждането на Председателството;
17. отговаря и администрира споразуменията за спонсорство.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1,
т. 12 дирекция „Подготовка и провеждане на
Председателството“ взаимодейства с „Национален дворец на културата – Конгресен център
София“ – ЕАД, и с Комплекс „Бояна“.
Чл. 23. (1) Дирек ци я „Кому никаци я и
пресцентър“:
1. в координация с Министерството на
външните работи изпълнява Комуникационната стратегия на Българското председателство в национален план, като отговаря за
планирането и осигуряването на:
а) промоционални материали (сувенири,
подаръци, рекламни материали и др.);
б) материали за външна и вътрешна реклама, рекламни площи и монтаж;
в) програмно време и излъчване и публикуване на съдържание и реклами в електронни
и печатни медии, създаване на специални
рубрики и предавания;
г) изработката на телевизионни, аудио- и
интернет клипове и банери за популяризиране
на Председателството, както и на филм за
Председателството;
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д) фотографски услуги и видеозаснемане;
е) разработката на интернет портал на Българското председателство и поддръжката му;
ж) провеждането на публични събития,
социологически проучвания и обучения на
медии;
2. организира пресцентъра на Българското
председателство в София, като:
а) обезпечава медийния екип в София, който
работи в тясна координация с говорителя на
Българското председателство в София;
б) работи в координация с БНТ като домакин-разпространител на картина и звук от
събитията на Българското председателство;
в) предлага структура и канали за информация и координация между отделните
министерства и ведомства и говорителя на
Българското председателство.
(2) Говорителят на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз е
служител на дирекцията.
Раздел IX
Организация на работата в министерството
Чл. 24. (1) Документите, изпратени до
министерството от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в
регистратурата във входящ регистър.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
Чл. 25. (1) Министърът, главният секретар и директорите на дирекции разпределят
служебните преписки, насочени към тях, с
резолюция.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
При възлагане на повече от един служител
отговорен е служителят, посочен на първо
място в резолюцията.
(3) Служебните преписки се разпределят
за работа веднага след постъпването им в
министерството.
Чл. 26. (1) Предложения и сигнали, писмени
или устни, се подават до министъра лично
или чрез упълномощен представител.
(2) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали.
(3) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за физически лица;
2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има
такъв;
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3. предложения и сигнали, които въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 и 2, не са
подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
Чл. 27. Сигнали за злоупотреби с власт,
корупция, лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни
действия или бездействия на ръководители
и служители в системата на министерството
се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася
до служители на министерството;
2. министъра, когато сигналът се отнася до
ръководители на административни структури
към министъра;
3. съответните ръководители на административни структури, когато сигналът се
отнася до служители на тези структури, или
до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се
отнася до министъра като административен
орган.
Чл. 28. Предложенията и сигналите, които
са подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно
от 7 дни от постъпването им, освен когато
има данни, че въпросът вече е отнесен и до
тях. За препращането се уведомява подалият
сигнала или предложението.
Чл. 29. Предложения за усъвършенстване
на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата
компетентност се подават до министъра.
Чл. 30. Организацията на работата, вътрешните правила, пропускателният режим
и други специфични разпоредби, засягащи
дейността на министерството, се уреждат с
акт на министъра.
Чл. 31. (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите е с
променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със
задължително присъствие в периода от 10,00
до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч.
(3) Министърът определя разпределението
на работното време на отделните структурни
звена в министерството, както и на определени служители при спазване на условията
по ал. 1 и 2.
Чл. 32. (1) Директорите на дирекции и служителите, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция и административно
звено в съответствие с определените им с
правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи,
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възложени им от министъра в сферата на
правомощията му.
Чл. 33. (1) Правата и задълженията на
служителите в министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност
се определят в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в министерството, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 34. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на министерството, могат да бъдат привличани временно
нещатни сътрудници в качеството им на
експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят от министъра в акта за
привличането им и/или в сключения с тях
договор.
Чл. 35. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 – 70 щатни
бройки
Политически кабинет,
в т.ч.:
съветници, експертни и технически
сътрудници
Главен секретар

7

Инспекторат

1

звено „Вътрешен одит“

2

1

финансов контрольор

1

Обща администрация,

16

в т.ч.:
дирекция „Финансово-административни
дейности“
дирекция „Правна и обществени поръчки“
Специализирана администрация,
в т.ч.:
дирекция „Подготовка и провеждане на
Председателството“
дирекция „Комуникация и пресцентър“
3999

10
6
42
28
14
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между Министерството
на външните работи на Република България
и Министерството на външните работи на
Палестина за създаване на Смесена комисия
на ниво министри
(Одобрен с Решение № 109 от 18 февруари
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
24 февруари 2016 г.)
Министерството на външните работи на
Република България и Министерството на
външните работи на Палестина (наричани
по-долу поединично „Страна“ и заедно „Страните“),
Отчитайки съществуващите приятелски
отношения меж ду Република България и
Палестина,
Желаейки да укрепят и развият двустранните отношения и сътрудничество,
Се споразумяха за следното:
Член I
Цели
Учредяват Смесена комисия на ниво министри между Република България и Палестина.
Страните ще свикват заседания на Смесената комисия, за да затвърдят силните
връзки между българския и палестинския
народ, които се коренят в споделените демократични ценности. Страните потвърждават
своя ангажимент за насърчаване на диалога,
толерантността, мира и сигурността в регионален и международен аспект.
Член II
Обхват и начини на сътрудничество
1. Смесената комисия насочва усилията
си върху развитие на двустранното сътрудничество главно в следните области:
• Политически и дипломатически отношения
• Икономика, енергетика и туризъм
• Селско стопанство
• Образование и наука
• Здравеопазване
• Сигурност
Смесената комисия работи за укрепване,
развитие и насърчаване на сътрудничеството
между България и Палестина, подпомагайки
контактите между представители на различни сектори, като бизнес, академични среди,
туризъм, културно-историческо наследство,
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сигурност, култура, въпроси на младежта и
спорта и други с цел проучване на възможностите за сътрудничество в нови области.
2. Заседанията на Смесената комисия:
(а) с е съпредседателстват от министрите
на външните работи;
(б) с е провеждат с участието на старши
служители на съответните министерства от двете страни.
3. Страните могат, на основата на съгласие помежду си, да канят представители на
неправителствени организации, притежаващи
необходимия опит по конкретната тематика,
предмет на обсъждане, да участват в заседанията на Смесената комисия.
4. Смесената комисия:
(а) п ровежда заседания веднъж на две
г од и н и на ро та ц ионен п ри н ц и п
последоват елно в Бъ лгари я и в
Палестина;
(б) определя своите работни процедури;
(в) с ъздава подкомисии и работни групи
за обсъждане на конкретни въпроси
от дневния ред.
5. Разходите за организиране на заседанията
на Смесената комисия или на подкомисиите
и/или работните групи се поемат от страната-домакин на заседанието; изпращащата
страна поема пътните разходи и разходите
по пребиваването на своите представители.
6. Разпоредбите на настоящия Меморандум за разбирателство се прилагат, без да се
засягат други договори или споразумения, по
които всяка от Страните има задължения.
Член III
Влизане в сила
1. Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването му и остава в сила, освен ако някоя
от Страните не уведоми другата Страна по
дипломатически път за намерението си да
прекрати действието на Меморандума за разбирателство, като даде тримесечно писмено
предизвестие.
2. Прекратяването на действието на този
Меморандум за разбирателство не засяга
изпълнението на текущи дейности, проекти и/или програми, които са договорени
в контекста на настоящия Меморандум за
разбирателство преди датата на прекратяване
на действието му.
3. Този Меморандум за разбирателство може
да бъде изменян по взаимно писмено съгласие
на Страните. Всяко изменение, договорено от
Страните, представлява неразделна част от
този Меморандум за разбирателство. Всяко
изменение не засяга правата и задълженията,
произтичащи от или на базата на настоящия
Меморандум преди или към датата на това
изменение.
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4. Всички спорове между Страните, произт и чащи от настоящи я Меморан д у м за
разбирателство, следва да бъдат решавани
по взаимно съгласие, чрез консултации или
преговори.
Подписан в Рамалла на 24.02.2017 г. в два
оригинални екземпляра на английски език,
като и двата текста имат еднаква сила.
За Министерството на За Министерството на
външните работи
външните работи
на Република България:
на Палестина:
Даниел Митов,
Рияд Ал Малики,
министър на външните министър на външните
работи
работи
3833

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Звеното за
оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на
Министерството на образованието и науката
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат
устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване
на организационните структури на Министерството на образованието и науката (МОН),
наричано по-нататък „звеното“.
(2) Организационните структури са второстепенни разпоредители с бюджет на МОН.
Чл. 2. Звеното е държавно специализирано обслужващо звено по смисъла на чл. 50,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) за организационно и методическо подпомагане на
дейностите по: съставянето на отчетите за
касово изпълнение на бюджетите, сметките
за средства от Европейския съюз (ЕС) и
сметките за чужди средства, оборотните ведомости и годишните финансови отчети на
организационните структури на МОН. Звеното
може да осъществява и изследователска и
информационна дейности.
Чл. 3. Звеното е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище и адрес на
управление: София, бул. Цариградско шосе
№ 125, бл. 5.
Чл. 4. Директорът на звеното е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на образованието и науката.
Чл. 5. Звеното е с обща численост на персонала 17 щатни бройки.
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Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА НА ЗВЕНОТО
Чл. 6. Звеното се ръководи и представлява
от директор, назначен от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс,
проведен по реда на Кодекса на труда.
Чл. 7. Директорът на звеното:
1. планира, организира и контролира дейността на звеното и го представлява пред
държавни органи, физически и юридически
лица;
2. съставя бюджет и го представя на финансиращия орган за утвърждаване;
3. отговаря за законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично разходване на
бюджетните средства;
4. отговаря за предоставените на звеното
имоти – държавна собственост, да бъдат ползвани съобразно предназначението им, като
полага за това грижата на добър стопанин;
5. осъществява координация на работата
на звеното с МОН и други министерства и
ведомства;
6. осъществява правомощия на работодател
по Кодекса на труда;
7. утвърждава длъжностното разписание и
длъжностните характеристики на работещите
в звеното;
8. утвърждава вътрешни правила за работна заплата, правилника за вътрешния ред и
други документи, касаещи организацията на
дейността на звеното;
9. информира минист ъра на образованието и науката чрез главния секретар за
възникнали проблеми при осъществяване на
дейността на звеното, като предлага решение
за отстраняването им;
10. предоставя на министъра на образованието и науката годишен отчет за дейността
на звеното до края на месец февруари;
11. изпълнява и други дейности, свързани
с предмета на дейност на звеното, възложени
му от министъра на образованието и науката
или произтичащи от нормативен акт.
Чл. 8. Звеното е структурирано в два отдела:
1. отдел „Административно и финансово-счетоводно обслужване и управление на
собствеността“;
2. отдел „Финансови и стопански анализи,
информационно осигуряване, организационно
и методическо подпомагане“.
Чл. 9. Отдел „Административно и финансово-счетоводно обслужване и управление на
собствеността“ осъществява дейност, като:
1. изготвя административни актове, трудови договори и други документи по възникването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения на служителите
в звеното;
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2. образува, води и съхранява личните
трудови досиета на служителите; издава и
заверява трудови книжки; издава служебни
бележки и документи за пенсиониране;
3. води деловодната дейност и движението
на документооборота;
4. извършва съхраняването и ползването
на архива на звеното;
5. извършва финансово-счетоводното обслужване на звеното в съответствие с нормативните документи, отнасящи се за второстепенните разпоредители с бюджет;
6. следи за законосъобразно, ефективно,
ефикасно и икономично разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
7. осигурява управлението на собствеността,
предоставена за ползване на звеното;
8. осигурява цялостното материално-техническо снабдяване и обслужване на звеното.
Чл. 10. Отдел „Финансови и стопански
анализи, информационно осигуряване, организационно и методическо подпомагане“
осъществява дейност, като:
1. извършва одобрение и наблюдение на
плащанията на организационните структури
на МОН, включени в Единната система за
събиране, съхраняване, разплащане и отчитане
на сметките на бюджетните организации в
БНБ, наричана по-нататък „единна сметка“,
чрез Системата за електронни бюджетни
разплащания (СЕБРА);
2. извършва текущ контрол на плащанията
на организационните структури на МОН в
рамките на определените им лимити;
3. текущо обобщава информацията за извършените плащания от организационните
структури на МОН по видове разходи;
4. обобщава справките за завишени от първостепенния разпоредител с бюджет лимити
на организационните структури на МОН по
дейности и по видове разходи;
5. писмено информира организационните
структури за определените им от МОН месечни лимити за разходи;
6. проверява и обобщава по дейности отчетите за касовото изпълнение на бюджетите,
сметките за средства от ЕС и сметките за
чужди средства на организационните структури на МОН;
7. проверява и обобщава оборотните ведомости и годишните финансови отчети на
организационните структури на МОН;
8. организационно и/или методическ и
подпомага структурите на МОН, като:
а) изготвя справки и решения на организационни и/или методическ и въпроси,
свързани със: финансовото им осигуряване;
законосъобразното, ефективното, ефикасното
и икономичното разходване на бюджетните
средства; разплащанията по СЕБРА; спазва-
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нето на определените им месечни лимити
за разходи;
б) ги информира за указанията, издадени
от Министерството на финансите, касаещи
месечните, тримесечните и годишните отчети за касовото и начисленото изпълнение
на бюджетите, сметките за средства от ЕС и
сметките за чужди средства;
в) при обобщаване и контрол (месечно,
тримесечно и годишно) на отчетите за касово
изпълнение на бюджетите на организационните структури на МОН и откриване на допуснати грешки и неточности ги консултира
за правилното им отстраняване и коректното
осчетоводяване;
г) при обобщаване и контрол (тримесечно
и годишно) на оборотните ведомости и годишните финансови отчети на организационните
структури на МОН и констатиране на допуснати грешки и неточности ги консултира за
правилното им отстраняване и коректното
осчетоводяване;
9. анализира и прогнозира финансовото
изпълнение на бюджета на организационните структури на МОН по дейности, групи и
функции.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЗВЕНОТО
Чл. 11. Звеното осъществява дейност по:
1. оперативно одобряване, управление и
наблюдение на наредените плащания от организационните структури на МОН, включени
в единната сметка, чрез СЕБРА;
2. информационно осигуряване на дейностите по обобщаване и контрол при съставянето и изпълнението на бюджета и годишните финансови отчети на организационните
структури на МОН;
3. изготвяне на справки и решения по
организационни и/или методически въпроси на организационните структури на МОН,
свързани със: финансовото им осигуряване;
законосъобразното, ефективното, ефикасното
и икономичното разходване на бюджетните
средства; разплащанията по СЕБРА; спазването на определените им месечни лимити;
4. консултиране на организационните
структури на МОН при обобщаване и контрол (месечно, тримесечно и годишно) на
отчетите за касово изпълнение на бюджетите,
сметките за средства от ЕС и сметките за
чужди средства, на оборотните ведомости и
годишните финансови отчети, коригиране на
констатирани грешки и неточности и правилно
осчетоводяване;
5. информиране на организационните
структури на МОН за определените им месечни
лимити за разходи, както и за указания, ка-
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саещи месечните, тримесечните и годишните
отчети за касовото и начисленото изпълнение
на бюджетите, сметките за средства от ЕС и
сметките за чужди средства;
6. текущ контрол на извършените плащания на организационните структури на МОН
в рамките на определените им лимити;
7. проверка и обобщаване по дейности на
отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, сметките за средства от ЕС и сметките
за чужди средства, на оборотните ведомости
и годишните финансови отчети на организационните структури на МОН;
8. анализира и прогнозира финансовото
изпълнение на бюджета на организационните структури на МОН по дейности, групи и
функции.
Чл. 12. Организацията на работата в звеното се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и правилата за
вътрешния ред.
Чл. 13. Дейността на звеното се осъществява от служители по трудово правоотношение,
които изпълняват възложените им задачи в
съответствие с длъжностните им характеристики и Кодекса на труда.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до
звеното от държавни органи и институции,
юридически или физически лица, се завеждат
във входящ регистър.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка на материалите и се образува
служебна преписка.
Чл. 15. Директорът на звеното разпределя
служебните преписки с резолюция до съответния служител, която съдържа указание,
срок за изпълнение, дата и подпис.
Чл. 16. Изходящите документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като
оставащият в деловодството за съхранение
екземпляр съдържа инициалите и подписа
на служителя, който е изготвил документа,
като се посочва датата.
Чл. 17. Работното време на звеното е от
9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с почивка от 13 ч. до
13 ч. и 30 мин.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование
и отменя Правилника за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и
финансово осигуряване на организационните
структури на Министерството на образованието, младежта и науката (обн., ДВ, бр. 67
от 2002 г.; изм., бр. 76 от 2009 г.).
Министър:
Красимир Вълчев
3908
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 32 от
1997 г. за служебните архиви на нотариусите
и нотариалните кантори (обн., ДВ, бр. 12 от
1997 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1997 г., бр. 152 от
1998 г., бр. 73 от 2003 г., бр. 24 и 31 от 2008 г.,
бр. 20 от 2009 г.; Решение № 14099 от 2009 г.
на ВАС – бр. 29 от 2010 г.; бр. 33 от 2010 г. и
бр. 12 от 2016 г.)
Параграф единствен. В глава първа, раздел
ІІ „Нотариални регистри и книги“ се създава
чл. 9б:
„Чл. 9б. (1) Право на ограничен достъп
за въвеждане на извлечения по чл. 9а, т. 1
и 2 се предоставя на органите на местната
администрация с нотариална компетентност
съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите
и нотариалната дейност.
(2) Правото на ограничен достъп по ал. 1
се извършва с потребителски интерфейс, през
интернет, по защитен канал с предоставяне
на потребителско име и парола.“
Министър:
Цецка Цачева
3904

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77
от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от
2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40
от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г.
на ВАС на РБ – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от
2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.;
изм. с Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС
на РБ – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 31, ал. 3 се създава изречение
трето: „Органите на НАП извършват контролни покупки при условия и по ред, определени
от изпълнителния директор на НАП, като
средствата се осигуряват от бюджета на НАП.“
§ 2. В чл. 53, ал. 2, т. 3 след думите „500
търговски обекта“ се добавя „или има реализирани на територията на Република България
„

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят
левовата равностойност на 5 000 000 евро“.
§ 3. В чл. 59а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 118, ал. 9 и 10 ЗДДС
подават в НАП данни чрез електронен документ за доставка (ЕДД) – приложение № 22,
и ли елек т ронен док у мен т за пол у чаване
(ЕДП) – приложение № 23, за доставката и
движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната
в тях, отнасяща се до цялото количество
гориво или до част от него, в слу чаите,
когато данните не са декларирани с електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/
единен административен документ (ЕАД) и
са задължителни за подаване съгласно наредбата. Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените
данни за доставени количества горива по
документ, въведени чрез ЕСФП, съдържат
задължително уникален контролен номер
(УКН) на еАДД или митнически референтен
номер (МРН) на ЕАД. Въвеждането на УКН
на еАДД за доставени количества горива по
документ, въведени чрез ЕСФП, се извършва
чрез баркод четец.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицата по ал. 1, изпълнили изискванията на чл. 176в, ал. 8 ЗДДС, не подават в
приложение № 22 и приложение № 23 данни
за стойността на данъчната основа в поле
„Данъчна основа на доставката в левове“.
Данни по ал. 2 и 3 не се подават в случаите
по чл. 118, ал. 11 ЗДДС.“
§ 4. В чл. 59б се създава ал. 6:
„(6) След изтичане на срока по ал. 4 в подадени ЕДД за продажба на гориво и ЕДП се
допуска да се извърши корекция на подадени
данни за стойността на данъчната основа на
доставката, но не по-късно от 10 дни от първоначално подадените данни. Коригирането
се извършва с подаване на нови ЕДД/ЕДП.“
§ 5. В приложение № 1, раздел IIIб „Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и
предаване на данни“, буква „е“ на ред „данни
за доставени количества горива по документ,
въведени ръчно през ЕСФП“ думата „ръчно“
се заличава.
§ 6. В приложение № 22 в секция „Данни
относно доставката“ след ред „Мерна единица“ се създава ред:

„Данъчна основа на Задължително Цифров формат (два знака Документът не се приема, когато
доставката в левове“ поле
след десетичната точка ".") полето не е попълнено

“
§ 7. В приложение № 23 в секция „Данни относно доставката“ след ред „Мерна единица“
се създава ред:
„
„Данъчна основа на Задължително поле
доставката в левове“

Цифров формат (два знака Документът не се приема,
след десетичната точка ".") когато полето не е попълнено

“
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Заключителна разпоредба
§ 8. Параграф 3, т. 1 и § 5 влизат в сила
от 1 юли 2017 г., а § 6 и 7 влизат в сила от
1 август 2017 г.
Министър:
Владислав Горанов
3976

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 640
от 18 януари 2017 г.

по административно дело № 1649 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – трето отделение, в съдебно
заседание на трети октомври две хиляди и
шестнадесета година в състав: председател:
Галина Христова, членове: Таня Куцарова и
Пламен Петрунов, при секретар Десислава
Александрова и с участието на прокурора
А н тоанета Ген чева изсл у ша док ла дваното от съдията Таня Куцарова по адм. дело
№ 1649/2015 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба от Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране, София, срещу Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, издадена от министъра на инвестиционното проектиране, обнародвана в ДВ,
бр. 93 от 2014 г., в частта, с която по § 1
се създава ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Задължителните части на инвестиционните проекти, необходими за издаване на
разрешение за строеж в отделните фази на
проектиране за обектите от четвърта и пета
категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г.
за номенк лат у рата на ви довет е ст роеж и
(ДВ, бр. 72 от 2003 г.), са определени в приложение към наредбата“, и свързания с тази
разпоредба § 50, с който се създава приложение към чл. 1, ал. 3, както и в частта на
§ 40, съгласно който глава двадесет и втора
„Част проект за организация и изпълнение
на строителството“ се отменя.
В жалбата се твърди, че в оспорените
части наредбата противоречи на нормативни
актове от по-висока степен, същите са приети
в противоречие с целите и принципите на
съответните нормативни актове и са приети
при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Развиват се
доводи за нищожност на оспорените части
от Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържа-
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нието на инвестиционните проекти, тъй като
министърът на инвестиционното проектиране
е излязъл извън обхвата на предоставената
му законова компетентност. Иска се обявяване на нищожност на оспорените текстове
от Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,
издадена от министъра на инвестиционното
проектиране, обнародвана в ДВ, бр. 93 от
2014 г., алтернативно се иска отмяната им
като незаконосъобразни.
Конкретните оплаквания са за това, че с
въведените с § 50 от приложение № 1 към
новосъздадената ал. 3 от наредбата изисквания за становище и проект за всяка една от
задължителните части на инвестиционните
проекти се въвежда ново понятие – понятието
„становище“, като елемент от проектирането,
който според жалбоподателя замества проект
по съответната част и представлява негова
алтернатива и елемент от съдържанието на
инвестиционния проект. Този елемент, за
който няма легално определение, поставя
въпроси във връзка с обема, съдържанието,
правната му сила, дали е част от инвестиционния проект, какви са последиците за
проекта при непълнота или неяснота, обект
ли е на авторско право. Твърди се противоречие с нормите на чл. 142, 143, 148 и чл. 169,
ал. 1 ЗУТ, както и с разпоредбите на ЗНА,
доколкото понятието се въвежда за първи
път с този подзаконов нормативен акт, което
е основание за обявяване на последния за
нищожен. Твърди се нарушение на изискванията на чл. 15 от Закона за енергийната
ефек т и внос т и подза конови т е а к т ове по
неговото изпълнение, доколкото за част от
строежите отпада изискването за изработване
на проект за енергийна ефективност.
Ответникът по жалбата – министърът на
регионалното развитие и благоустройството, в съдебно заседание от 25.01.2016 г. чрез
своя процесуален представител е изразил
становище, че министърът на регионалното
разви т ие и благоуст ройст во то не е у ниверсален правоприемник на министъра на
инвестиционното проектиране. В хода на
делото по същество се изразява становище,
че жалбата е неоснователна, тъй като са
спазени административнопроизводствените
правила по изработване и съобщаване на
проекта за наредба, изготвени са мотиви
към същия, не е налице нарушение на материалния закон. Административният орган
е действал в рамките на предоставената му
законова компетентност и приетият подзаконов нормативен акт не страда от порок,
водещ до неговата нищожност.
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Представителят на Върховната административна прокуратура представя мотивирано
становище за неоснователност на жалбата и
законосъобразност на подзаконовия нормативен акт в оспорените му части.
Допустимост на жалбата.
Предмет и срочност на оспорването: съгласно чл. 185 АПК подзаконовите нормативни
актове могат да се оспорват пред съд изцяло
или в отделни техни разпоредби. С жалбата
на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, издадена от министъра на инвестиционното проектиране, обнародвана в ДВ,
бр. 9 от 11.11.2014 г., в сила от 12.12.2014 г., се
оспорва частично – само в частта, с която по
§ 1 се създава ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Задължителните части на инвестиционните проекти, необходими за издаване на
разрешение за строеж в отделните фази на
проектиране за обектите от четвърта и пета
категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г.
за номенклатурата на видовете строежи (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.), са определени в приложение
към наредбата“, и свързания с тази разпоредба
§ 50, с който се създава приложение към чл. 1,
ал. 3, както и в частта на § 40, съгласно който
глава двадесет и втора „Част проект за организация и изпълнение на строителството“ се
отменя. Доколкото съгласно чл. 187, ал. 1 АПК
подзаконовите нормативни актове могат да
бъдат оспорени без ограничение във времето,
жалбата следва да се счита подадена в срок.
Процесуалната легитимация на страните:
жалбоподател по делото е Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране,
София (КИИП). Съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 3
от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
същата е професионална организаци я на
инженерите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и
инвестиционното проектиране. Камарата е
юридическо лице по закон – чл. 3 ЗК АИИП
и видно от удостоверение от 28.01.2016 г.
(лист 189) на Службата по вписванията е
регистрирана като такова. С Тълкувателно
решение № 2 от 12.02.2010 г. на общото събрание на ВАС по Т.Д. № 4 от 2009 г. е прието,
че съсловните (браншовите) организации и
другите юридически лица с нестопанска цел
могат да оспорват подзаконови нормативни
актове при наличието на правен интерес,
обоснован от предмета на дейност и целите,
за които са създадени. Доколкото Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране по силата на чл. 1 от специалния закон
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представлява професионална организация на
инженерите в инвестиционното проектиране,
същата има процесуална легитимация да
оспорва подзаконов нормативен акт, издаден
във връзка с условията на инвестиционното
проектиране. Решение за оспорване на подзаконовия нормативен акт е взето с Решение от
27.11.2014 г. на Управителния съвет на Камарата. Жалбата, с която е сезиран настоящият
тричленен състав на ВАС, е подписана от
председателя на Управителния съвет, процесуалните действия по подаване на жалбата
на когото са потвърдени и на заседание на
УС от 1.04.2016 г., видно от протокол № 128
на решение по т. 9 (лист 197).
Ответник по делото е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Според чл. 153, ал. 1 АПК страни по делото
са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани
лица. Оспорената в настоящото производство
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти е издадена от
министъра на инвестиционното проектиране. С Решение на Народното събрание от
7.11.2014 г. за приемане на структура на МС
на РБ Министерството на инвестиционното
проектиране се закрива, като след изменение
на § 6 от същата наредба изпълнението є се
възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството от преобразуваното
с цитираното по-горе решение на НС Министерство на регионалното развитие и благо
устройството. Налице е хипотезата на чл. 153,
ал. 2 АПК, при която, когато след издаване на
административния акт органът бъде закрит,
без да е посочен негов правоприемник, страна
по делото е овластеният с компетентността
да издава същите актове орган.
Предвид изложеното настоящият съдебен
състав намира, че жалбата против Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на
инвестиционното проектиране, е допустима и
следва да бъде разгледана по същество.
Оспорената наредба е издадена по законовата делегация от чл. 139, ал. 5 ЗУТ, редакция
ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.,
съгласно текста на който министърът на инвестиционното проектиране издава наредба за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти. Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 9
от 11.11.2014 г., в сила от 12.12.2014 г.
Видно от представената по делото преписка
по приемането є, проектът на наредбата е бил
публикуван на сайта на министерството на
2.10.2014 г. и е бил подложен на обществено
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обсъждане на 9.10.2014 г., протокол (л. 170)
от който се представя по делото. Писмено
становище по проекта е дадено от Камарата
на архитектите в България (л. 69), Съюза на
ландшафтните архитекти (л. 76), Българската асоциация на архитектите и инженерите
консултанти (л 79), ОП „Софпроект“ (л. 91),
С т ол и ч ната общ и на – Д и рек ц и я „Зелена
система“ (л. 100), Съюза на архитектите в
България (л. 101), Българската стопанска
камара (л. 102).
След проведеното обществено обсъждане,
на което е присъствал и представител на
КИИП, на 15.10.2014 г. жалбоподателят е представил мотивирано становище (л. 162) относно
предложените промени, в което е изтъкнал
възражения, изцяло идентични с наведените
оплаквания в настоящото оспорване.
Не се представят по преписката доказателства тези възражения да са обсъждани от
административния орган преди приемане на
оспорената наредба, въпреки че в изпратеното
до останалите министерства писмо (лист 166)
за съгласуване на проекта се отбелязва, че
всички предложения, получени до 27.10.2014 г.,
са обобщени и се вземат под внимание, а
тези, които са били приети, са отразени в
предложения проект.
По преписката се представят мотиви, които
в съпроводителното от ответната страна писмо са посочени като мотиви към оспорената
наредба, но от съдържанието на текста им
става ясно, че те са мотиви към проекта за
наредбата, представен за обсъждане. Други
мотиви, в които да са отразени становищата
и възраженията на участващите в административното производство заинтересовани
страни, причините, поради които същите се
приемат или не, не се представят по делото.
С оглед наведените в жалбата оплаквания
и след служебна проверка за законосъобразност на оспорения подзаконов нормативен акт
съобразно изискванията на чл. 168, ал. 1 АПК
настоящият съдебен състав намира, че актът
е издаден от компетентен орган, действащ в
рамките на правомощията по чл. 139, ал. 5
ЗУ Т. Същият обаче е незаконосъобразен,
издаден е в нарушение на чл. 146, т. 2, 3 и
4 АПК, тъй като към акта не са изложени
мотиви, обосноваващи правните действия и
волята на административния орган досежно
изменените и допълнените части от Наредба
№ 4 от 2001 г. Нарушено е изискването на
чл. 77 АПК – компетентният орган да издаде нормативния административен акт, след
като обсъди проекта заедно с представените
становища, предложения и възражения.
Съгласно чл. 80 АПК за неуредените в този
раздел въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за нормативните актове.
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Нормата на чл. 28 ЗНА, ред. ДВ, бр. 46 от
2007 г., относима към периода на създаване и
приемане на оспорения подзаконов нормативен
акт, съдържа императивно изискване, съгласно
което проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно докладът към него, се внася
за обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите, съответно докладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
другите средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Съгласно ал. 3 на
същия текст проект на нормативен акт, към
който не са приложени мотиви, съответно
доклад съгласно изискванията по ал. 2, не се
обсъжда от компетентния орган.
В конкретни я слу чай представените в
административната преписка мотиви, видно
от тя х ното съдържание и наименование,
представляват съображения за необходимостта от промяна на наредбата и сочат цели,
преследвани с предложеното изменение. Те
обаче не изразяват волята на административния орган за конкретно приетите промени,
тяхната конкретна цел и от какво са наложени същите. Ето защо, макар формално да
изпълняват изискването на чл. 28, ал. 2 ЗНА
мотивите, представени с нормативния акт, не
представляват такива фактически и правни
съображения, които обосновават пряко и непосредствено волята на административния орган
за конкретно изготвените промени. Същите
са твърде общи и поради това – неотносими
към предложените промени.
Не е спазено изискването на чл. 77 АПК
нормативният акт да бъде приет след обсъждане на становищата, предложенията и
възраженията на заинтересованите страни.
Изискването на чл. 77 АПК, което е императивно и не допуска отклонение от това
правило, може да бъде изпълнено само ако
обсъждането на становищата, предложенията и възраженията бъде извършено в мотивите към нормативния акт. Друга правна
възможност за изпълнение на изискването
на чл. 77 АПК на административния орган
в процедурата по издаване на акта не е изрично уредена, но органът не е лишен от
правната възможност да изпълни задължението си по чл. 77 АПК отделно от мотивите,
в самостоятелно представено в преписката
изложение. При всички случаи правилото на
чл. 77 АПК изисква обсъждането да предшества издаването на акта. Нормата на чл. 77
АПК е озаглавена „Ред за издаване“. Ето
защо нарушението є сочи на нарушение на
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административнопроизводствените правила
по чл. 146, т. 3 АПК. Доколкото правилото
на ч л. 77 А ПК е императ ивно, неговото
нарушение следва да се квалифицира като
съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Това нарушение
е съществено и поради нарушение на законовия принцип административният орган
да упражнява правомощията си по разумен
начин, добросъвестно и справедливо (чл. 6,
ал. 1 АПК) и да подложи на преценка всички
факти и доводи от значение за случая (чл. 7,
ал. 2 АПК). В правната теория същественият
характер на нарушение се преценява с оглед
на обстоятелството, че когато нарушението
не е извършено, издаденият административен
акт би бил с друго съдържание по същество
или когато страна е била лишена в хода на
административното производство от правото
на защита.
Видно от съдържанието на изложените
към акта мотиви, административният орган
изобщо не е пристъпил към обсъждане на
възраженията и многобройните предложения,
дадени от заинтересованите страни. Тук следва
да се отбележи, че оплакванията, на които се
основава жалбата на КИИП пред съда против
оспорения административен акт (подробно
посочени по-горе), са били изложени изцяло
в представеното на 15.10.2014 г. възражение,
депозирано от КИИП пред административния
орган. Нито едно от възраженията не е обсъдено в мотивите или отделно от тях преди
издаването на акта.
Следва да се посочи и това, че идентични
възражения, свързани с предложената, а впоследствие приета отмяна на глава двадесет
и втора, са направени както в становището
на жалбоподателя, така и в становището на
Камарата на архитектите в България, а също
така и в становището на Столичната община – ОП „Софпроект“, общ градоустройствен
план. Направените забележки и възражения
с идентичен характер налагат задължително
тяхното обсъж дане от административни я
орган. Това следва както непосредствено от
чл. 77 АПК, така и от обстоятелството, че са
направени от страни, за които актът създава
задължения и те са обвързани от неговото
изпълнение, но също и от факта, че това
са професионално свързани с материята по
инвестиционно проектиране страни, а последното е част от тяхната професионална
компетентност.
Що се отнася до твърдяното противоречие
с по-високи по степен нормативни актове, настоящият съдебен състав намира оплакването
за неоснователно.
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С приетите промени на чл. 1 чрез създаване на нова ал. 3 от Наредба № 4 от 2001 г.
се въвеждат нови изисквания към задължителните части на инвестиционните проекти,
необходими за издаване на разрешение за
строеж в отделните фази на проектиране за
обектите от четвърта и пета категория, съдържащи се в новоприетото с § 50 приложение
№ 1 към наредбата. По този начин за всяка
от частите се въвежда изискване за становище, освен проекта, изготвен за съответната
част. В допълнителните разпоредби на наредбата въведеното понятие няма нормативна
дефиниция. В глава първа, въвеждаща нови
задължителни части към инвестиционните
проекти, обхватът и съдържанието на това
понятие като задължителна част към инвестиционните проекти за строежите от четвърта и
пета категория не са посочени. В тази връзка
основателно се явява оплакването в жалбата,
че за гражданите и организациите, за които
наредбата създава задължения, изпълнението
на това изискване ще стане невъзможно, тъй
като основните въпроси за съдържанието на
понятието и правните последици от липсата
или неяснотата му не са уредени, което ще
породи въпроси във връзка с тълкуването,
респективно с прилагането му. Доколкото
въведеното изиск ване за становище като
задължителен елемент по чл. 1, ал. 3 от наредбата представлява част от съдържанието
на инвестиционния проект, органът по чл. 139,
ал. 5 ЗУТ не е излязъл извън правомощията
си. Същият притежава законово правомощие
да издава наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по тази
причина оспорената наредба не е нищожна,
а органът не е излязъл извън законовите си
правомощия. Нормата на чл. 139 ЗУТ създава
законова рамка относно съдържанието на
инвестиционния проект, като същият съдържа
текстова и графична част. Новосъздаденото
задължение за становище следва да се отнесе
към текстова част на проекта по чл. 139 ЗУТ,
но съдържанието и обхватът на понятието,
както се посочи по-горе, не са въведени с
приетото изменение, което сочи на липса на
обоснованост. Наредбата в тази част, както
и в частта, с която се отменя глава двадесет и втора, е незаконосъобразна, тъй като
изменението и допълнението є е прието в
нарушение за изискването за мотиви и за
съответствие с целта на закона.
С оглед изложеното жалбата на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране, София, срещу Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, издадена от министъра на инвес-
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тиционното проектиране, обнародвана в ДВ,
бр. 93 от 2014 г., в частта, с която по § 1
се създава ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Задължителните части на инвестиционните проекти, необходими за издаване на
разрешение за строеж в отделните фази на
проектиране за обектите от четвърта и пета
категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г.
за номенк лат у рата на ви довет е ст роеж и
(ДВ, бр. 72 от 2003 г.), са определени в приложение към наредбата“, и свързания с тази
разпоредба § 50, с който се създава приложение към чл. 1, ал. 3, както и в частта на
§ 40 , съгласно който глава двадесет и втора
„Част проект за организация и изпълнение
на строителството“ се отменя, се явява основателна и следва да се уважи. Водим от
горното, Върховният административен съд
на основание чл. 172, ал. 2 АПК
РЕШИ:
Отменя по жалбата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, София,
§ 1, § 50 и § 40 от Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, издадена от министъра на инвестиционното проектиране, обнародвана в ДВ,
бр. 93 от 11.11.2014 г., в сила от 12.12.2014 г.
Решението подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването на страните.
Председател:
Георги Колев
3977

РЕШЕНИЕ № 787
от 19 януари 2017 г.

по административно дело № 5178 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – шесто отделение, в закрито
заседание на седемнадесети януари две хиляди
и седемнадесета година в състав: председател:
Румяна Папазова, членове: Атанаска Дишева, Тодор Тодоров, изслуша докладваното от
председателя Румяна Папазова по адм. дело
№ 5178/2016 г.
Постъпила е молба от Мануела Огнянова
Тошева от с. Голяма Железна, област Ловеч,
за поправка на очевидна фактическа грешка
и за допълване в частта за разноските на Решение № 12773 от 24.11.2016 г., постановено
по адм. д. № 5178/2016 г. на Върховния административен съд, шесто отделение.
Ответникът – Министерският съвет, е оспорил молбата в писмено възражение.
Ответникът – министърът на здравеопазването, е оспорил молбата в писмен отговор.
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За да се произнесе по исканията, Върховният административен съд, шесто отделение,
взе предвид следното:
На основание чл. 175, ал. 1 АПК по свой
почин или по искане на страна съдът може
да поправи допуснати в решението писмени
грешки, грешки в пресмятането или други
подобни очевидни неточности. Решението
за поправката се постановява в закрито заседание и подлежи на обжалване по реда на
самото решение.
В съдебното решение погрешно е отразено,
че се отменя т. 1 от раздел IX, част осма от
приложение № 1 към НМЕ. Действителната
номерация на раздела е XI (Женски полови
органи) и съдебният контрол е упражнен
именно върху точка 1 от раздел XI. Допусната
е очевидна фактическа грешка и молбата за
нейната поправка следва да бъде уважена.
Допълването на съдебното решение в
частта за разноските се извършва по реда
на чл. 248 ГПК, приложим на основание
чл. 144 АПК.
Съгласно чл. 248 ГПК в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в
едномесечен срок от постановяването му,
съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в
частта му за разноските.
Искането е подадено в срока за обжалване, но по същество е неоснователно. В
хода на производството Мануела Огнянова
Тошева не е отправила искане за присъждане
на разноски и не е представила списък на
разноските. На основание чл. 80 ГПК във
връзка с чл. 144 АПК страната, която не е
поискала присъждане на разноски и не е
представила на съда списък на разноските
най-късно до приключване на последното
заседание в съответната инстанция, няма
право да иска изменение на решението в
частта му за разноските.
По изложените съображения Върховният
административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 12773 от 24.11.2016 г. по
адм. д. № 5178/2016 г., като поправя номера
на раздела от IX на XI.
Отхвърля искането на Мануела Огнянова
Тошева от с. Голяма Железна, област Ловеч, за
допълване на Решение № 12773 от 24.11.2016 г.
в частта за разноските.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните пред
петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Колев
3860
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-76
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение на кмета на община Левски, решения
№ 240 от 26.01.2017 г. и № 255 от 3.04.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Левски, становище от Регионалното управление на образованието – Плевен, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум, довел до преустановяване на учебния
процес, закривам Основно училище „Васил Левски“ със седалище и официален адрес: с. Малчика,
община Левски, област Плевен.
1. Учениците от Основно училище „Васил
Левски“ – с. Малчика, община Левски, област
Плевен, продължават образованието си в училища
на територията на община Левски при условията
на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно училище „Васил Левски“ със седалище и
официален адрес: с. Малчика, община Левски,
област Плевен, да се съхранява в Средно училище „Крум Попов“ – гр. Левски, община Левски,
област Плевен.
3. Имуществото на Основно училище „Васил
Левски“ – с. Малчика, община Левски, област
Плевен, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Левски.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3861

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-77
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Гърмен след Решение № 266
по протокол № 20 от 13.03.2017 г. на Общинския
съвет – с. Гърмен, становище от Регионалното
управление на образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра

на образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование, считано от 15.09.2017 г. преобразувам
Основно училище „Св. Климент Охридски“ – с.
Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, в
Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – с.
Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. Климент Охридски“ – с. Дебрен, община Гърмен,
област Благоевград, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Св.
Климент Охридски“ – с. Дебрен, община Гърмен,
област Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. Климент Охридски“ – с. Дебрен,
община Гърмен, област Благоевград, да се съхранява в преобразуваното Обединено училище
„Св. Климент Охридски“ – с. Дебрен, община
Гърмен, област Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Гърмен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3862

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-78
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
на кмета на община Ямбол след решение по т. 4
от 15.03.2017 г. от 17-о заседание на Общинския
съвет – гр. Ямбол, решение по протокол № 5 от
22.02.2017 г. на педагогическия съвет на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици
„Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол, община Ямбол,
област Ямбол, становище от Регионалното управ
ление на образованието – Ямбол, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради спазване на
изискванията по чл. 4, ал. 6 от наредбата, считано от 15.09.2017 г. определям наименованието на
Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол, община
Ямбол, област Ямбол, както следва: Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол, община
Ямбол, област Ямбол.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3863

Министър:
Кр. Вълчев
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ЗАПОВЕД № РД-14-79
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение на кмета на община Ямбол след
решение по т. 3 от 15.03.2017 г. от 17-о заседание
на Общинския съвет – гр. Ямбол, решение по
протокол № 6 от 16.01.2017 г. на педагогическия
съвет на Профилирана математическа гимназия
„Атанас Радев“ – гр. Ямбол, община Ямбол,
област Ямбол, становище от Регионалното управление на образованието – Ямбол, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради спазване на
изискванията по чл. 4, ал. 8 от наредбата, считано от 15.09.2017 г. определям наименованието
на Профилирана математическа гимназия „Атанас Радев“ – гр. Ямбол, община Ямбол, област
Ямбол, както следва: Природо-математическа
гимназия „Атанас Радев“ – гр. Ямбол, община
Ямбол, област Ямбол.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
3864
ЗАПОВЕД № РД-14-80
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Гърмен след
Решение № 267 по протокол № 20 от 13.03.2017 г.
на Общинския съвет – с. Гърмен, становище
от Регионалното управление на образованието – Благоевград, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713
от 27.10.2016 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование,
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, в Обединено
училище „Христо Ботев“ – с. Дъбница, община
Гърмен, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Дъбница, община Гърмен, област
Благоевград, да продължат образованието си в
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преобразуваното Обединено училище „Христо
Ботев“ – с. Дъбница, община Гърмен, област
Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Дъбница, община
Гърмен, област Благоевград, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Христо
Ботев“ – с. Дъбница, община Гърмен, област
Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Гърмен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
3865
ЗАПОВЕД № РД-14-81
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Гърмен след
Решение № 268 по протокол № 20 от 13.03.2017 г.
на Общинския съвет – с. Гърмен, становище
от Регионалното управление на образованието – Благоевград, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713
от 27.10.2016 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование,
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Долно Дряново,
община Гърмен, област Благоевград, в Обединено
училище „Христо Ботев“ – с. Долно Дряново,
община Гърмен, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Христо
Ботев“ – с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Долно Дряново,
община Гърмен, област Благоевград, да се съхранява в преобразуваното Обединено училище
„Христо Ботев“ – с. Долно Дряново, община
Гърмен, област Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Гърмен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
3866
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ЗАПОВЕД № РД-14-82
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Симитли след
Решение № 421 по протокол № 34 от 17.02.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Симитли, становище
от Регионалното управление на образованието – Благоевград, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713
от 27.10.2016 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование,
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Долно
Осеново, община Симитли, област Благоевград,
в Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Долно Осеново, община Симитли,
област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Долно Осеново, община
Симитли, област Благоевград, да продължат
образованието си в преобразуваното Обединено
училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Долно
Осеново, община Симитли, област Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Долно
Осеново, община Симитли, област Благоевград,
да се съхранява в преобразуваното Обединено
училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Долно
Осеново, община Симитли, област Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Симитли.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3867

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-83
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 319, ал. 1, т. 2 и чл. 320, ал. 2,
т. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 2,
т. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, предвид становището на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713
от 27.10.2016 г. на министъра на образованието
и науката, отказвам преобразуване на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Плетена, в Обединено училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Плетена, община Сатовча, област
Благоевград, поради следното:
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В община Сатовча училищната мрежа не е
оптимизирана. На територията на общината има
4 средни училища в селата Сатовча, Слащен, Вълкосел и Кочан, в които броят на учениците продължава да намалява. В трите начални училища
в селата Фъргово, Осина и Жижево се обучават
общо 48 ученици, като в НУ „Яне Сандански“
се обучават само 8 ученици. Всички паралелки в
основните училища на общината са слети.
Видно от направения анализ в мотивираното
предложение на община Сатовча, учениците,
завършили основно образование в предложеното
за преобразуване училище, могат да продължат
образованието си в средното училище в с. Сатовча
и в професионалните и профилирани гимназии
в градовете Гоце Делчев, Банско, Разлог, Благоевград и София според желанието на родителите
и учениците. Този факт води до допълнително
намаляване броя на учениците от горната образователна степен за четирите средни училища на
територията на община Сатовча.
Предложеното за преобразуване Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Плетена, се намира на разстояние 3,5 км до средното
училище в с. Сатовча, където учениците продължават образованието си без риск от отпадането
им от образователната система. Евентуалното
преобразуване на училището в обединено, в
условия на демографски промени и неоптимизирана училищна мрежа, създава предпоставки
за задълбочаване на процеса на намаляване на
учениците от гимназиалната степен за средните
училища на територията на общината.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3868

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-84
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Димово след Решение № 194
по протокол № 28 от 31.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Димово, становище от Регионалното
управление на образованието – Видин, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради демографски
промени, довели до необходимост от оптимизиране
на училищната мрежа на територията на община
Димово, считано от 15.09.2017 г. преобразувам
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр.
Димово, и ПГ по икономика – гр. Димово, в
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр.
Димово, община Димово, област Видин.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
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2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Димово, и ПГ по икономика – гр. Димово, да продължат образованието
си в преобразуваното Средно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Димово, община Димово,
област Видин.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, и ПГ по икономика – гр. Димово, да се
съхранява в преобразуваното Средно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, община
Димово, област Видин.
4. Финансиращ орган: Община Димово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3869

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-85
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на пред
у чилищното и у чилищното образование, по
мотивирано предложение от кмета на община
Каспичан след Решение № 371 по протокол
№ 27 от 17.03.2017 г. на Общинския съвет – гр.
Каспичан, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от
27.10.2016 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование,
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Пенчо П. Славейков“ – с. Марково,
община Каспичан, област Шумен, в Обединено
училище „Пенчо П. Славейков“ – с. Марково,
община Каспичан, област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Пенчо
П. Славейков“ – с. Марково, община Каспичан,
област Шумен, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Пенчо
П. Славейков“ – с. Марково, община Каспичан,
област Шумен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Пенчо П. Славейков“ – с. Марково,
община Каспичан, област Шумен, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Пенчо
П. Славейков“ – с. Марково, община Каспичан,
област Шумен.
4. Финансиращ орган: Община Каспичан.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3870

Министър:
Кр. Вълчев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-86
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Габрово след
решения № 7 от 26.01.2017 г. и № 19 от 23.02.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Габрово, становище
от Регионалното управление на образованието – Габрово, доклад № 802-112 от 18.04.2017 г. на
Министерството на образованието и науката и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради демографски
промени, довели до необходимост от оптимизиране на училищната мрежа на територията на
община Габрово, считано от 1.08.2017 г. преобразувам ПГ по строителство – гр. Габрово (финансирана от бюджета на МОН), и Средно училище
„Отец Паисий“ – гр. Габрово (финансирано от
бюджета на община Габрово), в Средно училище
„Отец Паисий“ – гр. Габрово, с официален адрес:
ул. Венец № 7, и втори различен от официалния
адрес: ул. Равнец № 1.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от ПГ по строителство – гр.
Габрово, и Средно училище „Отец Паисий“ – гр.
Габрово, да продължат образованието си в пре
образуваното Средно училище „Отец Паисий“ – гр.
Габрово, община Габрово, област Габрово.
3. Задължителната документация на ПГ по
строителство – гр. Габрово, и Средно училище
„Отец Паисий“ – гр. Габрово, да се съхранява в
преобразуваното Средно училище „Отец Паи
сий“ – гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово.
4. Финансиращ орган: Община Габрово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3871

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-87
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Карлово след Решение № 552
по протокол № 21 от 19.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Карлово, становище от Регионалното
управление на образованието – Пловдив, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието
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на учениците в по-висока степен и създаване на
условия за достъп до качествено образование,
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Христо Ботев“ – гр. Калофер, община
Карлово, област Пловдив, в Средно училище
„Христо Ботев“ – гр. Калофер, община Карлово,
област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – гр. Калофер, община Карлово, област
Пловдив, да продължат образованието си в пре
образуваното Средно училище „Христо Ботев“ – гр.
Калофер, община Карлово, област Пловдив.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив, да се съхранява
в преобразуваното Средно училище „Христо
Ботев“ – гр. Калофер, община Карлово, област
Пловдив.
4. Финансиращ орган: Община Карлово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3872

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-88
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Горна
Малина след Решение № 266 по протокол № 17
от 30.11.2016 г. на Общинския съвет – с. Горна
Малина, становище от Регионалното управление
на образованието – София регион, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап,
и създаване на условия за достъп до качествено
образование, считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Априлово, община Горна Малина,
Софийска област, в Обединено училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Априлово, община
Горна Малина, Софийска област.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Априлово, община Горна
Малина, Софийска област, да продължат образованието си в преобразуваното Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Априлово, община
Горна Малина, Софийска област.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Априлово, община Горна Малина, Софийска област,
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да се съхранява в преобразуваното Обединено
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Априлово, община Горна Малина, Софийска област.
4. Финансиращ орган: Община Горна Малина.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3873

Министър:
Кр. Вълчев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 698-ИК
от 10 май 2017 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:
Признава придобитата от Димитриос Христос Лититарис квалификация, отговаряща на
изискванията, включени в тематичния обхват на
изпита за придобиване на право за упражняване
на дейност като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок
от съобщаването му, което не спира неговото
изпълнение.

3834

Председател:
К. Караиванова

РЕШЕНИЕ № 699-Б
от 10 май 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 12 ЗПФИ във връзка
с чл. 16, ал. 1, т. 5 от Наредба № 7 от 2003 г. за
изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено
извършват сделки с финансови инструменти и
инвестиционни консултации относно финансови
инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема правото на Николай Василев Ковачев
да упражнява дейност като брокер, признато със
сертификат № 85-Б от 29.09.1998 г. от Комисията
по ценните книжа и фондовите борси.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

3835

Председател:
К. Караиванова
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РЕШЕНИЕ № 706-ИК
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7 от
2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти
и инвестиционни консултации относно финансови
инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност
Комисията за финансов надзор реши:
Признава придобитата от Велизар Заваринов
Дойкин квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за
придобиване на право за упражняване на дейност
като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.
Председател:
К. Караиванова
3836
РЕШЕНИЕ № 716-ИП
от 16 май 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 14 и ал. 2 ЗПФИ Комисията за финансов
надзор реши:
От казва да изда де л и ценз на „Трей д и н г
Хъб“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 28, ет.
9, за извършване на дейност като инвестиционен
посредник.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира неговото изпълнение.

3880

Председател:
К. Караиванова

Председател:
К. Караиванова
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 390
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 20.06.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на помещение
(бивша фурна), с. Кривина, ул. Демокрация № 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 38 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.06.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3822

РЕШЕНИЕ № 718-Б
от 16 май 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12 от Закона за
пазарите на финансови инструменти във връзка
с чл. 16, ал. 1, т. 5 от Наредба № 7 от 2003 г.
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема правото на Надежда Йосифова Благоева да упражнява дейност като брокер на ценни
книжа, признато със Сертификат за правоспособност като „Брокер на ценни книжа“ № 79-Б
от 29.09.1998 г., издаден от Комисията по ценните
книжа и фондовите борси.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

3881

ВЕСТНИК

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 391
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 226 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 21.06.2017 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 39791.6003.243.1.3
(помещение за склад), с. Кривина, ул. Демокрация
№ 2, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.06.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3823

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 392
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 789 от 8.12.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 22.06.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с ид. 68134.4358.299.10.1 (помещение
към трафопост), София, ж.к. Люлин – 9 м.р., до
бл. 901, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.06.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3824

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

РЕШЕНИЕ № 393
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 227 от 27.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 21.06.2017 г. от 14 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.406.68 (в УПИ VI-487, кв.
740), София, ул. Силистра 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 285 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 28 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.06.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3825

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 394
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 228 от 27.04.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 20.06.2017 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.1106.320.1.109
(магазин № 3 по ценообразуване), София, ж.к.
Илинден, бл. 114, вх. А, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 44 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

БРОЙ 44
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4. Депозитът за участие – 4400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.06.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3826

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 395
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 227 от 27.04.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 22.06.2017 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за поземлен имот с идентификатор 68134.4358.452 (УПИ IX-328 – за коо,
кв. 34), София, ж.к. Люлин – 8 м.р., общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 380 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 38 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.06.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3827

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

РЕШЕНИЕ № 396
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 248 от
28.04.2014 г. и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 27.06.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.201.141,
представляващ УПИ I – „за административна
сграда“, кв. 58, м. Лагера, ул. Звездел № 1 – 7,
ул. Брегово № 4, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 267 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 700 лв, се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.06.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3828

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 397
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 248 от
28.04.2014 г. и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 28.06.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.201.139,
представляващ УПИ I – „за складова дейност“,
кв. 57, м. Лагера, ул. Звездел № 2 – 10, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 172 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
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4. Депозитът за участие – 17 200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.06.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3829

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
ЗАПОВЕД № 483
от 23 май 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 322, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование и Решение
№ 43 от 19.05.2017 г. на Общинския съвет – гр.
Белене, закривам: Детска градина „Бодра смяна“,
гр. Белене, община Белене, ул. Димитър Благоев
№ 1, считано от 9.06.2017 г.
Децата от закритата детска градина да се
пренасочат към другите две детски градини в
общината – ДГ „Мечта“, гр. Белене, и ДГ „Знаме
на мира“, гр. Белене.
Педагогическият персонал да се пренасочи
към вакантните щатни бройки в ДГ „Мечта“, гр.
Белене, и ДГ „Знаме на мира“, гр. Белене.
Непедагогическият персонал да се пренасочи
към ДГ „Мечта“, гр. Белене, и ДГ „Знаме на
мира“, гр. Белене.
Сградният фонд и прилежащият терен да се
предоставят за управление на Община Белене.
Движимото имущество да се разпредели според
нуждите на другите две детски градини.
В срок до 14 юни 2017 г. да се извърши пълна
инвентаризация на имуществото.
Ученическите автобуси, движещи се по транспортна схема, се задължават да извозват децата
от кметствата и до двете детски заведения.
Задължителната документация на ДГ „Бодра
смяна“, гр. Белене, да се приеме и съхранява от
директора на ДГ „Знаме на мира“, гр. Белене, а
деловодната – в ОбС „Образование“, гр. Белене.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Малина Ешекова – зам.-кмет на
община Белене.
Заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

3874

Кмет:
М. Дулев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 533
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 299 от
протокол № 9 от 27.07.2016 г., т. 39, на Общинския
съвет – гр. Несебър, решение т. 7 от протокол № 5
от 5.04.2017 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № ПД-1177(1) от 14.06.2016 г. от
РИОСВ – гр. Бургас, и здравно заключение с изх.
№ 53-07-41 от 14.03.2017 г. на МЗ – РЗИ – Бургас,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – ПУП – ПП
за обект „Външно ел. захранване на жилищен
комплекс за сезонно обитаване“ в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на
с. Кошарица, м. Сулуджана, с трасе на кабелната
линия 20 kV, започва от съществуващи кабели,
разположени в ПИ 39164.15.58 – с начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост, свързани чрез
муфа, трасето на кабела тръгва в северозападна
посока и преминава през ПИ 39164.15.62 – с начин
на трайно ползване – за селскостопански, горски
ведомствен път – общинска собственост, след 226
м трасето чупи в югоизточна посока и влиза в
ПИ 39164.15.98 (за друг курортно-рекреационен
обект) и след 42 м достига до БКТП – нов, изграден в ПИ 39164.15.98, с обща дължина 268 л.
м и определен сервитут от 2 м от двете страни
на кабелното трасе, съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от настоящото решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

3810

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 535
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 9 от протокол № 13 от 13.11.2014 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх. № 5307-323 от 4.11.2014 г. от МЗ – РЗИ – Бургас, писма
изх. № 8910 от 13.12.2013 г. от РИОСВ – гр. Бургас,
изх. № ТД-2435-1 от 16.09.2014 г. от „ВиК“ – ЕАД,
и изх. № 95-Е-654 от 4.08.2014 г. от „БТК“ – ЕАД,
Решение № КЗЗ-13 от 11.06.2015 г. на Комисията за земеделските земи към МЗХ – КЗЗ, и
заявление вх. № Н2-УТ-5139-001 от 29.11.2016 г.,
окомплектовано с декларация от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на жилищни сгради
№ 1 и № 2“ в поземлен имот с идентификатор
51500.84.28 по кадастралната карта на гр. Несебър,
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м. Кокалу, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии. Дължината на трасето е 70 м, започва
от бъдещ КРШ на границата между ПИ 51500.84.26
и ПИ 51500.84.27, преминава през полски път
ПИ 51500.86.21 до нови електромерни табла на
фасадите на жилищни сгради № 1 и № 2 в ПИ
51500.84.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Определен е сервитут 0,60 м от
едната страна и 1,5 м от другата страна спрямо
оста на трасето на кабела. Площта на сервитута
е общо 132 кв. м, като 38 кв. м попадат в ПИ
51500.86.21 и 94 кв. м попадат в ПИ 51500.84.28 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

3811

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 536
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 7
от протокол № 7 от 8.06.2016 г. от заседание на
ОбЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх.
№ 53-07-100 от 18.04.2016 г. от МЗ – РЗИ – Бургас,
писма изх. № 3495 от 2.06.2015 г. от РИОСВ – гр.
Бу ргас, изх. № ТД- 620 -1 о т 28.03.2014 г. о т
„ВиК“ – ЕАД, и изх. № 95-Е-238 от 2.03.2016 г. от
„БТК“ – ЕАД, и заявление вх. № Н2-УТ-3371-001
от 29.11.2016 г., окомплектовано с декларация от
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на апартаментен хотел,
подобект: Кабели 0,4 kV“ в поземлен имот с
идентификатор 51500.85.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу, като елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии. Дължината на
трасето е 55 м, започва от съществуващ БКТП
„Ифа“ в ПИ 51500.85.11, преминава през ПИ
51500.85.12 и достига до табло мерене в новопроектирана сграда в ПИ 51500.85.7. Определен е
сервитут от 0,7 м от двете страни спрямо оста
на трасето на кабела. Площта на сервитута е
113 кв. м и попада изцяло в ПИ 51500.85.12 по
КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

3812

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 537
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 4 от
протокол № 2 от 23.02.2016 г. от заседание на
ОбЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх.
№ 53-07-31 от 17.02.2016 г. от МЗ – РЗИ – Бургас,
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писма изх. № 5821 от 26.08.2014 г. от РИОСВ – гр.
Бургас, и изх. № 95-Е-1290 от 26.11.2015 г. от
„БТК“ – ЕАД, и заявление вх. № Н2-УТ-813-001
от 29.11.2016 г., окомплектовано с декларация от
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в
поземлен имот с идентификатор 51500.86.12 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу,
като елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии.
Дължината на трасето е 71,50 м, започва от съединителна муфа на съществуващата мрежа в
ПИ 51500.86.21, свързва РК на границата между
51500.86.11 и ПИ 51500.86.12 и продължава до ново
ТЕПО в ПИ 51500.86.12 по КК на гр. Несебър,
м. Кокалу. Определен е сервитут 0,6 м от едната
страна и 1,5 м от другата страна спрямо оста
на трасето на кабела. Площта на сервитута на
кабела е 139 кв. м, като 47 кв. м попадат в ПИ
51500.86.21 и 92 кв. м попадат в ПИ 51500.86.12
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

3813

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 538
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 8
от протокол № 7 от 8.06.2016 г. от заседание на
ОбЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх.
№ 53-07-91 от 18.04.2016 г. от МЗ – РЗИ – Бургас, писма изх. № 3544 от 10.06.2015 г. от РИОСВ – гр. Бургас, изх. № ТД-624-1 от 28.03.2016 г. от
„ВиК“ – ЕАД, и изх. № 95-Е-237 от 2.03.2016 г. от
„БТК“ – ЕАД, и заявление вх. № Н2-УТ-3366-001
от 29.11.2016 г., окомплектовано с декларация от
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда, подобект: Кабели НН за поземлен
имот с идентификатор № 51500.84.51 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу“, като
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 79 м, започва от съществуващ
БКТП „Елир“ в ПИ 51500.86.6, преминава през
ПИ 51500.86.21 и достига до нов кабелен разпределителен шкаф на границата на ПИ 51500.84.52
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу. Определен е
сервитут от 0,6 м от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площта на сервитута е 95 кв.
м и попада изцяло в ПИ 51500.86.21 по КК на гр.
Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

3814

Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 539
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 8 от протокол № 13 от 13.11.2014 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх. № 53-07321 от 4.11.2014 г. от МЗ – РЗИ – Бургас, и писма
изх. № 8912 от 13.12.2013 г. от РИОСВ – гр. Бургас,
изх. № ТД-2440-1 от 16.09.2014 г. от „ВиК“ – ЕАД,
и изх. № 95-Е-655 от 4.08.2014 г. от „БТК“ – ЕАД,
Решение № КЗЗ-18 от 20.08.2015 г. на Комисията за земеделските земи към МЗХ – КЗЗ, и
заявление вх. № Н2-УТ-6220-001 от 29.11.2016 г.,
окомплектовано с декларация от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.86.16
по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу,
като елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии.
Дължината на трасето е 95 м, започва от БКТП
„Барел“ в ПИ 51500.86.18, преминава през ПИ
51500.86.21 до ново ел. табло на фасадата на
жилищна сграда „Аврора“ в ПИ 51500.86.16 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Определен е сервитут 0,6 м от едната страна и
1,5 м от другата страна спрямо оста на трасето
на кабела. Площта на сервитута на кабела е 206
кв. м, като 154 кв. м попадат в ПИ 51500.86.21 и
51 кв. м попадат в ПИ 51500.86.16 по КК на гр.
Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

3815

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 540
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. във връзка
с чл. 15, ал. 3 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
като взе предвид изложените мотиви в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на
УПИ VІ с идентификатор № 51500.505.102, УПИ
VII с идентификатор № 51500.505.103, УПИ VIII
с идентификатор № 51500.505.104, както и част от
поземлен имот с идентификатор № 51500.505.316
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 18
по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае придаване на 165 кв. м от
УПИ VI (ПИ 51500.505.102) с площ 1502 кв. м и
110 кв. м от ПИ 51500.505.316 към УПИ VII (ПИ
51500.505.103) с площ 239 кв. м и 62 кв. м от ПИ
51500.505.316 към УПИ VIII (ПИ 51500.505.104)
с площ 231 кв. м. След промяната площта на
УПИ VI (ПИ 51500.505.102) става 1337 кв. м, на
УПИ VII (ПИ 51500.505.103) става 514 кв. м, УПИ
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VIII (ПИ 51500.505.104) става 239 кв. м и площта
на ПИ 51500.505.316 става 38 859 кв. м. Всички
устройствени показатели за имотите се запазват.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
3816
РЕШЕНИЕ № 545
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и като
взе предвид изложените мотиви в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-изток в частта му по отношение
на УПИ І и УПИ II, представляващи поземлен
имот с идентификатор № 51500.505.394 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 14 по ПУП
на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае обединяване на УПИ I с площ
13 531 кв. м и УПИ II с площ 717 кв. м в новообразуван УПИ I с площ 14 244 кв. м (разликата в
площите от 4 кв. м е в рамките на допустимата
грешка по смисъла на чл. 19 ЗКИР и е в резултат от одобряване на КК), като отреждането „За
хотел, обслужващи функции, спорт, атракции,
паркинги и озеленяване“ и всички устройствени
показатели за новообразувания УПИ I се запазват.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
3817
РЕШЕНИЕ № 546
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. във връзка
с чл. 15, ал. 3 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
като взе предвид изложените мотиви в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на
УПИ І с идентификатор № 51500.505.150 и част от
поземлен имот с идентификатор № 51500.505.330
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 31
по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток.
С изменението 464 кв. м идеални части от
ПИ 51500.505.330 се придават към УПИ I (ПИ
51500.505.150). След промяната площта на УПИ
I (ПИ 51500.505.150) става 24 635 кв. м, а на ПИ
51500.505.330 – 793 кв. м. Всички устройствени
показатели, отреждане и устройствена зона за
УПИ I (ПИ 51500.505.150) се запазват.
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Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
3818

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 383
от 18 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект „Газоснабдяване на
община Нова Загора“, подобект „Разпределителен
газопровод извън границата на урбанизираната
територия на община Нова Загора, землище на
с. Новоселец“ за захранване на „Мини Марицаизток“ – ЕАД, „Рудник Трояново-север“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

3882

Председател:
Г. Николов

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 347
от 26 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план (план
за елементите на техническата инфраструктура)
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Трасе на кабелни линии 20 kV от
подстанция Раковски до нова възлова станция
в УПИ 00164-1 – Логистичен център (ПИ 1.64)“,
подобект: „От подстанция Раковски до муфа 20
kV в землището на с. Маноле, община „Марица“,
попадащ в териториите на двете общини Раковски и „Марица“, област Пловдив“, преминаващ
през ПИ 000079; ПИ 000094; ПИ 000100; ПИ
000112 – общински полски пътища, местност Стара Боклоджа; ПИ 000455; ПИ 000457; ПИ 000470;
ПИ 000475; ПИ 000487 – общински полски пътища; ПИ 000470 и ПИ 000480 – канали, общинска
собственост; ПИ 000488 – канал на „Напоителни
системи“ – ЕАД, Пловдив; ПИ 000675 – път ІV
клас, общински път; ПИ 063054; ПИ 063056; ПИ
063055, местност Бошнашки гьол; ПИ 063036;
ПИ 077042, ПИ 077043, местност Зар пара, и ПИ
077042 – общински полски път.
2. На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1
ЗОЗЗ и чл. 30 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр.
Раковски:
2.1. Дава съгласие за утвърждаване на транспортен достъп от подстанция Раковски до землищната граница на с. Маноле, област Пловдив,
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община „Марица“, за обект: „Трасе на кабелни
линии 20 kV от подстанция Раковски до нова възлова станция в УПИ 00164-1 – Логистичен център
(ПИ 1.64), подобект: От подстанция Раковски до
муфа 20 kV в землището на с. Маноле, община
„Марица“, попадащ в териториите на двете об
щини Раковски и „Марица“, област Пловдив,
преминаващ през ПИ 000079; ПИ 000094; ПИ
000100; ПИ 000112 – общински полски пътища,
местност Стара Боклоджа; ПИ 000455; ПИ 000457;
ПИ 000470; ПИ 000475; ПИ 000487 – общински
полски пътища; ПИ 000470 и ПИ 000480 – канали, общинска собственост; ПИ 000488 – канал
на „Напоителни системи“ – ЕАД, Пловдив; ПИ
000675 – път ІV клас, общински път; ПИ 063054;
ПИ 063056; ПИ 063055, местност Бошнашки гьол;
ПИ 063036; ПИ 077042, ПИ 077043, местност Зар
пара, и ПИ 077042 – общински полски път.
2.2. Дава съгласие за провеждане на процедура за промяна предназначението на частите от
поземлените имоти – общински полски пътища.
2.3. Възлага на „Пи Джей Лоджистик“ – АД,
ЕИК 160129890, седалище и адрес на управление:
Пловдив, ул. Густав Вайганд № 14, собственик
на УПИ 00164-1 – Логистичен център (ПИ 1.64)
в землището на с. Маноле, община „Марица“, да
проведе процедурата за промяна на предназначението на частите от поземлените имоти – общински полски пътища.
2.4. Общинският съвет определя срок на валидност на съгласието – две години.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица чрез обявление, поставено на определеното
за това място в сградата на общината, и да се
публикува на интернет страницата на общината
и в един местен вестник (на основание чл. 124б,
ал. 2 ЗУТ).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.

3837

Председател:
Г. Лесов

РЕШЕНИЕ № 348
от 26 април 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, одобрява ПУП – парцеларен
план за техническата инфраструктура за образуване на улична мрежа (от ПИ 034261; ПИ 034290
и ПИ 034267) към ПУП – ПРЗ за промяна на
предназначението на ПИ 034261 – пасище, мера,
и ПИ 034290 – пасище, мера, местност Перселик
в землището на с. Стряма, община Раковски.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.

3838

Председател:
Г. Лесов
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РЕШЕНИЕ № 349
от 26 април 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, одобрява ПУП – парцеларен
план на трасета за захранващ водопровод, преминаващи през ПИ 000023 – общински полски път,
за захранване на УПИ 084070 – За производствена
и складова дейност, Цех за металообработка,
местност Митевска могила, в землището на с.
Стряма, община Раковски.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.

ВЕСТНИК

създаване на нов квартал 313б с новообразувани
урегулирани поземлени имоти: УПИ I, УПИ II,
УПИ III, УПИ IV и УПИ V, отредени „за производствена и складова дейност“; план за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени
имоти, отредени „за производствена и складова
дейност“ в кв. 313 и 313б при обособена предимно
производствена устройствена зона – „Пп“, със
следните параметри на застрояване: плътност
на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 2,0; височина на сградите – до 10
м; минимална озеленена площ – 20%, съгласно
изготвения проект с корекция в лилав цвят.
Председател:
С. Стойчева
3840

Председател:
Г. Лесов
3839

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ № 214
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 2 от
19.05.2017 г. на ОЕСУТ при община Рудозем, взето
на заседание с протокол № 10 от 19.05.2017 г., и
чл. 60, ал. 1 АПК Общинският съвет – гр. Рудозем, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за обект „Път
ІІ-86 Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем,
участък 3 от км 132+920 до км 135+530 – обходен път на гр. Рудозем по съществуващи улици
и ново трасе“.
2. Възлага на кмета на община Рудозем да
извърши необходимите действия по реда на
чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
3. Допуска предварително изпълнение на
взетото решение.
Председател:
В. Янков
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ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 138
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със заявление с
вх. № 94-С-10 от 4.01.2017 г. до кмета на община
Сандански от Стелиос Йоаннис Воулгаридис – управител на „Воулгаридис“ – ООД, Общинският
съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Ел. захранващ кабел НН“ за ПИ 001020 в м.
Дойкови валти, землище на с. Струма, община
Сандански, с дължина на трасето 3,10 м и сервитут
по 2,00 м от двете му страни в частта, попадаща
в ПИ 000030, землището на с. Струма, община
Сандански, както следва:
ПИ 000030 м е с т н о с т полски 3,10 м община
Дойкови вал- път
Санданти, с. Струма
ски
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.

Председател:
Г. Синански

3830
3888

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 916
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 16 от заседание
на ПК по „Устройство на територията и екология“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ
Ш – резервен промишлено-складов терен, ПИ
№ 65231.901.214 в кв. 313 и ПИ № 65231.901.215 по
плана на гр. Самоков; прокарване на нови улици:
о.т. 955-955а-955б и о.т. 955г-955в-955б-955д-955е;
образуване на нови урегулирани поземлени имоти:
УПИ X, УПИ XI, УПИ XII и УПИ XIII в кв. 313,
отредени „за производствена и складова дейност“;

36. – Проку рорската колеги я на Висши я
съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите
на съдебната власт, както следва:
1.1. А дминистративен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен – свободна длъжност.
1.2. А дминистративен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Куб-
рат – свободна длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от
Закона за съдебната власт процедури за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт, както следва:
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2.1. А дминистративен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Силистра – изтичащ мандат на 23.07.2017 г.
2.2. А дминистративен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен – изтичащ мандат на 1.08.2017 г.
2.3. А дминистративен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Червен бряг – изтичащ мандат на 1.08.2017 г.
3. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на
извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация
за заемане на длъжността, анализ и оценка
на състоянието на органа на съдебната власт,
очертаване на достиженията и проблемите в
досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане;
удостоверение от Национа лната следст вена
служба, Столичната следствена служба или от
окръжните следствени отдели към окръжните
прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние,
произхода на средствата за придобиване на
имуществото и за наличието на частен интерес
по образец, утвърден от Пленума на Висшия
с ъдебен с ъве т; док у мен т и, у дос т оверя ва щ и
наличието на стажа по чл. 170 ЗСВ, и други
документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към професиона лните или
нравствените му качества.
4008
55. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис София
област, отдел „Принудително изпълнение“, на
основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
на недвижим имот № С170023-091-0000167 от
28.04.2016 г. е възложен на „Бадекс“ – ООД, ЕИК
202283339, имот с идентификатор 39970.504.1356
с площ 2163 кв. м, пл. сн. № 794, квартал 71,
парцел 2, ведно с построената в имота сграда със
застроена площ 685 кв. м, бр. етажи – 1, начин
на трайно ползване: за складова база, местонахождение – Крумовград, ул. Съединение № 43а.
3820
66. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постанов
ление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С170004-091-0000194 от 12.05.2017 г. възлага

ВЕСТНИК
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на Галя Димитрова Димитрова с адрес София,
ж.к. Разсадника – Коньовица № 26, вх. В, ет.
3, ап. 54, и с адрес за кореспонденция: област
Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла
черква, ул. Бачо Киро № 1, следния недвижим
имот: сграда (бивше общежитие), намираща
се в гр. Павликени, ул. Стефан Караджа № 1,
кв. 69, парцел І, масивна двуетажна сграда със
застроена площ 39 кв. м, РЗП – 78 кв. м. На
първия етаж са разположени гараж и помещение
за материали. Вторият етаж се състои от две
помещения при граници на имота: изток – дворно място и сграда, запад – жилищни сгради,
север – дворно място и сграда, юг – сграда на
„Росица“ – ООД. Имотът е придобит с акт за
общинска собственост № 47 от 28.01.1998 г. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд
по местоположение на имота.
3877
414 . – На ц иона л нат а а г ен ц и я з а п ри хо д и т е , Те р и т о р и а л н а д и р е к ц и я – П л о в д и в ,
о фи с С т ар а З а г ор а , н а о с нов а н ие ч л. 2 53
ДОПК с постановление № С170024-091-0000188
о т 12.05.2 017 г., пос та нов лен ие № С170 02 4 091- 0 0 0 0189 о т 12.05.2 017 г., пос та нов лен ие
№ С170024-091-0000190 от 12.05.2017 г., постановление № С170024-091-0000191 от 12.05.2017 г.,
п о с т а н о в л е н и е № С17 0 0 2 4 - 0 91- 0 0 0 01 9 2 о т
12.05.2017 г. възлага на „Никира и Ко“ – ЕООД,
ЕИК 201937978, с адрес: София, ул. Дедеагач
№ 21, следните недвижими имоти:
1. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
51500.506.341.1.403, намиращ се в гр. Несебър,
к.к. Слънчев бряг-запад, „Грамада-2“, ет. 4,
ателие № 403, РЗП 43,32 кв. м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.506.341.1.402, 1500.506.341.1.404; под обекта: 51500.506.341.1.302, 51500.506.341.1.303; над
обекта: няма, за сумата 17 377,01 лв.
2. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
51500.506.341.1.404, намиращ се в гр. Несебър,
к.к. Слънчев бряг-запад, „Грамада-2“, ет. 4,
ателие № 404, РЗП 43,32 кв. м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.506.341.1.403, 51500.506.341.1.405; под обекта: 51500.506.341.1.303, 51500.506.341.1.304; над
обекта: няма, за сумата 17 377,01 лв.
3. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
5150 0.506.341.1.405, нами ращ се в г р. Несебър, к.к. С л ън чев бря г-за па д, „Грама да-2“,
ет. 4, ателие № 405, РЗП 43,32 кв. м. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 51500.506.341.1.404, 51500.506.341.1.406; под
обекта: 51500.506.341.1.304, 51500.506.341.1.305,
51500.506.341.1.306; над обекта: няма, за сумата
17 377,01 лв.
4. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
51500.506.341.1.406, намиращ се в гр. Несебър,
к.к. Слънчев бряг-запад, „Грамада-2“, ет. 4,
ателие № 406, РЗП 43,32 кв. м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.506.341.1.405, 51500.506.341.1.407; под обекта:
51500.506.341.1.306; над обекта: няма, за сумата
17 377,01 лв.
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5. По з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат о р
51500.506.341.1.407, намиращ се в гр. Несебър,
к.к. Слънчев бряг-запад, „Грамада-2“, ет. 4, ателие
№ 407, РЗП 43,32 кв. м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.341.1.406,
51500.506.341.1.408; под обекта: 51500.506.341.1.306,
51500.506.341.1.307, 51500.506.341.1.308; над обекта:
няма, за сумата 17 377,01 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението, което подлежи на вписване
от съдията по вписванията по местонахождението на имота.
3821
29. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конкурси за главни асистенти по: 8.3. Музикално
и танцово изкуство (Обработка на български народни танци) – един; 8.2. Изобразително изкуство
(Графичен дизайн и фотография) – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в ректората,
стая 34, Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов № 2,
тел. 0877/665701. Приемно време: от 10 до 12 ч. и
от 14 до 16 ч.
3774
533. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за
прием и обучение на докторанти през учебната
2017/2018 г., както следва:
Места, финансирани от държавата:
Шифър

Области на висше образование, професионални
направления
и докторски програми

1

2

1
1.2

1.3

ВЕСТНИК
Области на висше образование, професионални
направления
и докторски програми

1

2

3

Методика на обучението
по изобразително изкуство

2

Методика на обучението
по български език и литература (І – ІV клас)

2

Методика на обучението по
чужд език (английски език)

2

Методика на обучението
по чужд език (немски език)

1

Теория и методика на физическото възпитание и
спортна тренировка

5

2
2.1

резадовна дочна
4

2

1

Педагогически науки
Педагогика
Теория на възпитанието и
дидактика
Теория на възпитанието
и д и да к т и к а (С оц иа л на
педагогика)
Теория на възпитанието и
дидактика (Предучилищна
педагогика)
Спец иа лна педа г ог ика
(Приобщаващо образование)
Педагогика на обучението
по ...
Методика на обучението
по география
Методика на обучението
по бит и техника
Методика на обучението
по музика
Методика на обучението
по изобразително изкуство
(I – IV клас)
Методика на обучението
по изобразително изкуство
(Методика на обучението
по изобразително изкуство
в детската градина)

Форми на
обучение

Шифър

Форми на
обучение

3
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2
2
2

1
1
1
1
2

2.2

резадовна дочна

Хуманитарни науки
Филология
Българска литерат у ра
(между двете войни)

1

Българска литература (след
Освобождението)

1

Българска литература (Възрожденска литература)

1

Българска литература (Старобългарска литература)

1

Българска литература (Съв
ременна българска литература)

1

Българска литература (Историческа поетика на новата българска литература)

1

Фолклористика (Български
фолклор)

1

Славянски езици (Съвременен руски език)

1

Славянски езици (Съвременен словашки език)

1

Общо и сравнително езикознание

2

Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Новогръцка литература)

1

Теория и практика на превода (с испански език)

1

Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Испанска литература)

1

Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Френска
литература)

1

История и археология

4

8
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Области на висше образование, професионални
направления
и докторски програми

1

2

3

4

Стара история (История на
Стария свят)

1

1

Средновековна обща история

1

1

2

2

Средновековна обща история (История на Византия
и средновековна история на
балканските народи)

Педагогическа и възрастова психология

1

1

Социална психология

2

2

Обща психология

2

2

2

1

Г р а ж д а нс ко и с е мей но
право

1

2

Наказателно право

2

2

Административно право и
административен процес

2

2

Конст и т у ционно п раво
(Конс т и т у ц ион но п ра во
на Република България)

2

1

Финансово право

2

1

Наказателно процесуално
право

1

2

Теори я на д ърж а вата и
правото

1

1

Меж д у нар од но п ра во и
международни отношения

1

1

Граждански процес

1

1

История на правото (Римско частно право)

1

1

1

2

2.3

резадовна дочна

Области на висше образование, професионални
направления
и докторски програми

1

2

2

1

Ис т ори я на Бъ л гари я
(Нова история на България
1878 – 1944 г.)

1

История на България (Найнова история на България)

1

История на България (История на българските земи
през XV – XVII век)

2

1

Ис т ори я на Бъ л гари я
(Средновековна българска
история)

1

1

Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

1

3.3
3.6

1

Философия
2
1

Религия и теология
3.4

Теология (Стар завет)

1

Те о лог и я (Х рис т и я нск а
етика)

1

Теология (Християнска философия)

1

Теология (Пастирско богословие)

1

Теология (Литургика)

1

1

Те о л о г и я ( И с т о р и я н а
Българската православна
църква)

1

1

Теология (Религиозно образование)
3

С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки

3.1

Социология, антропология
и науки за културата

3

Право

Социални дейности

А дминист раци я и у правление
Икономика и управление
(индустрия)

3.8

1

4

2

Политически науки

Организация и управление
извън сферата на материалното производство (социални дейности)
3.7

4

Психология

Политология

История на философията
(Източна философия)

резадовна дочна

Етнология
3.2

Ис т ори я на Бъ л гари я
(Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в. – Възраждане)

Философия на правото и
политиката

2.4

Шифър

Форми на
обучение

Шифър

1

Икономика
Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(финанси)

1

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

1

Природни науки, математика и информатика
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Шифър

Области на висше образование, професионални
направления
и докторски програми

1

2

4.4

4.6

8.2

резадовна дочна
3

4

Науки за Земята
Социа лно-икономи ческа
география (Културна география)

1

Социа лно-икономи ческа
география (Регионално развитие)

1

Информатика и компютърни науки
4

Информатика
8

Форми на
обучение

Изкуства
Изобразително изкуство
Изкуствознание и изобразително изкуство

1

Изкуствознание и изобразително изкуство – Скулптура

1

Изкуствознание и изобразително изкуство – ГДВК

1

Изкуствознание и изобрази т ел но изк ус т во – Ж ивопис

1

Изкуствознание и изобрази телно изк уст во – Стенопис

1

Изк уст вознание и изобразително изкуство – Рисуване

1

Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства

2

Общо:

100

49

В срок 2 месеца от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD)
носител: заявление до ректора; автобиография;
копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и копие на диплома с приложението
или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (оригиналите се
представят за сравнение); допустими са и други
документи, удостоверяващи техните интереси
и постижения в научната област. Приемът се
извършва в отдел „НИХТИД“, каб. 505 – ВТУ,
ректорат. За справки и повече информация: тел.
062/618-312 и на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
3734
337. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конкурси за: Ветеринарномедицински факултет: професор – един, в област
на висше образование 6. Аграрни науки и вете-
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ринарна медицина, професионално направление
6.4. Ветеринарна медицина по „Функционална
патология и имунология“; доцент – един, в област
на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.4. Ветеринарна медицина по „Физиология на
животните“ – двата конкурса със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“; Аграрен
факултет: главен асистент – един, в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки по „Биохимия“ – със
срок 2 месеца. Документи: ВМФ – Студентски
град, тел. 042/699-506; АФ – Студентски град,
тел. 042/699-443.
3789
99. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност професор
за цивилен служител в катедра „Корабоводене“
на факултет „Навигационен“ в област на висше
образование 5. Технически науки по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, научна специалност „Водни пътища,
съобщения и хидрография“, учебни дисциплини
„Геодезия, картография и лоция“, „Лоция на
река Дунав“, „Хидрография и лоция“ и „Военна
топография“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: 052/55
22 30, 052/55 22 22 – централа, в. 16704 и 16731, и
на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
Варна; ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
3886
1. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническа инфраструктура за захранване на имот № 019185, м.
Дръстила, землище с. Краево, община Ботевград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения и искания по проекта до общинската
администрация – Ботевград.
3807
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект „Улична
канализация“ за поземлен имот с идентификатор
51500.76.35 по кадастралната карта на гр. Несебър,
м. Кокалу. Трасето на уличната канализация
започва от съществуваща шахта до о.т. 44 в ж.к.
Черно море и продължава в ПИ 51500.79.16 до ПИ
51500.76.35 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу. Дължината на трасето е 227 м. Определя се сервитут
по 2 м от двете страни спрямо оста на трасето
на уличната канализация. Площта на сервитута
е 865 кв. м и попада изцяло в ПИ 51500.79.16
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – гр. Несебър, ул. Еделвайс
№ 10, ет. 3, ста я 37. На основание ч л. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Несебър.
3841
2. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект „Външно ел.
захранване на жилищна сграда Алфа“ в поземлен
имот с идентификатор 51500.85.3 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Трасето на
кабела започва от съществуващ БКТП „Арт“ в
ПИ 51500.84.45, преминава през ПИ 51500.83.51
и ПИ 51500.85.13 и достига до ново ТЕПО в ПИ
51500.85.3. Дължината на трасето е 126 м. Определя
се сервитут от 0,6 м от едната страна и 1,5 м от
другата страна спрямо оста на трасето на кабела.
Площта на сервитута е 257 кв. м, като 160 кв.
м попадат в ПИ 51500.83.51, 74 кв. м попадат в
ПИ 51500.83.13, 9 кв. м попадат в ПИ 51500.84.45
и 14 кв. м попадат в ПИ 51500.83.3 по КК на гр.
Несебър, м. Кокалу. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
3842
1. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии, за обект „Външно ел.
захранване на ПИ 062058, м. Старите лозя в землището на с. Пет могили, община Нова Загора“,
с който се засягат ПИ 000260 и 057016 по КВС
на землище с. Пет могили, община Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3883
2. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии, за обект „Кабелна
линия 1 kV за външно електрозахранване на ПИ
000132 и ПИ 000573 в землището на с. Баня, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 000123,
000129, 000122 и 000132 по КВС на землище с.
Баня, община Нова Загора. Проектът е изложен
за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3884
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3. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии, за обект „Кабелна
линия 1 kV за външно електрозахранване на ПИ
000341, м. Отгор село в землището на с. Богданово, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ
000254 и 000350 по КВС на землище с. Богданово, община Нова Загора. Проектът е изложен за
разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3885
5. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – парцеларен план на трасе
на ел. кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на обект „Помпа за напояване“ в
поземлен имот 041004, м. Кераната, землище с.
Габарево, община Павел баня. Трасето на ел. кабела
започва от съществуващ стълб № 85 в границите
на населеното място с. Габарево, преминава през
улична отсечка, продължава по полски път и
достига до ПИ 041004 за захранване на посочения
обект. Общата дължина на трасето на ел. кабела
е 253,34 л. м, а площта на сервитута е 149,86 кв.
м. Проектът се намира в Община Павел баня,
ул. Освобождение № 15, ет. 2, стая № 9, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица всеки
присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3889
3. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план на трасета на кабелно ел. захранване 1 kV към имот ПИ № 180079, землище гр.
Първомай, с ЕКАТТЕ 59080, община Първомай,
област Пловдив. Плановете са изложени в общинската администрация – Първомай, стая № 107. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в общинската администрация – Първомай.
3843
7. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 10 ЗУТ обявява, че е коригиран в лилав цвят изработеният ПУП – ИПРЗ
(изменение на плана за регулация и застрояване)
на кв. 175, 175а и 175б по плана на гр. Самоков
относно премахване на задънена улица с о.т.
614 – 614а, като се запазва предвидената по плана
от 1986 г. улица с о.т. 586 – 614 и 1210 и отпадане на предвидените по плана УПИ ХХІ за ПИ
№ 65231.913.38, УПИ ХХІІ за ПИ № 65231.913.37 и
УПИ ХХІІІ за ПИ № 65231.913.36, кв. 175 по плана
на гр. Самоков. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Самоков.
3809
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6. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е издадена Заповед № ДС-РС-33-00003
от 22.05.2017 г. за допълнение на Разрешение
за строеж № 1 от 10.06.2016 г. за обект на техническата инфраструктура: „Разпределителен
газопровод и газопроводно отклонение до „ГМВ
Груп – Фууд енд Полимерс Индъстри“ – ЕООД,
с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол“, с
промяна на трасе на газопровода с дължина 55
м през имоти с идентификатори 87374.32.220 и
87374.32.223 по КК и КР на гр. Ямбол, в обхвата
на одобрената със Заповед № ТУ/02-00030 от
25.04.2017 г. на кмета на община Ямбол плансхема за газификация на гр. Ямбол. Заповед
№ ДС-РС-33-3 от 22.05.2017 г. е издадена на
основание чл. 154, ал. 5, ал. 2, т. 8 и ал. 6 във
връзка с чл. 145, ал. 1, т. 2 и чл. 148, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ. Заповедта за допълнение на Разрешение за строеж № 1 от 10.06.2016 г. подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област Ямбол в
14-дневен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
3787
4. – Община с. Челопеч на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за изграждане на трасе на електропровод Ср.Н., преминаващ през поземлени имоти с номера 001823
(по КВС) – част от имоти 80323.64.39, 80323.71.6,
80323.71.41, 00808 (по КВС) – продължението на
80323.64.48, 80323.64.46, 80323.64.39, 80323.78.59,
80323.78.53 в землището на с. Челопеч с ЕКАТТЕ
80323, община Челопеч, Софийска област. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени предложения,
искания или възражения по подробния устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
3808

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от „Анастасов 2“ – ООД;
„МК Трейдинг“ – ЕООД; „Фортуна 2001“ – ЕООД;
„Сиси – Нел“ – ЕООД; „Морела“ – ЕООД; ЕТ
„Петър Василев“; ЕТ „Калина – Калинка Веселинова“; ЕТ „Маргарита Иванова – Рико“; „Мартони
Мит“ – ЕООД; „Весимпекс 2002“ – ЕООД; ЕТ
„Лори – Силвия Симеонова“; ЕТ „Вили – М – Величка Самерова“; ЕТ „Палма – Стол – Ирена А нгелова“; „Свена – Ванина“ – ДЗЗД; ЕТ
„Тони – Траянка Божкова“ и „Оля 1999“ – ЕООД,
на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания
към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата,
както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, по което
е образувано адм. д. № 927/2017 г. по описа на
Върховния административен съд.
3875
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 30 в неговата цялост и
чл. 27, ал. 1 в частта „паркирани в нарушение на
правилата“ от Наредбата за обществен ред при
използване на превозни средства на територията
на гр. Айтос (Наредба № 4 от 2006 г.), приета от
Общинския съвет – гр. Айтос, с Решение № 443 от
27.09.2006 г., с множество изменения, последно с
Решение № 172 от 20.09.2012 г., протокол № 12. По
оспорването е образувано адм. д. № 1226/2017 г.,
насрочено за 29.06.2017 г. от 10 ч.
3918
Административният съд – Варна, 6 състав,
съобщава, че е образувано адм. д. № 621/2017 г.
по оспорване, предявено от Бончо Бончев Бонев,
против Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 16,
ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на община Варна с № РД-11-9302/204 от
25.11.2011 г. е одобрен план за улична регулация
на улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост – подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на кв.
Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и
м. Кокарджа, при граници: път за с. Каменар,
бул. Хр. Смирненски, каменарско землище и СО
Сълзица, в т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема
за вертикално планиране и комуникационнотранспортна схема в частта на ПИ с идентификатор 10135.2552.2385 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Варна, попадащ в
УПИ І-2376, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386 – за
ел. подстанция. Заинтересуваните лица могат да
се конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Бончо
Бончев Бонев, като производството по делото е
насрочено за 18.09.2017 г. от 10 ч.
3930
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест от зам. окръжен проку-

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

рор в Окръжна прокуратура – Велико Търново,
против чл. 33, ал. 1 в частта и относно израза
„паркиране“ и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за
реда за спиране, престой и паркиране на пътни
превозни средства в обхвата на урбанизираната
територия на община Велико Търново, приета с
Решение № 175 по протокол № 17 от 10.04.2012 г.
на Общинск и я съвет – г р. Велико Търново,
за което е образувано адм. д. № 342/2017 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
14.07.2017 г. от 10 ч.
3970
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от Донка Мачева – зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново,
с който се оспорват разпоредбите на чл. 18,
ал. 1, чл. 20, ал. 4, чл. 21, чл. 23, ал. 2, чл. 25,
ал. 2, чл. 26, чл. 27, ал. 1 и 2, чл. 28, 30, 59, 60
и 61 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Полски
Тръмбеш, приета с Решение № 316 от протокол
№ 23 от 25.04.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Полски Тръмбеш, за което е образувано адм.
д. № 357/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 30.06.2017 г. от 10 ч.
3892
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, против чл. 9, ал. 2 и чл. 19, т. 5, предл. 4
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини на община
Ардино, приета с Решение № 184 от 22.11.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Ардино, по което е
образувано адм. дело № 123/2017 г. по описа на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
28.06.2017 г. от 10,10 ч.
3919
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 49,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Угърчин, приета с Решение № 125 от
31.05.2016 г. на Общинския съвет – гр. Угърчин,
изм. и доп. с Решение № 265 от 28.02.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Угърчин, по който
е образувано адм. д. № 31/2017 г. по описа на
Административния съд – Ловеч.
3929
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 12, т. 11, чл. 14, ал. 8 и чл. 24, ал. 1, т. 2
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в детските
градини на територията на община Септември,
приета с Решение № 459 от 26.09.2016 г. на Об-
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щинския съвет – гр. Септември. По оспорването
е образувано адм. д. № 317/2017 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
3893
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило оспорване от Георги Бойчев Георгиев срещу
разпоредбите на чл. 32, ал. 3 във връзка с чл. 13,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за обществения ред
на територията на община Перник, приета от
Общинския съвет – гр. Перник, на 5.10.2000 г.,
последно изменена на 16.12.2015 г. Образувано е
адм. д. № 235/2017 г. по описа на Административния съд – Перник.
3928
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 1
и 2 АПК съобщава, че е подаден протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен,
срещу чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 18б, ал. 2, чл. 21
и чл. 38б, ал. 1, т. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Долна Митрополия, приета с Решение № 859 от
20.02.2003 г. на Общинския съвет – гр. Долна
Митрополия, изменени и допълнени разпоредби с
Решение № 806 от 29.01.2015 г. и Решение № 656
от 28.02.2007 г. на Общинския съвет – гр. Долна
Митрополия, по който е образувано адм. дело
№ 384/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
3894
А дминистративният съд – Пловдив, Х VІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест
от Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу Наредбата за ползване, управление, стопанисване,
поддържане и финансиране на общинската пътна
мрежа на община Раковски, приета с Решение
№ 211, взето с протокол № 14 от 15.03.2005 г., в
частта относно чл. 22, т. 1 и 4, чл. 66, ал. 1, чл. 66,
ал. 2, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 1, т. 5, букви „в“ и
„г“, чл. 67, ал. 2, по което е образувано адм.д.
№ 1279/2017 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
3971
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 182/2017 г. по протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Смолян, срещу разпоредбата на чл. 21, ал. 3, изречение последно от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги в община
Чепеларе, приета с Решение № 625 от 29.04.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Чепеларе, последно изменена и допълнена с Решение № 262 от
29.11.2016 г., насрочено за 12.07.2017 г. – 13,30 ч.
3926
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 474/2017 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане на 12.07.2017 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване е протест
на Окръжна прокуратура – София, против чл. 1,
ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24,
ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29,
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ал. 2, чл. 31, 32, 33, 59, 60 и 61 от Наредбата за
управление на общинските пътища в община
Чавдар. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София,
и административен орган – Общински съвет – с.
Чавдар, чрез председателя му.
3876
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, против разпоредбите на чл. 1, глава втора „Собственост“,
глава трета „Отчуждаване и временно ползване на
недвижими имоти за изграждане и реконструкция
на пътища“, глава пета „Ползване“, чл. 24, 25,
чл. 26, ал. 1, чл. 28, т. 6, чл. 29, 34, 35, 36, 37, 38 и
глава единадесета „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на община
Златица е образувано адм.д. № 473/2017 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 12.07.2017 г. от 10 ч.
3895
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Софийска окръжна прокуратура е образувано
адм.д. № 491/2017 г. по описа на АССО, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 12.07.2017 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване са разпоредбите на чл. 21, ал. 2,
чл. 23, ал. 4 и чл. 38, ал. 2, т. 1 и 6 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Божурище.
3902
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм.д. № 493/2017 г. по описа на съда по протест
на Окръжна прокуратура – София, против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 14, ал. 1, чл. 17, 18
и чл. 20, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Мирково. Административно дело № 493/2017 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 12.07.2017 г. от 10 ч. Конституирани страни
в производството са: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и ответник: Общинският
съвет – с. Мирково, чрез председателя му.
3907
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 492/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
20.09.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжна прокуратура – София,
против чл. 1, ал. 2, чл. 14, ал. 5, чл. 48, 49 и 50 от
Наредбата за управление на общинските пътища
в община Божурище.
3927
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 486/2017 г. по описа на съда, което е
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насрочено за разглеждане на 20.09.2017 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е чл. 22, ал. 1,
чл. 57, 58 и 59 от Наредбата за управление на
общинските пътища в община Костенец, приета с
Решение № 106 по протокол № 13 от 18.12.2008 г.,
изм. и доп. с Решение № 147 от 28.07.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Костенец. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – гр. Костенец.
3972
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от кмета
на община Чирпан, с което се оспорва чл. 20,
ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на Общинския съвет – гр. Чирпан, изменен
с Решение № 259 от 27.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Чирпан, по което е образувано адм.
д. № 224/2017 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, и е насрочено за 29.06.2017 г.
от 14,30 ч.
3896
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при ОП – Стара Загора, за отменяне като незаконосъобразна разпоредбата на подзаконов
нормативен акт – чл. 27а, ал. 2 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Гълъбово, приета с Решение № 67 от
13.05.2008 г., влязла в сила от 1.06.2008 г., по
което е образувано адм. д. № 231/2017 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 29.06.2017 г. от 14,30 ч.
3920
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на чл. 45 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цените на услугите на територията на община
Ямбол, приета с решение по т. 3 на ХІV заседание
на Общинския съвет – гр. Ямбол, от 29.11.2016 г.,
в сила от 1.01.2017 г., по което е образувано адм.
д. № 144/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 4.07.2017 г. от 9,30 ч.
3897
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 1, ал. 1,
т. 4 във връзка с чл. 16 – 19 и чл. 34, ал. 2, т. 6
от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите,
предоставяни от общината, приета от Общинския
съвет – гр. Болярово (Наредба № 7), по което
е образувано адм.д. № 147/2017 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
6.07.2017 г. от 9,30 ч.
3898
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Районният съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответницата Анастасия Юриевна Котева,
родена на 21.05.1985 г., гражданка на Казахстан,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в сградата на Районния съд – гр. Сандански,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д. № 359/2017 г. по описа
на съда, заведено от Иван Богомилов Котев от
с. Илинденци, община Сандански, за развод. В
случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще є назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3899
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 139 състав, уведомява Мартина Димитрова, гражданка на Република Армения, родена
на 5.11.1983 г., че има качеството на ответница
по гр. д. № 9845/2017 г. по описа на СРС, ІІІ
ГО, 139 състав, образувано по предявен иск от
Петър Илиев Димитров от София, ж.к. Младост
4, бл. 480, вх. 2, ет. 2, ап. 35, и є указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, 139 състав, за връчване на съобщението
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
3943
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на основание чл. 28, ал. 1 (отм.) ЗОПДИППД насрочва
съдебно заседание за 28.09.2017 г. от 9 ч. и резервна
дата 12.10.2017 г. от 9 ч. по гр. д. № 48/2017 г.,
образувано по искане на КОМПИ – Булстат
131463734, чрез председателя Пламен Георгиев
Димитров с адрес за призоваване: Бургас, ул.
Филип Кутев № 26а, против: Петър Кръстев
Томов с постоянен адрес Сливен, местност Андреева чешма № 258, лично и в качеството му
на ЕТ „Тома – Петър Томов“, ЕИК 829111907, за
постановяване на решение, с което да бъде наложено отнемане в полза на държавата на сумата
179 045,73 лв., представляваща внесени по банковата сметка на ЕТ „Тома – Петър Томов“ парични
средства, използвани за погасяване на отпуснат
банков кредит от „ОББ“ – АД, но неналични
към момента на завеждане на исковата молба по
чл. 28 ЗОПДИППД (отм.). Съдът указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите
претенции върху имуществото до първото заседание по делото. Третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред първата инстанция. Третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на
спора, може да встъпи в делото, като предяви
иск против двете страни. Предявяването на иск
от трето лице се допуска до приключване на
устните състезания в първата инстанция.
3931
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф. д. № 7517/2003 г. за
политическа партия с наименование „Движение
21“ следните промени, приети на заседание на
Националния съвет на партията, проведено на
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21.01.2017 г.: Национален изпълнителен съвет в
състав: Татяна Дончева Тотева – председател,
Данаил Валериев Георгиев – заместник-председател, Албина Алексеева Анева-Томова, Лидия
Стойкова Стойкова-Чорбанова, Пламен Маринов Ралчев, Пламен Марков Марков, Светлозар
Стоянов Златев.
3944

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Управителният съвет на сдружение „Съвет
за правни евростандарти“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
10.07.2017 г. в 10 ч. в София, община „Триадица“,
ул. Позитано 14, ет. 1, офис 3, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от управителния съвет и
от отговорност на Камелия Любомирова Радева
и прекратяване членството є в сдружението по
нейна молба; 2. приемане на нови съдружници
и член на управителния съвет; 3. промени в устава на сдружението; 4. промяна седалището на
сдружението; 5. разни.
3878
29. – Управителният съвет на сдружение
„Кажи Еко“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 11.07.2017 г.
в 11 ч. в София, ул. Екзарх Йосиф 88, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от управителния съвет като председател на сдружението и
от отговорност на Камелия Любомирова Радева
и прекратяване членството є в сдружението по
нейна молба; 2. приемане на нов съдружник и
член на управителния съвет; 3. избор на нов
председател; 4. освобождаване от управителния
съвет на Руслан Светозаров Емануилов по негова
молба; 5. приемане на нов член на управителния съвет; 6. промени в устава на сдружението;
7. разни.
3915
1. – Управителният съвет на сдружение „Томи
Дартс Клуб“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 21 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 13.07.2017 г. в 10 ч. в седалището и
на адреса на управление на сдружението в София,
район „Подуяне“, кв. Левски, ул. Дунавски лебед
№ 31, при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на
управителния съвет на сдружение с нестопанска
цел „Томи Дартс Клуб“ и на председателя на УС
поради изтичане на мандата им; 2. избор на нов
управителен съвет на сдружение с нестопанска
цел „Томи Дартс Клуб“ и нов председател за
нов мандат; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на
сдружението събранието ще се проведе в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
3924
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Български автомобилен клуб Ретро“, София, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 24.07.2017 г. в 14 ч. в София,
район „Витоша“, ул. Неделник № 5, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. организационни промени на сдружението; 3.
разни. Канят се всички членове да участват лично
или чрез писмено упълномощен представител.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

Материалите за събранието се намират в офиса
на сдружението в София, район „Витоша“, ул.
Неделник № 5.
3857
25. – Управителният съвет на сдружение „Карате клуб Локомотив“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.07.2017 г.
в 16 ч. в София, бул. Рожен № 23, при следния
дневен ред: 1. промени в управителния съвет на
сдружение „Карате клуб Локомотив“; 2. промени
в устава на сдружението и по-конкретно в чл. 23,
ал. 3 от него; 3. разглеждане на организационни
въпроси. Поканват се членовете на дружеството
да участват в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място с един час по-късно и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове.
3858
3. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Клуб по конен спорт Пиргос“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 28.07.2017 г. в
10 ч. по седалището и адреса на управление на
сдружението – Бургас, ул. Рилска № 33, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружението; 2. избор и назначаване
на ликвидатор на сдружението; 3. определяне
срока на ликвидацията. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
в седалището на сдружението всеки работен ден
и ще бъдат предоставени при поискване на лицата. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител.
3942
3. Управителният съвет на Фондация „Анимал Хоуп България – Варна“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.07.2017 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Ангел Кънчев № 18, ет. 1,
ап. 3, при дневен ред: решение за промяна на
необходимото съдържание на учредителния акт.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3945
20. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Стрелец“, гр. Гулянци, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.07.2017 г. в 17 ч. в салона на читалище „П.
Р. Славейков“, гр. Гулянци, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на Ловно-рибарско
дружество „Стрелец“, гр. Гулянци, през 2016 г.;
2. доклад на КРК и проект за бюджета за 2017 г.;
3. приемане на нов устав и правила за работа
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съобразно устава и ППЗЛОД; 4. избор на ново
ръководство; 5. избор на представител на сдружението да участва в общо събрание и форуми на
НЛРС – СЛРБ, София. При липса на кворум за
провеждане на събранието на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ то ще се проведе същия ден в същия
час и при същия дневен ред.
3855
6. – Управителният съвет на ТК „Плевен – 90“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 3.07.2017 г. в 17 ч. на тенис
кортовете в парк „Кайлъка“ при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността през 2016 г. и
насоки за работа през 2017 г.; 2. финансов отчет
за 2016 г. и приемане на бюджет за 2017 г.; 3.
отчет на контролния съвет на клуба; 4. избор
на нови членове на управителния съвет на ТК
„Плевен – 90“ и нови членове на контролния
съвет; 5. разни. Поканват се всички членове на
клуба да присъстват на общото събрание.
3975
9. – Управителният съвет на сдружение „Бултиш – дружество на български и турски бизнесмени“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на членовете на
19.07.2017 г. в 18 ч. на адрес: Пловдив, ул. Владая
№ 3, „Сити хотел Пловдив“, конферентната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2015 – 2017 г.; проект за
решение – ОС приема отчета за дейността на
сдружението през 2015 – 2017 г.; 2. финансов отчет
за 2015 – 2017 г.; проект за решение – ОС приема
отчета за 2015 – 2017 г.; 3. промени в устава; 4.
избор на нов УС; проект за решение – ОС приема
предложения УС; 5. избор на нов КС; проект за
решение – ОС приема предложения КС; 6. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. Събранието е открито и за нечленове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3925
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб – Плетена“,
с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 14.07.2017 г. в 10 ч. в с. Плетена в сградата
на читалището при дневен ред: освобождаване
на Елхан Мехмедов Кълков като член на управителния съвет и прекратяване членството му в
сдружението поради избирането му за народен
представител и подадено писмено заявление от
негова страна. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на
посочения адрес всеки работен ден от 10 до 17 ч.
3799
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