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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение на Закона за движението по пътищата
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 Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г.

3

 Решение за създаване на Временна
комисия за установяване на факти
и обстоятелства при разходването
на средства, предоставени целево на
НДК за подготовка на българското
председателство на Съвета на Европейския съюз
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Президент на Републиката
 Указ № 136 за освобождаване на бригаден генерал Калин Савов Кузманов от
длъжността директор на дирекция
„Стратегическо планиране“ в Министерството на отбраната и от военна
служба, считано от 19 август 2017 г.
 Указ № 137 за назначаване на полковник Красимир Маринов Кънев на длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерството на отбраната и удостояването
му с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 19 август 2017 г.
 Указ № 138 за назначаване на полковник Николай Вичев Караиванов на длъжността началник на Щаба на Сухопът-

4
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ните войски и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“
 Указ № 141 за изменение и допълнение
на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г.
за утвърждаване на длъжностите във
Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана,
изискващи висши офицерски звания
 Указ № 142 за назначаване на полковник Васил Георгиев Събински на
длъжността директор на дирекция
„Комуникационни и информационни
системи“ във Военния секретариат на Европейския съюз в Брюксел,
Белгия, и удостояването му с висше
офицерско звание „бригаден генерал“,
считано от 1 август 2017 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 131 от 30 юни
2017 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2004 г.
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Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Изменения от 2014 г. на Морската
трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 139
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за движението по пътищата, приет от 44-то Народно
събрание на 22 юни 2017 г.
Издаден в София на 29 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за движението по
пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм.,
бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16
и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г.,
бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22,
51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и
102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48
от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47,
53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92,
95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98
и 101 от 2016 г. и бр. 9 и 11 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 165 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. контролират спазването на правилата
за движение от участниците в движението
и техническата изправност на движещите
се по пътя пътни превозни средства, като
за целта слу жебните лица са длъж ни да
извършат проверката по безопасен начин,
осигурявайки необходимата видимост;“.
2. В ал. 2:
а) точка 7 се изменя така:
„7. имат право да извършват контрол по
спазване на правилата за движението по
пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като
контролът се осъществява само в обхвата
на средствата за видеозаснемане;“
б) точка 8 се отменя.
§ 2. В чл. 171 се правят следните изменения:
1. В т. 2 буква „и“ се изменя така:
„и) на собственик, който допуска или
предоставя управлението на моторно пре-

возно средство на лице, което е употребило
алкохол с концентрация в кръвта над 0,5
на хиляда, наркотични вещества или техни
аналози – за срок от един месец;“.
2. Точка 2а се изменя така:
„2а. прекратяване на регистрацията на
път но превозно средст во на собст веник,
който управлява моторно превозно средство,
без да притежава съответното свидетелство
за управление и/или е употребил алкохол с
концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/
или наркотични вещества или техни аналози,
както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване
употребата на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози, или не изпълни
предписанието за медицинско изследване
на концентрацията на алкохол в кръвта му
и/или за употреба на наркотични вещества
или техни аналози, както и на собственик,
чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното
свидетелство за управление – за срок от 6
месеца до една година;“.
§ 3. В чл. 189, ал. 4 изречение първо се
изменя така: „При нарушение, установено и
заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено
наказание лишаване от право да се управлява
моторно превозно средство или отнемане
на контролни точки, се издава електронен
фиш в отсъствието на контролен орган и на
нарушител за налагане на глоба в размер,
определен за съответното нарушение.“
Заключителна разпоредба
§ 4. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.;
изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г.,
бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от
1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.;
изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.;
попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.;
попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99
от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и
86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм.,
бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от
1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на
Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от
1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от
1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120
от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от
1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от
2000 г.; Решение № 14 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41
и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26
и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от
2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57,
64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от
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2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от
2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от
2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и
84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14,
24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от
2016 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95
от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) в чл. 78а, ал. 7
след думите „в пияно състояние“ се добавя
„или след употреба на наркотични вещества
или техни аналози“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 юни 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4659

УКАЗ № 140
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване за
2017 г., приет от 44-то Народно събрание на
28 юни 2017 г.
Издаден в София на 29 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
(ДВ, бр. 98 от 2016 г.)
§ 1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Определя се следният минимален
размер на пенсията за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 161,38 лв.;
2. от 1 юли до 30 септември – 180 лв.;
3. от 1 октомври до 31 декември – 200 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 юли 2017 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 юни 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4745
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РЕШЕНИЕ

з а с ъ з д а в а н е н а Вр е м е н н а ко м и с и я з а
установяване на факти и обстоятелства при
разходването на средс тва, предос тавени
целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на
НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
2. Временната комисия се създава на пропорционален принцип общо от 19 членове
в съотношение: Парламентарна гру па на
ПП ГЕРБ – 8 представители, Парламентарна група „БСП за България“ – 6 представители, Парламентарна група „Обединени
пат рио т и“ – 2 п редс та ви т ел и, Парла ментарна група „Движение за права и свободи“ – 2 п редстави тели, и Парламен тарна
група на ПП ВОЛЯ – 1 представител.
3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Диана Иванова Йорданова,
Членове: Снежана Георгиева Дукова,
Диана Димова Саватева,
Младен Николов Шишков,
Петя Цветанова Аврамова,
Георги Запрев Динев,
Дилян Станимиров Димитров,
Тома Любомиров Биков,
Атанас Петров Костадинов,
Румен Василев Гечев,
Жельо Иванов Бойчев,
Никола Илиев Динков,
Любомир Бойков Бонев,
Димитър Величков Георгиев,
Йордан Апостолов Апостолов,
Маргарита Николаева Николова,
Велислава Иванова Кръстева,
Адлен Шукри Шевкед,
Дора Стоянова Христова.
4. Временната комисия се създава за срок
от един месец.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 29 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4826
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 136
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Калин
Савов Кузманов от длъжността директор на
дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерството на отбраната и от военна служба,
считано от 19 август 2017 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

4835

УКАЗ № 137
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Красимир Маринов Кънев на длъжността директор на дирекция
„Стратегическо планиране“ в Министерството
на отбраната, считано от 19 август 2017 г.
2. Удостоявам полковник Красимир Маринов Кънев с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 19 август 2017 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

4836

ВЕСТНИК

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Николай Вичев
Караиванов на длъжността началник на Щаба
на Сухопътните войски.
2. Удостоявам полковник Николай Вичев
Караиванов с висше офицерско звание „бригаден генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4837

УКАЗ № 141
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 136,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените
сили на Република България и Националната
служба за охрана, изискващи висши офицерски
звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 17 и 37 от 2013 г., бр. 40 и 83 от 2014 г.,
бр. 26 и 53 от 2016 г.; изм., бр. 7 от 2017 г.) в
приложението към т. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1. „Българска армия“:
а) след т. 1.4. „Военноморски сили“ след ред
13 се създават т. 1.4а и ред 13а:
„
1.4 а. Бри г а д а „С пец и а л н и
сили“
13а.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България

Коман ди р на 68-а брига да Бригаден
„Специални сили“
генерал

“
б) в т. 1.5. „Военни формирования, подчинени на Сухопътните войски, Военновъздушните
сили и Военноморските сили“ ред 17 се заличава.
2. В т. 5.1. „Длъжности в щабове и структури
на международни организации“ след ред 33 се
създава ред 33а:
„
33а.

УКАЗ № 138
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Директор на дирекция
„Комуникационни и информационни системи“ във Военния секретариат на
Европейския съюз в Брюксел,
Белгия – от 1 август 2017 г.

Бригаден
генерал
(Флотилен
адмирал)

“
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4838

УКАЗ № 142
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Васил Георгиев
Събински на длъжността директор на дирекция
„Комуникационни и информационни системи“
във Военния секретариат на Европейския съюз
в Брюксел, Белгия, считано от 1 август 2017 г.
2. Удостоявам полковник Васил Георгиев
Събински с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 август 2017 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4839

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 30 ЮНИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, приет с
Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 55, 78 и 89 от 2005 г., бр. 40 и 48 от
2006 г., бр. 23 от 2007 г., бр. 43 и 53 от 2008 г.,
бр. 89 от 2009 г., бр. 3 и 58 от 2010 г., бр. 49
от 2012 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 86 от 2014 г.,
бр. 25 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 3 числото „551“ се заменя
с „540“.
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§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Враца“ и запетаята след
нея се заличават.
2. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. организира и контролира дейностите
на служителите от дирекцията, свързани със
Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.“
§ 3. В приложението към чл. 6, ал. 4 се
правят следните изменения:
1. В заглавието числото „551“ се заменя
с „540“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „488“ се заменя с „477“.
3. На ред „Главна дирекция „Държавни
резерви, военновременни и задължителни
запаси“ числото „470“ се заменя с „459“.
4. На ред „териториални дирекции“ числото
„445“ се заменя с „434“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4829

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения от 2014 г. на Морската трудова
конвенция от 2006 г. на Международната
организация на труда
(Одобрени от Международната конференция на
труда на нейната сто и трета сесия, Женева,
11 юни 2014 г. В сила за Република България
от 18 януари 2017 г.)
Изменения на Кодекса, свързани с прилагането
на Правила 2.5 и 4.2 и приложенията на Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК, 2006 г.),
приети от Специалната тристранна комисия
на 11 април 2014 г.
I. И зменения на Кодекса, свързани с прилагането на Правило 2.5 – Репатриране
на МТК, 2006 г. (и приложенията)
A. Изменения, отнасящи се за Стандарт А2.5
В сегашното заглавие: Стандарт А2.5 – Репатриране, А2.5 се заменя с „А2.5.1“.
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След ал. 9 на сегашния Стандарт А2.5 се
добавят следното заглавие и текст:
„Стандарт А2.5.2 – Финансово обезпечение
1. К ато прилага Правило 2.5, ал. 2, този
Стандарт установява изисквания, които
целят да осигурят бърза и ефективна
сист ема на фина нсово обезпечение,
която да подпомага моряците в случай
на изоставяне.
2. По смисъла на този Стандарт морякът
се счита за изоставен в нарушение на
изискванията на тази Конвенция или на
условията на моряшкия трудов договор,
когато корабособственикът:
a) не покрие разходите по репатрирането
на моряка; или
b) и зостави моряка без необходимата
поддръжка и подкрепа; или
c) п рекрати едностранно договореностите с моряка, включително като не
му изплати договорените заплати за
период най-малко два месеца.
3. В сяка държава-членка осигурява наличието на система за финансово обезпечение, която отговаря на изискванията
на този Стандарт, за всички кораби,
плаващи под нейно знаме. Системата
за финансово обезпечение може да бъде
под формата на схема за социално осигуряване, застраховка, национален фонд
или други еквивалентни мерки. Всяка
държава-членка след консултации със
съответните организации на корабособствениците и на моряците определя
формата на системата за финансово
обезпечение.
4. В съответствие с изискванията на този
Стандарт системата за финансово обезпечение осигурява пряк достъп, достатъчно
покритие и бърза финансова помощ на
всеки изоставен моряк на кораб, плаващ
под нейно знаме.
5. По смисъла на ал. 2(b) на този Стандарт
необходимата поддръжка и подкрепа
на моряците включва: адекватна храна, настаняване, снабдяване с питейна
вода, необходимите количества гориво
за оцеляване на борда на кораба и необходимата медицинска помощ.
6. Д ържавата-членка изисква корабите,
плаващи под нейно знаме и които попадат в обхвата на ал. 1 или 2 на Правило
5.1.3, да имат на борда удостоверение
или друг подобен документ, издаден от
предоставящия финансово обезпечение
и удостоверяващ наличието на такова
финансово обезпечение. Копие от удостоверението или документа се поставя
на видно и достъпно за моряците място
на борда на кораба. Когато предоставящите финансово обезпечение са повече
от един, на борда на кораба следва да са
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налични удостоверенията или документите, издадени от всички предоставящи
финансово обезпечение.
7. Удостоверението или еквивалентният
документ, удостоверяващо наличието
на финансово обезпечение, съдържа
информацията, която се изисква съгласно Приложение А2-I, и се съставя
на английски език или се придружава
от превод на английски език.
8. П редоставяната от системата за финансово обезщетение помощ се отпуска
незабавно при поискване от моряка
или от назначен негов представител.
Искането трябва да съдържа необходимата обосновка на правото на моряка
да получи такава помощ в съответствие
с ал. 2 по-горе.
9. К ато взема под внимание разпоредбите
на Правила 2.2 и 2.5, предоставената
от системата за финансово обезпечение
помощ трябва да е достатъчна, за да
покрие следното:
a) н еизплатените заплати и други суми,
които корабособственикът дължи на
моряка съгласно сключения трудов
договор, съответния колективен трудов
договор или националното законодателство на държавата на знамето,
като дължимият размер не трябва да
надвишава четири месечни заплати
или дължимите други суми за четири
месеца;
b) в сички основателни разходи, направени от моряка, включително и тези,
свързани с упоменатото в ал. 10 репатриране; и
c) о сновните потребности на моряка,
които вк лючват: адек ватна храна,
дрехи при необходимост, настаняване,
снабдяване с питейна вода, необходимите количества гориво за оцеляване
на борда на кораба, необходимата
медицинска помощ, както и всякакви
други разходи и разноски, породени от
действие или бездействие, съставляващо изоставянето, до пристигането
на моряка в неговия дом.
10. Р азходите по репатрирането включват път у ването с под ход ящ и бърз
вид транспорт, обикновено въздушен
транспорт, осиг у ряване на храна и
настаняване на моряка от момента на
напускане на кораба до пристигането
му в неговия дом, необходимата медицинска помощ, пренасяне и превозване
на личните вещи, както и всякакви
други основателни разходи и разноски,
възникнали във връзка с изоставянето
на моряка.
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11. Ф
 инансовото обезпечение не се прекратява преди изтичането на периода на
неговата валидност, освен в случаите, в
които предоставящият това финансово
обезпечение е подал предизвестие към
компетентните власти на държавата
на знамето най-малко 30 дни предварително.
12. А ко предоставящият застраховка или
друго финансово обезпечение е извършил плащане на моряк в съответствие
с изискванията на този Стандарт, той
придобива правата, от които би се
възползвал морякът, чрез суброгация,
прехвърляне или по друг начин в съответствие с приложимото законодателство и до размера на изплатената
от него сума.
13. Н ищо в този Стандарт не накърнява
правото на регрес на застрахователя
или на предоставящия финансово обезпечение срещу трети страни.
14. Разпоредбите на този Стандарт не са
ексклузивни или ограничаващи други
права, искове или средства за правна
защита, които могат да се използват за
обезщетение на изоставения моряк. В
националното законодателство и правила може да се предвиди възможността
дължимите съгласно този Стандарт суми
да бъдат приспаднати от получените от
други източници суми, произтичащи от
права, искове или средства за правна
защита, които могат да са обект на обезщетение по смисъла на този Стандарт.“
B. И зменения, отнасящи се за Ръководство В2.5
В края на сегашното Ръководство В2.5 се
добавят следното заглавие и текст:
„Ръководство В2.5.3 – Финансово обезпечение
1. П рилагайки разпоредбите на ал. 8 на
С та н дар т А 2.5.2 , а ко е необход и мо
време за проверка на достоверността
на отделни аспек ти от искането на
моряка или на назначен негов представител, това не би трябвало да попречи
на моряка да получи веднага част от
исканата помощ, която е призната за
основателна.“
C. И зменение, свързано с добавянето на
ново приложение
Преди Приложение А5-I се добавя следното ново приложение:
„Приложение А2-I
Доказателство за финансово обезпечение съгласно Правило 2.5, ал. 2
Удос т оверен ие т о и л и ек ви ва лен т н и я т
документ, посочени в Стандарт А2.5.2, ал. 7,
съдържат следната информация:
a) и ме на кораба;
b) п ристанище на регистрация на кораба;
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c) п
 озивни на кораба;
d) И МО номер на кораба;
e) и ме и адрес на предоставящия или
предоставящите финансово обезпечение;
f) д анни за контакт на физическ ите
или юридическите лица, отговорни
за обработването на исканията на
моряците;
g) и ме на корабособственика;
h) п ериод на валидност на финансовото
обезпечение; и
i) п о т в ърж д ен ие о т п р едо с т а в я щ и я
финансовото обезпечение, че това
финансово обезпечение отговаря на
изискванията на Стандарт А2.5.2.“
D. И зменения, свързани с приложения
А5-I, A5-II и А5-III
В края на Приложение А5-I се добавя
следната точка:
„Финансово обезпечение за репатриране.“
В Приложение A5-II, след точка 14, под
заглавието: Декларация за съответствие с
Морската трудова конвенция – Част I, се
добавя следната точка:
„15. Ф инансово обезпечение за репатриране (Правило 2.5).“
В Приложение A5-II, след точка 14, под
заглавието: Декларация за съответствие с
Морската трудова конвенция – Част II, се
добавя следната точка:
„15. Ф инансово обезпечение за репатриране (Правило 2.5).“
В края на Приложение А5-III се добавя:
„Финансово обезпечение за репатриране.“
II. И зменения на Кодекса, свързани с прилагането на Правило 4.2 – Отговорност
на корабособствениците на МТК, 2006 г.
(и приложенията)
A. Изменения, свързани със Стандарт А4.2
В сегашното заглавие: Стандарт А4.2 – Отговорност на корабособствениците, А.4.2 се
заменя с „А4.2.1“.
След ал. 7 на сегашния Стандарт А4.2 се
добавя следният текст:
„8. Н ационалното законодателство и правила установяват система за финансово
обезпечение, която осигурява обезщетение в съответствие с разпоредбите на
ал. 1(b) на този Стандарт по отношение
на договорните вземания, както същите
са определени в Стандарт А4.2.2, и която
като минимум отговаря на следните
изисквания:
a) д оговореното обезщетение, когато
последното е част от трудовия договор на моряка, се изплаща в пълен
размер и незабавно, като не се накърняват разпоредбите на буква (с)
на тази алинея;
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b) н
 е се допуска оказването на натиск
за приемане на плащане в размер,
по-малък от договорената сума;
c) когато характерът на дълготрайната неработоспособност на моряка
затруднява определянето на пълно
обезщетение, на което този моряк
има право, се извършва междинно
плащане или плащания в полза на
моряка, за да се избегне изпадането
му в затруднено положение;
d) в съответствие с Правило 4.2, ал. 2
и като не се накърняват законните
права на моряка, на последния се
изплаща сума, която може също
така да бъде удържана от корабособственика за покриване на щети,
причинени от друго искане за изплащане на суми, предявено от моряка
срещу корабособственика по повод
същия инцидент;
e) и скането за изплащане на договорено обезщетение може да се предяви
пряко от заинтересовани я моряк
или негов близък роднина, или представител на моряка, или определен
бенефициент.
Н ационалното законодателство и правила гарантират, че в случай на прекратяване или изтичане на валидността
на финансовото обезпечение на корабособственика моряците пол у чават
предизвестие.
Н ационалното законодателство и правила гарантират, че предоставящият
финансовото обезпечение уведомява
компетентната власт на държавата на
знамето, когато финансовото обезпечение на корабособственика е прекратено
или изтекло.
Д ържавата-членка изисква корабите,
плаващи под нейно знаме, да имат на
борда удостоверение или друг подобен
документ, издаден от предоставящия
финансово обезпечение, който удостоверява наличието на такова финансово
обезпечение. Копие от удостоверението
или документа се поставя на видно и
достъпно за моряците място на борда
на кораба. Когат о п редос та вящ и т е
финансово обезпечение са повече от
един, на борда на кораба следва да са
налични удостоверенията или документите, издадени от всички предоставящи
финансово обезпечение.
Ф инансовото обезпечение не се прекратява преди изтичането на периода на
неговата валидност, освен в случаите, в
които предоставящият това финансово
обезпечение е подал предизвестие към
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компетентните власти на държавата
на знамето най-малко 30 дни предварително.
13. Ф инансовото обезпечение осигурява
изплащането на всички договорни вземания, покрити от това обезщетение,
предявени в периода на валидност на
документа.
14. Удостоверението или еквивалентният
документ, удостоверяващо наличието
на финансово обезпечение, съдържа
информацията, която се изисква съгласно Приложение А4-I, и се съставя
на английски език или се придружава
от превод на английски език.“
В сегашния Стандарт А4.2 се добавят следното заглавие и текст:
„Стандарт А4.2.2 – Договорни вземания
1. По смисъла на Стандарт А4.2.1, ал. 8 и
на този Стандарт терминът „договорни
вземания“ означава вземане във връзка
с настъпила смърт или дълготрайна
неработоспособност на моряците вследствие на трудова злополука, болест или
рискова ситуация, както това е регламентирано в националното законодателство,
трудовите договори на моряците или в
колективните трудови договори.
2. П редвидената в Стандарт А4.2.1, ал. 1(b)
система на финансово обезпечение може
да бъде под формата на схема за социално
осигуряване, застраховка, национален
фонд или други еквивалентни мерки.
Всяка държава-членка след консултации
със съответните организации на корабособствениците и на моряците определя
формата на системата за финансово
обезпечение.
3. Националното законодателство и правила гарантират наличието на ефективни
мерки, които осигуряват, че договорните
вземания, свързани с обезщетението,
посочено в Стандарт А4.2.1, ал. 8, се
получават, разглеждат и уреждат безпристрастно посредством бързи и справедливи
процедури.“
B. Изменения, свързани с Ръководство В4.2
В с е г а ш н о т о з а г л а в и е: Р ъ ко в од с т в о
В4.2 – Отговорност на корабособствениците,
В4.2 се заменя с „В4.2.1“.
В ал. 1 на сегашното Ръководство В4.2
Стандарт А4.2 се заменя със „Стандарт А4.2.1“.
След ал. 3 на сегашното Ръководство В4.2
се добавя следното заглавие и текст:
„Ръководство В4.2.2 – Разглеждане на договорни вземания
1. При извършване на плащания по договорни вземания националното законодателство и правила следва да предоставят
възможността на страните, отговорни за
извършването на плащанията, да използ-
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ват разписки за получаване и плащане
на сумите, изготвени по образеца, съдържащ се в Приложение В4-I.“
C. И зменение, свързано с добавянето на
нови приложения
След Приложение А2-I се добавя следното
приложение:
„Приложение А4-I
Доказателство за финансово обезпечение
съгласно Правило 4.2
Удостоверението или друг документ, удостоверяващо наличието на финансово обезпечение, което се изисква съгласно Стандарт
А4.2.1, ал. 14, съдържа следната информация:
a) и ме на кораба;
b) п ристанище на регистрация на кораба;
c) п озивни на кораба;
d) И МО номер на кораба;
e) и ме и адрес на предоставящия или
предоставящите финансово обезпечение;
f) д анни за контакт на физическ ите
или юридическите лица, отговорни
за обработването на исканията на
моряците;
g) и ме на корабособственика;
h) п ериод на валидност на финансовото
обезпечение; и
i) п о т в ърж д ен ие о т п р едо с т а в я щ и я
финансовото обезпечение, че това
финансово обезпечение отговаря на
изискванията на Стандарт А4.2.1.“
След Приложение А4-I се добавя следното
приложение:
„Приложение В4-I
Образец на разписка за получаване и плащане
на суми, упоменат в Ръководство В4.2.2
Кораб (име, пристанище на регистрация и
ИМО номер): ...................................................
Инцидент (дата и място) ...............................
Моряк/законен наследник и/или лице на
негова издръжка ..............................................
Корабособственик: ..........................................
Долуподписаният: [име на моряка] [име
на законния наследник на моряка или на
лицето на негова издръжка]*, с настоящото
удостоверявам получаването на сумата [вид
на валутата и размер на сумата], погасяваща задължението на корабособственика да
заплати договорено обезщетение за телесна
повреда и/или смърт, съгласно условията на
[моя] [на моряка]* трудов договор и с настоящото освобождавам корабособственика от
неговите задължения съгласно цитираните
условия.
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Това плащане е извършено, без да е призната
отговорност по отношение на никое от договорните вземания, и същото е прието, без да се
накърнява [моето] [на законния наследник на
моряка и/или на лицето на негова издръжка]*
право на предявяване по съдебен ред на иск
във връзка с проявена небрежност, допусната
грешка или нарушение на законоустановените
задължения, както и на правна помощ, предвидена по отношение на горепосочения инцидент
или произтичаща от него.
Дата: …………………
Моряк/законен наследник и/или лице на негова
издръжка: ..............................................................
Подпис: ……………
Потвърдил:
Корабособственик/представител на корабособственика .................................................................
Подпис: ………………
Предоставящ финансовото обезпечение: ........
..................................................................................
*Ненужното се заличава.“

D. И
 зменения, свързани с приложения А5-I,
А5-II и А5-III
В края на Приложение А5-I се добавя следната точка:
„Финансово обезпечение във връзка с отговорността на корабособственика.“
В Приложение А5-II, под заглавието – Декларация за съответствие с Морската трудова
конвенция – Част I, се добавя като последна
следната точка:
„16. Финансово обезпечение във връзка с
отговорността на корабособственика (Правило
4.2).“
В Приложение А5-II, под заглавието – Декларация за съответствие с Морската трудова
конвенция – Част II, се добавя като последна
следната точка:
„16. Финансово обезпечение във връзка с
отговорността на корабособственика (Правило
4.2).“
В края на Приложение А5-III се добавя
следното:
„Финансово обезпечение във връзка с отговорността на корабособственика.“
Горният текст е оригиналният текст на измененията, надлежно одобрени от Генералната
конференция на Международната организация
на труда по време на сто и третата сесия, проведена в Женева и обявена за приключила на
дванадесети юни 2014 г.
4730
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-183
от 23 юни 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета (отм.),
чл. 19 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища (отм.) във връзка със
заявление вх. № 1321-83 от 31.01.2017 г. от Нели
Николаева Господинова, управител на „Бестрейнинг“ – ООД, лицето, получило разрешение за
откриване на Частно основно училище „Леонардо да Винчи“ – Добрич, и Частна профилирана
гимназия „Леонардо да Винчи“ – Добрич, преобразувам Частно основно училище „Леонардо да
Винчи“ – Добрич, открито със Заповед № РД-1444 от 26.05.2009 г. (ДВ, бр. 45 от 2009 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-66 от 18.07.2014 г. (ДВ,
бр. 63 от 2014 г.), и Частна профилирана гимназия „Леонардо да Винчи“ – Добрич, открита със
Заповед № РД-14-88 от 18.05.2007 г. на министъра
на образованието и науката (ДВ, бр. 45 от 2007 г.),
в Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо
да Винчи“ – Добрич.
Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно
образование, удостоверение за завършено средно
образование и диплома за завършено средно
образование.
Официален адрес на училището и адрес, на
който се провежда обучението, е: гр. Добрич,
бул. Русия № 2Е.
Училището се управлява и представлява от
Боряна Димитрова Иванова-Димова.
Министър:
Кр. Вълчев
4751
ЗАПОВЕД № РД-14-184
от 23 юни 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11, ал. 3
от Закона за народната просвета (отм.), чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 4 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища (отм.) във връзка със заявление № 0607-12 от
31.01.2017 г. от Галина Костадинова Стоянова, управител на „Еко Център Варна“ – ЕООД, лицето,
получило разрешение за откриване на Частно начално училище „Д-р Мария Монтесори“ – Варна,
изменям Заповед № РД-14-41 от 8.07.2015 г. (ДВ,
бр. 57 от 2015 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-

14-180 от 19.09.2016 г. (ДВ, бр. 77 от 2016 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-198 от 30.09.2016 г.
(ДВ, бр. 80 от 2016 г.), както следва:
1. Текстът „Частно начално училище „Д-р
Мари я Монтесори“ – Варна“ се замен я със:
„Частно основно училище „Д-р Мария Монтесори“ – Варна“.
2. В т. 2 след текста „удостоверение за завършен клас“ се добавя „и свидетелство за основно
образование“.
Министър:
Кр. Вълчев
4752
ЗАПОВЕД № РД-14-185
от 26 юни 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 Червен бряг, Решение № 566, т. II
по протокол № 25 от 28.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, становище от Регионалното управление на образованието – Плевен, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
демографски причини, довели до намаляване броя
на учениците, и необходимостта от осигуряване
на качествен учебен процес считано от 1.09.2017 г.
закривам Основно училище „Отец Паисий“ –
с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен.
1. Учениците от Основно училище „Отец
Паисий“ – с. Реселец, община Червен бряг, област
Плевен, да се насочат за обучение към Основно
училище „Хр. Смирненски“ – гр. Червен бряг,
община Червен бряг, област Плевен, при условията на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Отец Паисий“ – с. Реселец, община
Червен бряг, област Плевен, да се съхранява в
Основно училище „Хр. Смирненски“ – гр. Червен
бряг, община Червен бряг, област Плевен.
3. Имуществото на Основно училище „Отец
Паисий“ – с. Реселец, община Червен бряг, област
Плевен, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Червен бряг.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4753
ЗАПОВЕД № РД-14-186
от 27 юни 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 институ-
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циите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
на кмета на община Търговище, Решение № 1
по протокол № 22 от 22.05.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, становище от Регионалното управление на образованието – Търговище, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците,
и необходимостта от осигуряване на качествен
учебен процес считано от 1.08.2017 г. закривам
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Буйново, община Търговище, област Търговище.
1. Учениците от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Буйново, община Търговище,
област Търговище, да се насочат за обучение към
Основно училище „Хр. Ботев“ – с. Макариополско, община Търговище, област Търговище, при
условията на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Буйново,
община Търговище, област Търговище, да се съхранява в Основно училище „Хр. Ботев“ – с. Макариополско, община Търговище, област Търговище.
3. Имуществото на Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Буйново, община Търговище, област Търговище, е общинска собственост
и се разпределя със заповед на кмета на община
Търговище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4754

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 421
от 23 юни 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 № 310 от 8.06.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 31.07.2017 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 обект:
урегулиран поземлен имот VI „за КОО“, кв. 73,
м. Студентски град, на ъгъла на ул. Никола
Габровски и ул. Проф. Боян Каменов, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 1 590 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 159 000 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,
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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 27.07.2017 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.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4732

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 124
от 1 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин – за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10971.86.34
по кадастралната карта на гр. Видин, местност
Алимана 2, собственост на „Солей груп“ – ЕООД,
с който предназначението на имота се променя
от „обработваеми земеделски земи“ в „общественообслужващи функции“.
Председател:
Г. Велков
4755

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 476
от 8 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и протокол № 3 от 2017 г. на ОЕСУТ, т. 8, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура – външно захранване на жилищна сграда в ПИ № 4201 до
кв. 20, Костинброд, по общински земеделски
път 38978.629.115 и частен имот 38978.629.3 по
одобрената кадастрална карта на Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев
4717
РЕШЕНИЕ № 479
от 8 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и протокол № 15 от 2015 г. на ОЕСУТ, т. 9, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
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Одобрява проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура – разпределителен
газопровод до поземлен имот № 000502 по общински земеделски път 000051, 065014, 066011, 065013,
067013, 068015 и общински имот 030051, 000602, в
землището на с. Опицвет, община Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев
4718
347. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от
1 юли 2017 г.
4857
36. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „Доброселец“, разположена на територията на общините „Тунджа“ и Елхово, област
Ямбол, и община Тополовград, област Хасково,
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4602958.2
9485587.9
2.
4608532.1
9487993.9
3.
4602005.7
9502209.9
4.
4596671.3
9499850.8
5.
4600242.5
9491750.8
6.
4600967.0
9493525.2
7.
4601270.2
9493273.9
8.
4601846.9
9493791.4
9.
4602601.7
9493898.9
10.
4602638.0
9493303.4
11.
4601824.7
9492260.9
12.
4603116.6
9491611.7
13.
4602423.5
9490898.8
14.
4601790.6
9491025.9
15.
4601632.5
9491647.3
16.
4600441.9
9491296.6
4713
37. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални полезни
изкопаеми, в площ „Крокодил“, разположена
на територията на общините Пирдоп, Антон и
Златица, Софийска област, описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:
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№

Х (m)

Y (m)

1.

4607863.00

8564887.00

2.

4607862.96

8568300.09

3.

4610867.26

8568300.07

4.

4610813.60

8570752.92

5.

4608124.56

8570854.62

6.

4608177.39

8572454.47

7.

4608484.53

8572450.55

8.

4608523.01

8573917.56

9.

4608957.37

8573903.74

10.

4608989.42

8575050.59

11.

4609485.55

8575021.67

12.

4609539.21

8577032.87

13.

4606833.52

8579249.32

14.

4605042.64

8570191.66

15.

4606866.30

8569028.31

16.

4607245.80

8568937.20

17.

4607358.31

8568248.81

18.

4606891.58

8567618.40

19.
4606947.00
8564887.00
4714
38. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 ЗПБ – скално-облицовъчни материали, в площ
„Дядов камък“, разположена на територията на
община Мездра, област Враца, описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4695820

8540555

2.

4695867

8540741

3.

4694993

8540740

4.

4694993

8541613

5.

4695773

8541613

6.

4695796

8541756

7.

4695865

8541866

8.

4695772

8542199

9.

4695695

8542162

10.

4695834

8541972

11.

4695665

8541763

12.

4695522

8541908

13.

4695466

8542047

14.

4695390

8542009

15.

4695323

8542209

16.

4695176

8542212

17.

4695095

8542280
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№

ДЪРЖАВЕН
Х (m)

Y (m)

18.

4695094

8542500

19.

4694638

8542500

20.

4694638

8541652

21.

4694821

8540915

22.

4694918

8540603

23.
4695128
8540454
4715
39. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Водажия“, разположена на територията на община Аврен, област Варна, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4674140

9627300

2.

4674130

9627655

3.

4673520

9627640

4.

4673520

9627190
4716
6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-26 от
22.06.2017 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-44 от 28.07.2016 г. (ДВ, бр. 62 от
2016 г.) за обект: Кабел 20 kV от подстанция
„Стралджа“, община Стралджа, област Ямбол, до
възлова станция в ПИ 043084, м. Червенака, с.
Мокрен, община Котел, област Сливен, за електрозахранване на Военен учебен полигон – Ново
село. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
за допълване на разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4758
12. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 40 от 12.06.2017 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувача Николина Костова
Костова, адрес за кореспонденция: гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол, ул. Чепеларе
№ 2, следния недвижим имот, отнет в полза
на държавата с влязло в сила Решение № 5 от
24.02.2012 г. по гр.д. № 478/2010 г. по описа на
Окръжния съд – Ямбол, представляващ: първи
етаж от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.543.573.2.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол,
одобрени със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г.
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на изп. директор на АК, съгласно схема № 6578
от 12.09.2013 г., издадена от СГК К – Ямбол
(презаверена на 16.11.2016 г.), с адрес на имота:
Ямбол, п.к. 8600, ул. Мраморно море № 39А,
ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 2 с предназначение: жилище, апартамент,
брой нива на обекта: 1, посочена в документа
площ: 58 кв. м, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: няма, под
обекта: няма, над обекта: 87374.543.573.2.2, ведно с мазе 29 кв. м, състоящо се от 2 стаи и
салон с вход откъм улицата, както и сграда с
идентификатор 87374.543.573.3 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол,
одобрени със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г.
на изп. директор на АК, последно изменение
на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот,
в който е разположена – няма, съгласно скица
на сграда № 15-6889-09.01.2017 г., издадена от
СГКК – Ямбол, с адрес на имота: Ямбол, п.к.
8600, ул. Мраморно море № 39, със застроена
площ: 12 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
жилищна сграда – еднофамилна, както и сграда
с идентификатор 87374.543.573.4, съгласно скица
на сграда № 6576 от 12.09.2013 г., презаверена
от СГК К – Ямбол, на 16.11.2016 г., издадена
от СГКК – Ямбол, с адрес на имота: Ямбол,
п.к. 8600, ул. Мраморно море № 39, застроена
площ: 29 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
постройка на допълващо застрояване, всички
разположени в поземлен имот с идентификатор
87374.543.573 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, одобрени със
Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г., съгласно
скица на поземлен имот № 6575 от 12.09.2013 г.,
изд. от СГКК – Ямбол, с адрес на поземления
имот: Ямбол, п.к. 8600, ул. Мраморно море
№ 39А, с площ 446 кв. м (а по НА и по акт на
отнемане 430 кв. м), ведно с 215 ид. ч. от имот
№ 87374.543.573, кои то са от нет и, с т райно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), при съседи: 87374.543.581, 87374.543.580,
87374.543.574, 87374.543.572, 87374.543.587, описанията на които съвпадат съгласно нотариален
акт № 150, т. X, дело 3164 от 8.11.1996 г. на
нотариус Т. Данаилова с рег. № 169 на нот. камара, с район на действие – Ямболски районен
съд, и нотариален акт № 148, т. III, дело 3613
от 28.04.2005 г. на нотариус Димитър Лахтев
с рег. № 322 на нот. камара с район на действие – Ямболски районен съд, както и по акт за
отнемане в полза на държавата – Решение № 5
от 24.02.2012 г. по гр. д. № 478/2010 г. по описа
на Окръжния съд – Ямбол. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
4767
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63. – Лесотехническият университет – София, на основание РМС № 236 от 27.04.2017 г. обявява
конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г. по следните докторски
програми:
Шифър
3.
3.7.

4.
4.4.

Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

редовна

задочна

Икономика и управление (по отрасли)

1

1

Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли)

2

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Социални, стопански и правни науки
Администрация и управление

Природни науки, математика и информатика
Науки за земята
Екология и опазване на екосистемите

5.
5.7.

3

Технически науки
Архитектура, строителство и геодезия
Фотограметрия и дистанционни методи

5.13.

Форма на
обучение

1

Общо инженерство
Дървесинознание и дървесни материали

1

Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост

1

Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива
на дървесина
Машини и съоръжения в горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост
6.
6.1.

1
1

1

1

1

Аграрни науки и ветеринарна медицина
Растениевъдство
Селекция и семепроизводство на културните растения

6.3.

Лозарство

1

Зеленчукопроизводство

1

Животновъдство
Генетика

6.4.

1

Ветеринарна медицина
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните

6.5.

1

1

Горско стопанство
Лесовъдство (вкл. Дендрология)

1

Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите

2

2

Горски култури, селекция и семепроизводство
1
Срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец) – бланка на заявлението може
да бъде изтеглена от сайта на университета ltu.bg; автобиография с актуална снимка; нотариално
заверени копия на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и диплома и приложение (или уверение) за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ (за дипломи, издадени от ЛТУ, не се изисква нотариална заверка); допустими са
и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област; удостоверение за
признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище); списък
на публикациите (ако има такива); медицинско свидетелство; удостоверение от психодиспансер;
свидетелство за съдимост; документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(30 лв. за изпит по специалност и 20 лв. за чужд език). Документите се подават в стая 6 – „Обща
канцелария“, централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски № 10. Телефон за информация – 02 91 907, в. 445.
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8. – Медицинският у ниверситет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет на Медицинския университет – София
(протокол № 13 от 6.06.2017 г.), обявява конкурс
за доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Фармакоикономика и фармацевтична регулация“
за нуждите на катедра „Организация и икономика
на фармацията“ на Фармацевтичния факултет при
МУ – София. В 2-месечен срок от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите
могат да подават заявление и документи във
Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000
София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98
74, http://mu-sofia.bg/.
4733
8. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
академичната длъжност доцент в професионално направление 7.6. Спорт/Плуване – един; 7.6.
Спорт/Тенис – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
4709
252. – Бургаският свободен университет обявява конкурси за прием и обучение на докторанти
за учебната 2017/2018 г., както следва:
№ Ши- Професиофър
нално
направление

Докторска
програма

Форма на
обучение
резадовно дочно

1.

4.6. И н ф о р - „И нформат им а т и к а и ка“
компютърни науки

1

1

2.

3.4. С о ц и а л н и „Организация
дейности
и управление
на социалните
дейности“

1

1

3.

3.6. Право

„Г ра ж д а нс к и
процес“

1

2

4.

3.6. Право

„Наказателно
право“

1

2

5.

3.8. Икономика „ И к о н о м и к а
и управление
(индустрия)“

2

2

Срок за подаване на документи – 3 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“,
в университета на адрес: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая 206, тел. 056/900-486.
4760
49. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за Ветеринарномедицинския
факултет за: професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един;
доцент в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един, двата със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: във ВМФ – Студентски град, Стара
Загора, тел. 042/699506.
4708
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2. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за рeгулация и застрояване, план-схеми
по чл. 108 ЗУТ, оценки по чл. 210 ЗУТ на м.
Кв. Бенковски – разширение запад, в граници:
от север – северна граница на поземлен имот
с идентификатор 68134.523.96, ул. Напредък; от
изток – действащ план за регулация на кв. 89,
м. Кв. Бенковски; от юг – ул. Горна махала и
земеделски земи; от запад – полски път с идентификатор 68134.523.386, които са изложени в район
„Сердика“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Сердика“.
4737
7. – Община Завет на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места за обект „Трасе на кабел 20 kV
към обект „Складови помещения за инвентар
към пчелин“ в ПИ № 216004 (ЕКАТТЕ 30065) в
м. Голямата могила в землището на гр. Завет“.
Проектът за подробен устройствен план – парцеларен план предвижда електрозахранването
на обекта да се извърши посредством кабелно
електропроводно отклонение от СРС на електропроводно отклонение за ТП „ПС Завет“ на
ЕП 20 kV „Ахинора“ до нов трафопост тип МТТ
20/0,4 kV, разположен в имота на потребителя.
Съгласно ПП трасирането на кабела (с обща
дължина 118 м) 20 kV започва от CP стълб на ЕП,
който се намира в имот № 50.05 на „ВиК“ – ООД,
гр. Исперих. Присъединителните съоръжения
ще се изграждат и ще са собственост на възложителя съгласно чл. 117, ал. 5 и 6 от Закона за
енергетиката. Предвиден е сервитут от 0,6 м от
едната страна и 1,5 м от другата двустранно от
оста на съоръжението. Общата площ, засегната
от сервитута, е 247,8 кв. м. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да прегледат проекта всеки присъствен ден
в отдел СУТОС – стая № 208 на Община Завет, и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него, ако имат такива.
4756
25. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) № 83106.46.313, местност
Хаджиевец, собственост на Стефан Тотев Пашов, преминаващ през ПИ с начин на трайно
ползване „нива“ – № 83106.46.306, и „полски
път“ – № 83106.46.245, всички в землището на
с. Шейново, община Казанлък, с дължина на
трасето 55,84 м и сервитут 111,69 дка. Заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4698
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2. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен ПУП – ПП (парцеларен план) за техническа инфраструктура – външно ел. захранване
на мобилна базова станция № 4403, собственост
на „Теленор България“ – ЕАД, в поземлен имот
№ 009014, землище с. Мировци, община Нови пазар, област Шумен, и специализирана план-схема
за частта от трасето на ел. провода, попадаща в
урбанизирана територия – с. Мировци, община
Нови пазар. Трасето на ел. провода преминава
през: ПИ № 009020 – нива – частна собственост,
и ПИ 009019 – нива – частна собственост, в землището на с. Мировци, и улица – публична общинска собственост, в урбанизираната територия
на с. Мировци. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, стая № 402, и
може да бъде разгледан всеки присъствен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Нови пазар в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4736
6. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на П У П – парцеларен план и
специализирана план-схема на трасе – кабелно електрозахранване, ВиК захранване за ПИ
55021.144.56, местност Турийска река в землището
на гр. Павел баня, община Павел баня, област
Стара Загора, както следва: 1. Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана
план-схема на трасе – кабелно електрозахранване за ПИ 55021.144.56, местност Турийска река
в землището на Павел баня. Трасето започва
от СРС № 36, намиращ се в ПИ 55021.84.706, и
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преминава последователно през ПИ 55021.84.706
(н.т.п. – за селскостопански, горски, ведомствен
път); ПИ 55021.501.2070 (н.т.п. – за второстепенна улица); ПИ 55021.144.685 (н.т.п. – за път от
републиканската пътна мрежа); ПИ 55021.85.383
(н.т.п. – друг вид дървопроизводствена гора); ПИ
55021.144.731 (н.т.п – друг вид земеделска земя);
ПИ 55021.144.732 (н.т.п. – ниско застрояване);
П И 55021.14 4.72 8 (н.т.п. – за с елскос т опа нски, горски, ведомствен път); ПИ 55021.144.56
(н.т.п. – нива). Обща дължина на кабелното ел.
трасе – 465,85 м, като от тях 4,71 м – в регулация, и 461,14 м – извън регулация. 2. Подробен
устройствен план – парцеларен план на ВиК
захранване на ПИ 55021.144.56, местност Турийска река в землището на Павел баня. Трасето
започва от съществуващ водопровод – от точка
на водовземане в ПИ 55021.144.685 и преминава
последователно през ПИ 55021.144.685 (н.т.п. – за
път от реп убликанската пътна мрежа); ПИ
55021.85.383 (н.т.п. – друг вид дървопроизводствена гора); ПИ 55021.144.731 (н.т.п. – друг вид
земеделска земя); ПИ 55021.144.732 (н.т.п. – нис
ко застрояване); ПИ 55021.144.728 (н.т.п. – за
селскостопански, горски, ведомствен път); ПИ
55021.144.56 (н.т.п. – нива). Обща дължина на
водопровода – 400,52 м съгласно приложеното
задание. Проектът се намира в Община Павел
баня, ул. Освобождение № 15, ет. 2, стая № 9, и
може да се прегледа 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“.
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СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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