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ЗАКОН

за ратифициране на Рамково споразумение за
заем между Банката за развитие на Съвета на
Европа и Република България, механизъм за
съфинансиране на проекти, изпълнявани със
средства от ЕС по оперативните програми,
съфинансирани от Европейските структурни
и инвестиционни фондове за програмния
период 2014 – 2020 г.
Член единствен. Ратифицира Рамковото
споразу мение за заем меж д у Банката за
развитие на Съвета на Европа и Република
България, механизъм за съфинансиране на
проекти, изпълнявани със средства от ЕС по
оперативните програми, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове за програмния период 2014 – 2020 г.,
подписано на 21 декември 2016 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 29 юни 2017 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4817

РЕШЕНИЕ

по Административен мониторингов доклад
за 2016 г. за изпълнението на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с раздел VIII, т. 6 от Националната стратегия на Република България
за интегриране на ромите (2012 – 2020)
РЕШИ:
Приема Административен мониторингов
доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012 – 2020).
Решен ие т о е п рие т о о т 4 4 - т о Народ но
събрание на 5 юли 2017 г. и е подпечатано с
официа лни я печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4969

РЕШЕНИЕ

по Док лада за дейност та на Временната
комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
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РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на
неизплатени заплати.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 6 юли 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4980

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8
от 27 юни 2017 г.

по конституционно дело № 1 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: Борис
В е л ч е в – п р е д с е д а т е л , ч л е н о в е: Ц а н к а
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, Константин Пенчев, Филип
Димитров, Таня Райковска, при участието на
секретар-протоколиста Полина Цачева разгледа в закрито заседание на 27 юни 2017 г.
конституционно дело № 1/2017 г., докладвано
от съдията Стефка Стоева.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 2.03.2017 г. по искане на омбудсмана на Република България
за обявяване на противоконституционност
на разпоредбите на § 69 и 70 от преходните
и зак лючителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 81 от 14.10.2016 г.) (ПЗРЗИДЗМВР).
Омбу дсман ът под д ържа, че оспорените разпоредби са противоконституционни,
защото не съответстват на абзац трети от
преамбюла на Конституцията, който издига
във върховен принцип „правата на личността,
нейното достойнство и сигурност“, и на абзац
пети от преамбюла, който изразява решимостта за създаването на правова държава,
както и противоречат на чл. 4, ал. 1 и 2 от
Конституцията, съгласно които Република
България е правова държава и гарантира живота, достойнството и правата на личността.
В допълнителни съображения по искането от
5.05.2017 г. омбудсманът обосновава и разбирането, че едностранното преформатиране на
правния статус на служители в МВР съществено засяга имуществени и лични аспекти от
техния живот, поради което противоречи на
чл. 17 (право на собственост) и чл. 32 (право
на личен живот) от Конституцията.
С определение от 6.04.2017 г. съдът е допуснал искането за разглеждане по същество
и е конституирал като заинтересувани инсти-
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туции: Народното събрание, Министерския
съвет, минист ъра на вътрешните работи,
м и н ис т ъра на фи на нси т е, м и н ис т ъра на
труда и социалната политика, министъра на
правосъдието, Върховния касационен съд,
Върховния административен съд и Висшия
адвокатски съвет.
Покани да предложат становища по делото
са отправени до неправителствени и синдикални организации: Съюза на юристите в
България, Фондация „Асоциация за европейска
интеграция и права на човека“, Българските
адвокати за правата на човека, Синдиката
на служителите в МВР, Националния синдикат на гражданската администрация в МВР,
Националния полицейски синдикат, сдружение
„Национален синдикат на пожарникарите и
спасителите „Огнеборец“, Синдикалната федерация на служителите в МВР, сдружение
„Синдикат на служителите в МВР“ и сдружение Синдикален алианс „Сигурност“ в МВР.
Покани да дадат писмено правно мнение по предмета на делото са изпратени до
проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Димитър
Костов, проф. д-р Красимира Средкова, проф.
д-р Емил Мингов, проф. д-р Пенчо Пенев,
проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р Николай
Арабаджийски и Иван Нейков.
Постъпилите по делото становища и правни
мнения се разделят на две групи.
Първата група споделят и допълват доводите в искането, което намират за основателно. Общото между тях е в разбирането,
че преобразуването на правоотношенията се
извършва независимо от волята на засегнатите
от оспорените разпоредби служители, че то
създава правна несигурност и отнема техни
придобити права.
Министърът на вътрешните работи поддържа, че се променя статутът на държавните
сл у ж ители и се засягат тех ни социа лноикономически права, защото са лишени от
полагащите им се към момента на „преобразуване“ на правоотношенията обезщетения
при прекратяване на правоотношението и за
неизползван отпуск.
Висшият адвокатски съвет намира, че
служебното правоотношение не може да бъде
изменяно едностранно и използването на понятието „преобразуване на правоотношения“
в оспорените текстове е в противоречие с
изискването за определеност, яснота и недвусмисленост на правните норми, както и
че уредбата не е съобразена с разпоредбите
на чл. 16 и чл. 48, ал. 1 от Основния закон.
Съюзът на юристите в България поддържа,
че с § 69 и 70 ПЗРЗИДЗМВР се допуска отнемане на основни права на човека (чл. 48, ал. 1
от Конституцията) – правото и свободата на
труд, и че се нарушават абзаци трети и пети
от преамбюла на Конституцията и чл. 4 от
Конституцията.
Национални ят полицейск и синдикат в
България и Националният синдикат на граж-
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данската администрация поддържат изцяло
мотивите и основанията в искането.
Синдикалната федерация на служителите
в МВР обосновава разбирането, че оспорените разпоредби преуреждат съществуващи
правоотношения между правни субекти в
противоречие на принципа за правовата
държава и поставят засегнатите граждани в
правна несигурност, отнемат придобити вече
техни права, засягат редица производни права
и противоречат на принципа за социалната
държава.
Синдикатът на служителите в МВР счита, че
„преобразуването“ настъпва ех lеge, независимо
от волята на служителите, които са страна
по правоотношенията, с всички произтичащи
от това неблагоприятни последици в тяхното
правно положение. С оспорените разпоредби
се създава правна несигурност вследствие на
смесването в закона на понятия и институти от
различни правни отрасли и в резултат на това
се накърняват основни права на гражданите,
като правото на труд, правото на обществено
осигуряване и свързаните с тях права.
Изразеното от проф. д-р Васил Мръчков
правно мнение е, че „преобразуването“ на
служебните правоотношения е извършено
привидно (симулативно), защото се цели да
се избегне изплащането на обезщетения по
чл. 234 ЗМВР. В „един акт“, назован „преобразуване“, се сливат и смесват две съществено
различни правни явления – прекратяване на
служебното правоотношение и учредяване
на ново по вид и съдържание служебно или
трудово правоотношение.
Проф. д-р Красимира Средкова развива
доводи за противоречие на оспорените разпоредби с абзац трети от преамбюла и чл. 4,
ал. 2 от Конституцията, тъй като те предвиждат
„преобразуване на правоотношения“, свързани с упражняване правото на труд, на което
иманентно е присъщо участието на волята на
гражданина. Ако в случая се налагат промени,
те е трябвало да бъдат направени по отношение
на длъжностите, а не на правоотношенията,
с произтичащите от това правни последици.
Твърди, че няма неправомерно засягане на
осигурителни права, с което да се създава
правна несигурност, и няма никаква промяна
на категорията труд при пенсиониране, поради
което не съзира противоречие на оспорените
разпоредби с абзац пети от преамбюла и чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
Проф. д-р Емил Мингов застъпва виждането, че не е обоснована обективната необходимост за такова рязко и едностранно вмешателство на законодателя във вече установените
правоотношения на работещите в системата
на МВР служители, с което неправомерно се
засягат вече придобити права от служителите.
Поставя въпроса за принципа на равенство
на гражданите пред закона, закрепен в чл. 6,
ал. 2 от Конституцията, поради поставянето в
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по-благоприятно положение на служителите
на МВР с преобразувани правоотношения, за
които не се прилага конкурсното начало при
заемане на длъжности за държавни служители.
Втората група становища и правни мнения
намират оспорените разпоредби за съответни
на Конституцията. Общото между тях е разбирането, че те не нарушават конституционни
права и свободи, а индиректно засягат производни права на група граждани – служители
в МВР. Измененията действат занапред и не
засягат придобити права.
Министерският съвет поддържа, че изложените от омбудсмана аргументи не са за
противоконституционност на уредбата, а са
съображения по целесъобразност, с които се
прави опит да се защити административн ият
модел на привилегировано положение за
държавните служители в системата на МВР.
Преобразуването на трудови и служебни правоотношения не е прецедент в българското
законодателство, а е вече установена от години
законодателна практика и такава уредба е в
съответствие с принципа на правовата държава. Целта на преобразуването не е в полза на
фиска, защото заплащането на обезщетения се
извършва при прекратяване на трудовото или
служебното правоотношение. Промяната на
категорията труд – от първа в трета, спрямо
лицата по § 69 и 70 ПЗРЗИДЗМВР не засяга
вече придобито право на пенсия, което се
защитава от Конституцията.
Министърът на финансите счита, че целта
на извършените с оспорените разпоредби промени е ясно да се разграничат по своя статут
служителите, заемащи длъжности по чл. 142,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от
27.06.2014 г.; посл. изм., бр. 26 от 28.03.2017 г.)
(ЗМВР), от другите служители, които изпълняват полицейски функции – чл. 142, ал. 1, т. 1
ЗМВР. Поддържа, че измененията действат
занапред и действието им не засяга придобити
права, а обезщетението по чл. 234 ЗМВР остава
дължимо и само се отлага във времето – до
прекратяване на служебното или трудовото
правоотношение. В заключение твърди, че
искането на омбудсмана няма предмет, тъй
като оспорените разпоредби са вече приложени
и са изчерпали своето действие с преобразуването на правоотношенията.
Министърът на труда и социалната политика поддържа, че правната фигура на „преобразуване на правоотношения“ не е нова и
в законодателството има много примери за
използването є както в ЗМВР, така и в други
закони. Правото на лицата да получат обезщетения по чл. 234 ЗМВР се запазва, което е
изрично предвидено в следващите параграфи
на ПЗРЗИДЗМВР. Въз основа на § 71, ал. 1
и 3 и § 72 ПЗРЗИДЗМВР на служителите, за
които следва да се прилагат разпоредбите на
Закона за държавния служител (ДВ, бр. 67 от
27.07.1999 г.) (ЗДСл) и Кодекса на труда (ДВ,
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бр. 26 от 1.04.1986 г.) (КТ), на практика се
запазват част от правата, предвидени в ЗМВР.
Тези служители не са с нарушени права при
пенсиониране, защото е осигурено запазване
на вече придобито право на пенсия по стария
режим, което може да бъде упражнено в един
преходен период от три години при условията,
при които е придобито.
Синдикален алианс „Сигурност“ в МВР
намира, че настоящият правен и фактически
проблем е от компетентността на Народното
събрание, което следва да приеме необходимите норми за премахване на противоконституционните, но неоспорени разпоредби на
§ 71, 72 и 76 ПЗРЗИДЗМВР и да ги замени с
такива, които да възстановят социалната и
правната справедливост и равенство.
В правното си мнение проф. д-р Веселин
Вучков обосновава тезата си, че оспорените
разпоредби не нарушават пряко права и свободи на гражданите, а индиректно засягат
производни права на група граждани, формирана по професионален признак. Реформата
се отнася до малка част от служителите на
МВР и няма за последица намаляване на трудовите им възнаграждения, нещо повече – на
част от служителите по преобразувани правоотношения (по посока КТ) има значително
увеличаване на размера на възнагражденията.
Дори оспорените разпоредби да бъдат обявени за противоконституционни, решението на
Конституционния съд има действие занапред,
а реформата в МВР вече е факт, т.е. породили
са своето правно действие.
В правното си мнение проф. д-р Николай
Арабаджийски прави обстоен исторически
анализ на законодателството относно МВР,
като акцентира върху твърдението, че правоотношенията със заварените служители при
всички законодателни промени не са прекратявани, а са преобразувани, без да засягат
никакви конституционни права. Промяната на
категорията труд при пенсиониране на някои
от служителите в МВР и неполучаването на
обезщетения на този етап по никакъв начин
не накърняват конституционните лични или
политически права на гражданите.
Съдът, като обсъди доводите в искането,
ведно с допълнителните съображения, постъпилите становища и правни мнения, прие
следното:
Законът за Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 57 от 16.07.1991 г.; отм.,
бр. 122 от 19.12.1997 г.) урежда правоотношенията на работещите в структурите на МВР
като трудовоправни по КТ. По силата на § 11
ПЗРЗИДЗМВР (ДВ, бр. 100 от 22.11.1996 г.)
офицерите и сержантите в МВР, невключени
в състава на Въоръжените сили и заварени
на служба в министерството към момента на
влизане в сила на закона, сключват срочни
тригодишни договори за служба в МВР.
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Законът за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г.;
отм., бр. 17 от 24.02.2006 г.) в своя чл. 192,
ал. 1 създава по-съвременна ст ру кт у ра в
МВР, като предвижда личният състав да се
състои от служители – офицери, сержанти
и гражданска администрация. Статусът на
офицерите и сержантите се урежда по ЗМВР,
а на служителите от гражданската администрация – по гражданските закони, доколкото
не е предвидено друго в ЗМВР.
След приемане на горепосочения закон
последващите изменения в законодателството относно статуса на работещите в МВР
са свързани и с приемането на Закон за
администрацията (ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г.)
(ЗА), който урежда унифицирания модел на
администрацията в изпълнителната власт
(служебни правоотношения за държавните
служители и трудовоправни за лицата, които
работят по трудови правоотношения) и на
Закон за държавния служител, който в чл. 2
дава периодично променящо се легално определение на понятието „държавен служител“.
Със Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г.) в МВР се
въвежда унифицираният модел на администрацията. С § 61 от същия се изменя и допълва
чл. 192 ЗМВР, като се предвижда личният
състав на МВР да се състои от държавни
служители, които могат да бъдат офицери,
сержанти или граждански лица, и от лица,
работещи по трудово правоотношение, както
и се създава специализирана и обща администрация, в които работят само държавни
служители – граждански лица. По отношение
на последните възникването, съдържанието
и прекратяването на служебното правоотношение с МВР се уреждат по реда на ЗДСл,
доколкото в този закон не е предвидено
друго. Изрично в § 89, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на цитирания
ЗИДЗМВР е предвидено, че на заварените на
работа офицери и сержанти в дирекциите и
институтите по чл. 192, ал. 2 ЗМВР званията
се премахват и те преминават към категорията
на държавните служители – граждански лица,
като служебните правоотношения с тези лица
не се прекратяват, а се преобразуват.
Законът за Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г.; отм.,
бр. 53 от 27.06.2014 г.) предвижда в чл. 169, ал. 1
служителите в МВР да са държавни служители
и лица, работещи по трудово правоотношение,
като всички са девоенизирани. Статусът на
държавните служители в МВР се урежда с
този закон, а статусът на лицата, работещи
по трудово правоотношение, се урежда при
условията и по реда на КТ и на този закон
(съответно ал. 2 и 3 на чл. 169 ЗМВР). Изрично
в § 3, ал. 1 от преходните и заключителните
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разпоредби от цитирания закон е предвидено
служебните правоотношения със заварените
на служба държавни служители – офицери,
сержанти и граждански лица в МВР, да не се
прекратяват, а да се преобразуват считано от
датата на влизане в сила на закона, като държавните служители се назначат на длъжности,
които заемат към момента на преобразуване
на правоотношенията, званията и ранговете
им се премахват и им се присъжда категория
съобразно заеманата длъжност.
За пълнота тук следва да се посочат още две,
имащи отношение към конкретния конституционен спор, изменения на цитирания ЗМВР,
извършени с § 66 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г.)
и с § 55 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 44 от 12.06.2012 г.), с които
заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и на лицата,
работещи по трудово правоотношение, също
е предвидено да се преобразуват.
Действащият Закон за Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от
27.06.2014 г.; посл. изм., бр. 26 от 28.03.2017 г.)
при приемането му в чл. 142, ал. 1 урежда
две категории служители в МВР – държавни
служители, чийто статус се урежда със ЗМВР,
и лица, работещи по трудово правоотношение, чийто статус се урежда от КТ и ЗМВР. В
рамките на действащия закон за две години
статусът на служителите в МВР е променян
два пъти.
С § 36 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.) разпоредбата на чл. 142, ал. 1 ЗМВР е изменена и са
обособени вече три категории служители: т. 1.
държавни служители – полицейски органи и
органи по пожарна безопасност и защита на
населението; т. 2. държавни служители и т. 3.
лица, работещи по трудово правоотношение.
Съгласно § 86 от същия изменителен закон
разпоредбите на действащото законодателство
за държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 ЗМВР се прилагат за държавните служители в МВР, заемащи длъжности за държавни
служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР, чиито
служебни правоотношения не са прекратени
към 1 април 2015 г. Независимо от извеждането
в две отделни категории полицейските органи
и органите по пожарна безопасност и защита
на населението, от една страна, и държавните
служители, от друга, законодателят продължава да придава на държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР статуса, с който
се ползват държавните служители по ЗМВР.
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Оспорените по настоящото дело разпоредби
на § 69 и 70 са приети с преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.).
Съгласно първата оспорена разпоредба
служебните правоотношения на държавните
служители в МВР, за които се прилага § 86
ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и които
към датата на влизане в сила на ЗИДЗМВР
(ДВ, бр. 81 от 2016 г.) заемат длъжности за
държавни служители с висше образование и
притежаващи висше образование, с изключение на тези от Медицинския институт на
МВР и на тези по § 70, ал. 1, т. 1, се преобразуват в служебни правоотношения по ЗДСл
и служителите се назначават на длъжности,
определени за заемане по ЗДСл с щата на
съответната структура, считано от датата на
влизане в сила на този закон. Уреждат се и
процедурата за преобразуване, присъждането
на минимален ранг съобразно Класификатора
на длъжностите в администрацията, определянето на индивидуална основна заплата
не по-ниска от определеното към датата на
влизане на този закон възнаграждение, изчисляването на служебния стаж, запазването
на неизползваните отпуски и отчитането в
бъдеще на оценките при повишаване в ранг
и при конкурентен подбор. Изрично е предвидено при преобразуването да не се прилагат
разпоредбите на чл. 8, 10, 14 и 35б ЗДСл и да
няма срок за изпитване.
Съгласно втората оспорена разпоредба считано от датата на влизане в сила на ЗИДЗМВР
(ДВ, бр. 81 от 2016 г.) се преобразуват в трудови
правоотношения служебните правоотношения
на държавните служители в МВР, за които се
прилага § 86 ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
и които към датата на влизане в сила на този
закон заемат длъжности за държавни служители, изброени в ал. 1, т. 1 – 4. Урежда се и
сключването с тези служители на трудови
договори за работа в МВР на длъжности за
лица, работещи по трудови правоотношения,
зачитането на стажа и запазването на неизползваните отпуски. Предвидено е също в
кои случаи не се провежда конкурс, както и
че при отказ на служител да сключи трудов
договор за работа в МВР служебното му правоотношение се прекратява.
Според мотивите към законопроекта измененията са продиктувани от стремежа за
продължаване на административната реформа
от началото на 2015 г., целяща създаване на
по-ефективно МВР, като оспорените разпоредби са създадени с цел безпроблемна и бърза
промяна, а предвидените множество преходни
разпоредби детайлно регламентират преобразуването на досегашните служебни правоотношения, последиците и изключенията.
Въз основа на гореизложеното може да се
направи обобщеният извод, че при извършените множество промени в законите за МВР
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правоотношенията на заварените служители
не са прекратявани, а са преобразувани.
Това води до необоснованост на довода в
искането, че понятието „преобразуване“ в
правната система на действащото българско
законодателство има съвършено друго значение и съдържание при използването му в
Търговския закон.
Следва да се отбележи, че освен в ЗМВР
преобразуване на правоотношения на заварени
от измененията служители с вложено в него
същото съдържание като това в оспорените
разпоредби е предвидено и в редица други закони: § 2, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за Националната служба
за охрана (ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.); § 3, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за отбраната и въоръжените сили
(ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г.); § 18 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 99 от 20.11.2001 г.); § 77 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража (ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.); § 31,
ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за пътищата (ДВ, бр. 64 от 8.08.2006 г.);
§ 2, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“ (ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.); § 3,
ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Комисията за финансов
надзор (ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г.); § 2, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(ДВ, бр. 27 от 31.03.2006 г.); § 26 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г.);
§ 36, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ,
бр. 24 от 21.03.2006 г.).
Право на законодателя е по целесъоб
разност да изменя правната рамка с оглед
настъпили съществени изменения в обществените отношения, като преходът следва да
е плавен и да не засяга придобити права и
интереси. Неминуемо, когато се приема нов
или се изменя и допълва действащ закон, е
възможно за в бъдеще да се променят обхватът и условията за упражняване на законово
регламентирани права и свободи. Възможно
е също така те да отпаднат и вместо тях
или заедно с тях да се уредят нови права и
задължения. Законодателят не може да бъде
ограничен завинаги да не променя законоустановени права и свободи, защото така не би
могъл да адаптира правото към изменящите
се обществени отношения. В конкретния
случай от преценката на законодателя зависи
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какви категории служители ще има в МВР и
по реда и при условията на кой закон ще бъде
уреден техният статус. Право на парламента е,
когато действа в рамките на конституционно
определената му компетентност, чрез законодателните промени да изрази определена
политическа и икономическа целесъобразност,
мотивирана от променените социално-икономически условия на обществото в периода на
преход, и те сами по себе си не подлежат на
контрол за конституционосъобразност (в този
смисъл са Решение № 9 от 1.06.2010 г. по к. д.
№ 4/2010 г.; Решение № 11 от 30.04.1998 г. по к.
д. № 10/1998 г.; Решение № 9 от 16.06.1999 г. по
к. д. № 8/1999 г.; Решение № 3 от 10.04.2003 г.
по к . д. № 22/2 0 0 2 г.; Решен ие № 3 о т
23.02.2010 г. по к. д. № 18/2009 г.; Решение № 6
от 27.04.2010 г. по к. д. № 16/2009 г.; Решение
№ 15 от 19.12.2013 г. по к. д. № 19/2013 г.).
Основният довод в искането за твърдяното
противоречие на оспорените разпоредби с
принципа на правовата държава се изгражда
върху разбирането за неправилно използване
в тях на правната фигура „преобразуване на
правоотношение“.
Това е легален термин, макар и съдържанието му да не е законово и доктринално
дефинирано, а използването му от законодателя в оспорените разпоредби, както вече се
изтъкна, не е новост. Този термин се използва
за обозначаване на преуреждане на съществуващи правоотношения в случаите, когато се
променят страните по тях поради структурни
промени или когато обществена потребност
изисква нови правоотношения със заварени от
промените служители да възникнат бързо и
при облекчени условия. В конкретния случай
законодателят предвижда по изключение да
промени характера на съществуващи правоотношения на група служители, като сведе до
минимум изискванията към тях при създаване
на новите правоотношения и максимално да
намали времето за назначаването им за държавни служители или за сключване на трудови
договори, за да не се затрудни нормалното
функциониране на определени структури на
МВР и оттам да се създаде опасност от засягане
на конституционни права на други граждани.
Същевременно използваната законодателна
техника, независимо от критиките, които
търпи, гарантира правата на заварените от
законодателните промени служители, защото
елиминира хипотетичната опасност съществуващото правоотношение да бъде прекратено
ex lege, а ново да не бъде създадено по редица
причини от обективен или субективен характер
(в този смисъл е и направено изказване по
време на дебата в пленарно заседание 202 от
3.06.2016 г. при първото гласуване на закона
съгласно стенографските дневници на 42-то
Народно събрание).
Целта на законодателя не е да освободи от
длъжност държавните служители, адресати на
оспорените разпоредби, или да ограничи техни
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права, а само да промени статуса им – този
път в посока на спазване задължителните
общи изисквания на ЗА и ЗДСл, относими
към всички държавни служители, служители
и работници в държавната администрация. В
рамките на категорията държавен служител
законът трябва да третира еднакво всички
служители. Както е приел Конституционният
съд още в Решение № 14 от 10.11.1992 г. по
к. д. № 14/1992 г. за тълкуване на чл. 6 от
Конституцията „Поначало привилегиите са
нарушения на принципа на равноправието.
Затова в една правова държава те трябва да се
смятат предварително изключени. Допускането
на привилегия на основание на признаците по
чл. 6, ал. 2 от Конституцията е нарушение на
принципа за равенство на всички граждани
пред закона.“ Друга важна цел на извършените
промени е ясно да се проведе разграничение
по критерия статус на различните категории
служители в МВР, и по-конкретно на заемащите т. нар. „административни длъжности“ от
държавните служители с полицейски функции
по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР. Законодателят по
преценка за целесъобразност е предоставил
привилегировано положение на засегнатите от
оспорените разпоредби служители и преустановяването на това положение не съставлява
отнемане на придобити права, а създаване на
условия за равнопоставеност. В своята практика Конституционният съд още с Решение № 3
от 7.03.1998 г. по к. д. № 1/1998 г. е приел, че
„изобщо е неоправдано офицерите и сержантите от МВР да бъдат третирани различно от
останалите държавни служители“.
Всеки нов закон, по правило, крие известна
опасност от създаване на правна несигурност, но дори и да се приеме, че § 69 и 70
ПЗРЗИДЗМВР са в разрез с принципа на защита
на оправданите правни очаквания, оспорените
разпоредби също трябва да бъдат съобразени
и с принципа на пропорционалността при
преобразуване на правоотношения с оглед
на отнети привилегии. В настоящия случай,
макар законът според техните твърдения да
е по-неблагоприятен за група служители в
МВР, той отнема някои предоставени им от
законодателя по преценка за целесъобразност
привилегии, но това не са непропорционални
на оправданите им правни очаквания последици. Оспорените разпоредби не водят до загуба на работа, както и запазват достигнатите
рангове и възнаграждения. Те не въвеждат
нови изисквания към заварените от законовите изменения служители, което би било в
разрез с принципа на защита на оправданите
правни очаквания. Предвидимостта на правното регулиране е предпоставка на правната
сигурност, а оттук – и съществено измерение
на самата правова държава. Принципът на
правната сигурност обаче не следва да се
идентифицира с абсолютно недопускане на
промяна в действащата законодателна рамка
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на дадена сфера на обществени отношения
(виж Решение № 10 от 13.09.2012 г. по к. д.
№ 15/2011 г. и Решение № 5 от 11.05.2017 г. по
к д. № 12/2016 г.). Като свързан с принципа
на правната сигурност принципът за защита
на оправданите правни очаквания изисква да
бъдат избягвани всякакви внезапни, неочаквани и непропорционални на конституционните
стандарти законодателни промени. За всяко
законодателство при въвеждане на промени в
установените правила съществува изискване
за защита на оправданите правни очаквания.
В настоящия случай законодателните промени
не са внезапни и неочаквани не само защото
законът е приет около четири месеца преди
преобразуването на правоотношенията, а и
защото подобни промени отдавна се дискутират и вече са били предмет на законопроект за ЗИДЗМВР, оттеглен от вносителя на
22.12.2015 г. Промените не са непропорционални, защото спрямо служителите с преобразувани правоотношения се създават условия за
равноправното им третиране с всички останали
лица, работещи по ЗДСл и КТ.
Оспорените разпоредби ч рез п реобразуване на съществуващи правоотношения
водят до промяна на правната регулация от
такива по ЗМВР в правоотношения по ЗДСл
или по КТ. Те имат незабавно действие и
засягат занапред правата и задълженията
на служителите с преобразувани правоотношения. Възникналите за тези служители
права от заварените им правоотношения по
ЗМВР изцяло се запазват. Служителите с
преобразувани правоотношения продължават
да осъществяват същите функции, без да се
променят характерът и мястото на тяхната
работа. Изрично е предвидено определянето
на индивидуална основна заплата не по-ниска
от възнаграждението, определено по реда на
ЗМВР. Неизползваните отпуски се запазват
и могат да се ползват, придобитият стаж се
зачита и получените оценки се отчитат в бъдеще при повишение.
В конкретния случая не е нарушено правото
по чл. 48, ал. 3 от Конституцията всеки гражданин свободно да избира своята професия и място на работа. Действително преобразуването
на правоотношенията се предписва от закона,
но възникването на новите правоотношения
е предоставено изцяло на свободната воля на
служителите. Така по силата на § 69, ал. 3 и 7
ПЗРЗИДЗМВР служителите се назначават на
новите длъжности, определени за заемане по
ЗДСл в щата на съответната структура, като
по отношение на тях не се прилагат редица
разпоредби от ЗДСл, а именно: чл. 8, който
изисква подаване на писмено заявление за
назначаване, прилагане на документи за заемане на съответната длъжност и подписване
на декларация за обстоятелствата по чл. 7,
ал. 2; чл. 10, който изисква задължително
назначаването да се предхожда от конкурс;
чл. 14, който урежда начина за постъпване
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на служба и полагането на клетва, и чл. 35,
който изисква провеждането на задължително
обучение. Също и § 70, ал. 2 ПЗРЗИДЗМВР
предвижда със служителите да се сключват
трудови договори за работа в МВР на длъжности
за лица, работещи по трудови правоотношения,
определени в щата на съответната структура,
без срок за изпитване. От горното следва, че
само от волята на служителите с преобразувани правоотношения зависи дали желаят да
бъдат назначени за държавни служители по
ЗДСл, или да сключат трудови договори за
изпълнение на същата работа, но при условията на друг вид правоотношения. Обратно, за
МВР като орган по назначаването или като
работодател оспорените разпоредби вменяват
единствено задължението да назначат или да
сключат трудови договори с всички служители
при специални, облекчени условия.
В искането се сочи, че цивилизовано разрешение на проблема би било законодателно
изменение, сходно с това от 1999 г., извършено
с § 3 ПЗРЗДСл, съгласно който лицата, които
до влизане в сила на закона са изпълнявали
длъжност, определена за заемане от държавен
служител, се назначават на длъжността, ако
отговарят на изискванията по чл. 7 и ако в
едномесечен срок от определяне на длъжността
за заемане подадат заявление по чл. 8. Съдът
намира, че оспорените разпоредби, които
също предвиждат назначаване на държавните
служители по ЗДСл на нови длъжности, при
това без подаване на заявление и провеждане на конкурс, са сходни както с цитираната
разпоредба, така и с § 36, ал. 1 от Закона за
изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.),
който урежда същата хипотеза, но изрично
в ал. 2 използва термина „преобразуване на
правоотношение“.
Що се касае до твърдението в искането за
засягане от оспорените разпоредби на правото
на обезщетение по чл. 234 ЗМВР на служителите с преобразувани правоотношения, съдът
не го споделя. На държавните служители,
служителите и работниците е предвидено при
определени законови изисквания и поради определен брой прослужени години да се изплаща
обезщетение в различни размери. Оспорените
разпоредби нямат обратно действие и не засягат
това придобито от служителите право. Що се
касае до въпросите, свързани с момента на
изплащане на обезщетението и изчисляване
на размера му, те са уредени в неоспорените
с искането § 71, ал. 1 и 4 ПЗРЗИДЗМВР, а
евентуалните възникнали спорове при прилагането им ще се разрешават от съдилищата.
Правовата държава във формален смисъл
е държавата на правната сигурност, което на
свой ред предполага законите да са ясни, точни
и непротиворечиви (в този смисъл са Решение
№ 1 от 27.01.2005 г. по к. д. № 8/2004 г.; Решение
№ 7 от 16.06.2005 г. по к. д. № 1/2005 г.; Решение
№ 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г. и др.).
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Съгласно трайната практика на съда нормотворчеството в правовата държава изисква
законовите разпоредби да се съгласуват и да не
се създават взаимноизключващи се правни положения, неразбираеми и неясни задължения,
защото това сериозно би затруднило и възпрепятствало правоприлагането, респективно
изпълнението на закона (вж. Решение № 9 от
30.09.1994 г. по к. д. № 11/1994 г.; Решение № 5
от 29.06.2000 г. по к. д. № 4/2000 г.; Решение
№ 5 от 26.09.2002 г. по к. д. № 5/2002 г.; Решение
№ 8 от 4.07.2012 г. по к. д. № 16/2011 г.; Решение
№ 3 от 6.03.2014 г. по к. д. № 10/2013 г. и др.).
Без яснота, точност и непротиворечивост
законите губят своята регулаторна стойност,
тъй като се създава опасност от нееднаквото
им тълкуване и прилагане.
Конституционният съд вече е имал възможност да се произнесе, че преуреждането
на заварените правоотношения трябва да
стане по начин, който да не засяга придобити
права (Решение № 11 от 5.10.2010 г. по к. д.
№ 13/2010 г.). От цялостното съдържание на
оспорените разпоредби е видно, че законодателят се е стремил да съхрани придобития
„социален пакет“ и да уреди последиците от
възникването на правоотношенията по ЗДСл
и по КТ за попадащите в обхвата на измененията държавни служители на МВР съобразно
принципа на материална справедливост като
елемент на правовата държава.
В практиката си съдът последователно
приема, че принципът на правната сигурност,
предвидимост и стабилност, принципът за
забрана на обратното действие на правните
норми и принципът за закрила на законно
придобити права са производни от принципа
на правовата държава (вж. Решение № 4 от
11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.; Решение № 10
от 29.09.2016 г. по к. д. № 3/2016 г.; Решение № 12
от 11.11.2010 г. по к. д. № 15/2010 г.; Решение № 7
от 29.09.2009 г. по к. д. № 11/2009 г.; Решение
№ 7 о т 19.0 6.2 012 г. по к. д. № 2/2 012 г.).
Същевременно съдът разграничава същинската
от несъщинската ретроактивност на закона,
като заключава, че същинско обратно действие
„има само тогава, когато той засяга придобити
вече права или погасени задължения“ (Решение
№ 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.).
Не е нарушено и правото на служителите с
преобразувани правоотношения на придобиване на пенсия. Уредбата на това право изисква
да се спазват принципите на равенство и недискриминация. До приемане на оспорените
разпоредби законодателят е третирал неравно
тези служители спрямо лицата, работещи по
ЗДСл и КТ, като ги е приравнявал към специалния статус на държавните служители по
ЗМВР. Поради това не се споделя твърдението
в искането, че промяната за служителите с
преобразувани правоотношения е драстична и
неблагоприятна, тъй като настъпва промяна в
категорията на труда при пенсиониране, който
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от 1.02.2017 г. е трета категория. В резултат
на това те ще се пенсионират през същата
година при 64-годишна възраст и 38 години
и 4 месеца осигурителен стаж за мъжете, а
не както държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 ЗМВР, които ще се пенсионират при
възраст 52 години и 10 месеца и осигурителен стаж 27 години, от които най-малко 2/3
действително прослужени. Трудът на всички
служителите в МВР не е от първа категория
труд при пенсиониране съобразно изчерпателно изброените лица в чл. 1 от Наредбата
за категоризиране на труда при пенсиониране
(ДВ, бр. 123 от 23.10.1998 г.), а и категориите
труд са от значение за общите условия за
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за
социално осигуряване (КСО) (ДВ, бр. 110 от
17.12.1999 г.). Понастоящем държавните служители по ЗМВР по силата на чл. 69, ал. 2 КСО
придобиват право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст при по-благоприятни условия
за разлика от служителите с преобразувани
правоотношения, които за в бъдеще ще придобиват това право по общия ред, предвиден
в чл. 68 КСО. Същевременно законодателят
е предвидил бавен преход. Така, независимо
че служителите с преобразувани права вече
нямат качеството на държавни служители по
ЗМВР, те не са лишени от по-ранно пенсиониране. Разпоредбата на § 50 ПЗРЗИДКСО
(ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) дава възможност
на лицата по чл. 69 КСО, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия 27 години общ
осигурителен стаж за придобиване право на
пенсия, от които две трети действително изслужени по т.нар. „специални закони“, да се
пенсионират независимо от възрастта им до
31.12.2018 г. По този начин им се осигурява
придобиване на право на пенсия по стария
по-благоприятен за тях режим, като правото
може да бъде упражнено в преходен период
от 3 години. Без ограничение във времето
те могат да упражнят правото си на пенсия,
предвидено в чл. 69, ал. 10 КСО – да придобият пенсия при условията на чл. 69, ал. 1 – 10
КСО, тъй като са изпълнявали военна или
държавна служба в МВР.
Държавата има широка свобода за начина
на определяне на пенсиите и пенсионната възраст и те често са предмет на законодателни
промени, обосновани от възможностите на
бюджета. Носител на конституционното правомощие да извършва промени в правната уредба
на пенсионното осигуряване е законодателят,
като размерът на пенсиите зависи от неговите
разбирания и от отделените с тази цел финансови средства на държавата. Придобиването
на пенсия е основно право в социалната сфера
и може да бъде реализирано само ако държавата предприеме необходимите и очаквани
мерки (вж. Решение № 2 от 4.04.2006 г. по к. д.
№ 9/2005 г.; Решение № 10 от 13.09.2012 г. по
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к. д. № 15/2011 г.). Правото на гражданите на
пенсия не съдържа имплицитно определен размер на пенсията, нито реализиране на правото
при най-изгодни условия относно осигурителен
стаж и възраст. С оспорените разпоредби не
се засягат придобити пенсии на служителите
с преобразувани правоотношения, а се засяга
само за в бъдеще правото на специални пенсии
при по-благоприятен режим.
Не е засегнато и правото на служителите
с преобразувани правоотношения на платен
годишен отпуск. Съгласно разпоредбите на
§ 69, ал. 10 и § 70, ал. 8 ПЗРЗИДЗМВР неизползваните отпуски на служителите се запазват
пропорционално към датата на влизане на изменението в сила и могат да се използват, т.е.
придобитото право на платен годишен отпуск
се запазва. В бъдеще разликата в продължителността на платения годишен отпуск на
работещите в МВР ще се дължи на различната
уредба на правото на отпуск в трите различни
закона (ЗМВР, ЗДСл и КТ), а не се касае за
отнето или засегнато конституционно право
на граждани. В рамките на делегираната му от
конституционния законодател компетентност
Народното събрание може да предвиди еднакъв или различен брой дни годишен отпуск
за всички работници и служители, защото
това е въпрос на законодателна целесъобразност. Правото на отпуск на служителите по
§ 69 и 70 ПЗРЗИДЗМВР не е отнето по силата
на законодателната промяна, но за в бъдеще
те няма да се ползват от привилегирования
режим, който е предвиден за полицейските
органи и органите по пожарна безопасност и
защита на населението.
Съдът не споделя допълнителните съображения на омбудсмана за нарушено право на
собственост по чл. 17 от Конституцията на обхванатите от оспорените разпоредби служители
поради едностранната и съществена промяна
в условията за полагане на труд, респективно
за пенсиониране и за обществено осигуряване,
с което се осуетява легитимното им очакване
да продължат да работят в системата на МВР
без съществени изменения в посочените условия. Правната сигурност не може да бъде
разбирана в смисъл, че съдържанието на
установените в закона права и условията за
тяхното придобиване и упражняване ще си
останат непроменени. Действително правото
на собственост или „притежание“ включва и
легитимните очаквания, но както вече беше
посочено по-горе, в конкретния случай не са
засегнати оправдани правни очаквания на обхванатите от оспорените изменения служители,
а са отнети част от привилегиите, предоставени
по целесъобразност от законодателя.
В контекста на принципа на правната
сигурност по делото следва да се разгледат и
правните последици от настоящото решение.
При упражняване на абстрактен контрол за
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констит у ционосъобразност решени ята на
Конституционния съд действат само ex nunc
(чл. 151, ал. 2 от Конституцията). В случая
оспорените разпоредби са влезли в сила на
18.10.2016 г., правните последици от прилагането им са настъпили с влизането им в сила
на 1.02.2017 г., а съдът е сезиран на 2.03.2017 г.
Съдът не може да откаже да се произнесе
по искане за установяване на противоконституционосъобразността на законодателен акт
под претекст, че той има еднократно действие
и правните му последици вече са настъпили,
защото това би представлявало противно на
Конституцията самоограничаване на правомощията му. Същевременно при постановяване
на своите актове съдът отчита и правните
последици от евентуалното уважаване на
искането. Така например, в Решение № 12 от
17.07.2014 г. по к. д. № 10/2014 г. е приел, че в
конкретния случай обявяването на оспорените
текстове за противоконституционни „не само
няма да реши нито един проблем …, но и ще
породи съществена празнота в правния режим“.
В настоящия случай, ако имаше основания
за обявяване на оспорените разпоредби за
противоконституционни, служителите с преобразувани правоотношения биха се оказали
назначени и сключили трудови договори на
отпаднало правно основание на заеманите
понастоящем длъжности, определени съгласно
новия Класификатор на длъжностите в МВР,
издаден на основание чл. 143, ал. 2 ЗМВР и
утвърден със Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г.
(ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г.) на министъра на
вътрешните работи, и издаденото въз основа
на него актуално щатно разписание. Дори решението на съда да можеше да породи правни
послeдици назад във времето, то би създало
по-скоро правна несигурност за обхванатите
от оспорените разпоредби служители, които
не могат да се върнат на заеманите преди
преобразуване на правоотношенията длъжности, защото те не съществуват в щатното
разписание.
Още абзац т рет и о т п реамбюла на
Конституцията прогласява като върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Достойнството на личността
според конституционните разпоредби на чл. 4,
ал. 2 и чл. 32, ал. 1 се гарантира от държавата
и всеки има право на защита срещу посегателствата, които го накърняват (вж. Решение
№ 20 от 14.07.1998 г. по к. д. № 16/1998 г.).
Съдът намира, че тъй като с оспорените
разпоредби се засягат предоставени по целесъобразност привилегии на служители от
МВР, а не се засягат техни придобити права и
свободи, то не са нарушени и правата на лич
ността, нейното достойнство и сигурност като
върховен конституционен принцип. Обективно
внесената за в бъдеще промяна не може да
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засегне живота или достойнството на личността, а както се посочи по-горе, не са засегнати
правата на личността. Оспорените разпоредби
засягат професионалната сфера на две групи
служители, без да се променят характерът на
дейността им и принадлежността им към МВР,
поради което не противоречат на изведения в
чл. 4, ал. 2 от Конституцията принцип.
Съдът не споделя разбирането на омбудсмана за нарушение на правото на личен
живот поради засягане на „професионалното
и социалното самочувствие“ на служителите с
преобразувани правоотношения. В чл. 32, ал. 1
от Конституцията е предвидена закрила от
незаконна намеса в личния и семейния живот
и от посегателство върху честта, достойнството и доброто име на гражданите. Понятието
„професионален живот“ е свързано с трудовата
дейност на човека и смислово е въведено като
отграничение от личния живот. Действително
посегателства върху честта, достойнството и
доброто име на отделни граждани могат да се
отразят на самочувствието, но в случая оспорените разпоредби нямат за последица подобни
посегателства. Съдът намира за необходимо
да подчертае, че държавните служители по
ЗДСл, както и служителите и работниците по
КТ не са по-ниско поставена категория граждани и приравняването на част от служители
от МВР към тях не е обстоятелство, което да
накърнява самооценката им или оценката на
обществото за тях.
В заключение разпоредбите на § 69 и 70
ПЗРЗИДЗМВР с оглед на изложеното са резултат на целесъобразност на законодателя,
в чиято компетентност е да прецени по реда
на кой закон да се уреждат правоотношенията на служителите в МВР, поради което те
могат да бъдат разглеждани и преценявани
относно тяхната целесъобразност, но не са
противоконституционни.
По горните съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията съдът
РЕШИ:
От х върл я искането на омбудсмана на
Реп у бл ика Бъ л гари я за ус та новя ва не на
противоконституционност на § 69 и 70 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.).
Решението е подписано с особено мнение
на съдията Гроздан Илиев.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Гроздан Илиев по конституционн о
дело № 1 от 2017 г.
Поддържам разбирането, че искането на
омбудсмана на Република България за устано-
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вяване на противоконституционност на § 69 и
70 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР) (ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.) не
следва да бъде допуснато за разглеждане по
същество по следните съображения:
Процесуалната легитимация на органа,
компетентен да инициира производство по
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, е предпоставка за допустимост на искането, каквато
в случая не е налице.
С третата поправка на Конституцията (ЗИД
на КРБ, ДВ, бр. 27 от 2006 г.) омбудсманът бе
включен в кръга на субектите, които могат да
сезират Конституционния съд. За разлика от
органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията,
които разполагат с обща компетентност,
омбудсманът разполага с ограничени правомощия да предизвика производство пред
Конституционния съд. Съгласно чл. 150, ал. 3
от Основния закон това правомощие на омбудсмана може да бъде упражнено само за
установяване противоконституционност на
закон, с който пряко се нарушават права и
свободи на гражданите. А това са закрепените
в Конституцията и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС)
лични и политически права, които са присъщи
и неотменими на човека и всеки гражданин.
Защитата на социално-икономическите права
поначало остава извън предметния обхват
на възможността за пряко сезиране на КС
по реда на чл. 150, ал. 3 от Конституцията.
В подкрепа на това разбиране са и подробните съображения, изложени в Определение
№ 2 от 12 април 2016 г., постановено по к. д.
№ 12/2015 г. (ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.).
Посочените изисквания, наред с тези за
наличие на предмет и правен интерес, трябва
да съществуват кумулативно като елементи
от условията за допустимост на искането на
омбудсмана. Липсата на което и да е от тях
налага извод за невъзможност искането да се
разгледа по същество.
В съобразителната част на искането по
настоящото дело се твърди, че с оспорените
разпоредби се „преобразуват“ служебни правоотношения, по които страна са служители на
МВР, в служебни правоотношения по Закона
за държавния служител (ЗДСл) и служебни
правоотношения по ЗДСл в трудови правоотношения по Кодекса на труда (КТ). В резултат
на извършеното преобразуване са настъпили
неблагоприятни социални последици за служителите на МВР, изразяващи се в промяната
на категорията на труд при пенсиониране,
на основанията за социално осигуряване по
Кодекса за социално осигуряване (КСО) и
лишаване на част от служителите на МВР,
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чиито правоотношения са преобразувани за
в бъдеще в трудови, от обезщетенията по
чл. 234 ЗМВР.
От изложеното е видно, че се атакува закон,
с който не се нарушават лични или политически права, чийто носител е всеки гражданин.
С искането се преследва защита на определена
група граждани по професионален признак.
На следващо място, оспорват се по отношение
на противоконституционност разпоредби на
закон, с които пряко не се нарушават права и
свободи, предмет на конституционна уредба.
Твърди се, че извършените изменения в ЗМВР
са в противоречие с преамбюла на Конституцията и принципа на правовата държава. В
резултат на това противоречие са настъпили
и неблагоприятните социални последици за
група служители на МВР. Става въпрос за
индиректно засягане на производни права.
Очевидна е липсата на процесуалните предпоставки за допускане на искането за разглеждане
по същество. В този и други подобни случаи
омбудсманът не разполага с правомощието
за пряко сезиране на Конституционния съд.
При твърдяната противоконституционност
той разполага с възможността да уведоми
органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията,
които извършват самостоятелна преценка
за наличие на основанията по чл. 149, ал. 1
от Конституцията, за да сезират Конституционния съд. Като разгледа по същество
настоящото искане, КС допусна лишено от
конституционно основание разширяване на
правомощията на омбудсмана. С възприетия
подход се създава прецедент омбудсманът във
всяко следващо искане, позовавайки се на
преамбюла като ненормативно по естеството
си правило и произтичащия от него принцип
на правовата държава, да атакува всеки закон
по отношение на неговата конституционосъобразност с твърдение, че се засягат права и
свободи на гражданите без оглед на техния
характер и дали са предмет на непосредствена
конституционна уредба, или става въпрос за
производни права. Подобно разбиране позволява на омбудсмана да отправя искания за
ревизиране на провежданата от държавата
политика в социалната сфера, натоварвайки
Конституционния съд с очаквания да решава
проблеми, които са извън компетентността
на съда. От друга страна, по този начин се
заобикалят правомощията на сезиращите
субекти по чл. 150, ал. 1 от Конституцията,
за които учредителната власт е приела, че
следва да извършат самостоятелна и независима преценка при вземане на решението за
сезиране на Конституционния съд.
По изложените съображения приемам,
че искането на омбудсмана за установяване
противоконституционност на § 69 и 70 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
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за Министерството на вътрешните работи
трябва да се остави без разглеждане като
недопустимо.
Конституционен съдия:
Гроздан Илиев
4936

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
ОТ 6 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. в размер до 2 400 000 лв.
за заплащане на дължимата държавна такса
за предявяване на иск за отмяна пред Върховния касационен съд на основание чл. 47
от Закона за международния търговски арбитраж на арбитражно решение от 30 март
2017 г. на Арбитражния съд при Българската
търговско-промишлена палата, постановено
по ВАД № 158/2016 г. – „Кей Джи Маритайм
Шипинг“ – АД, срещу Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите за показател издръжка по
Политика „Устойчиво икономическо развитие
и конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Преструктуриране и ефективно управление
на държавната собственост“, по бюджета на
Министерството на икономиката за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4968

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен
полигон
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон,
наричан по-нататък „ЦАТИП“.
Чл. 2. (1) ЦАТИП е военно формирование
от въоръжените сили на Република България
за извършване на полигонни и лабораторни
изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривн и вещес т ва и п и ро т ех н и ческ и издел и я
(ОБВВПИ).
(2) ЦАТИП е юридическо лице на бюджетна
издръжка към министъра на отбраната.
(3) Началникът на ЦАТИП е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на отбраната.
Чл. 3. Дейността на ЦАТИП се осъществява в съответствие със Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, Кодекса на труда, Наредбата за
условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените
сили на Република България, действащото
законодателство в Република България, нормативните и административните актове на
министъра на отбраната.
Чл. 4. (1) ЦАТИП поддържа и развива способности за изпълнение на задачи, свързани
с полигонни и лабораторни изпитвания на
ОБВВПИ и елементи за тях.
(2) ЦАТИП извършва полигонни и лабораторни изпитвания на ОБВВПИ и елементи
за тях за нуждите на Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и за нуждите на други физически,
юридически лица и организации.
(3) ЦАТИП организира и провежда демонстрационни стрелби.
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СТРУКТУРА, ЛИЧЕН СЪСТАВ И КВАЛИФИК АЦИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. Структурата и длъжностното разписание на ЦАТИП се утвърждават от министъра
на отбраната по предложение на началника
на ЦАТИП.
Чл. 6. ЦАТИП е структуриран в управ
ление, щаб и изпитвателни, осигуряващи и
обслужващи структурни звена.
Чл. 7. Управлението на ЦАТИП се състои
от началник, началник на щаба, заместник-началник по изпитванията, заместник-началник
по логистиката.
Раздел ІІ
Началник на ЦАТИП
Чл. 8. (1) ЦАТИП се представлява от началник. Началникът на ЦАТИП е военнослужещ
и се назначава от министъра на отбраната.
(2) Началникът на ЦАТИП е пряко подчинен на министъра на отбраната. Той е пряк
ръководител на целия личен състав на ЦАТИП.
(3) При осъществяване на своите правомощия началникът на ЦАТИП се подпомага
от началник на щаба, заместник-началник
по изпитванията и заместник-началник по
логистиката.
(4) Началникът на ЦАТИП:
1. организира, ръководи, контролира и
отговаря за цялостната дейност на ЦАТИП;
2. представлява ЦАТИП пред физически и
юридически лица, организации и учреждения
в страната и в чужбина;
3. организира взаимодействието на ЦАТИП
с административните звена в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия;
4. разпределя и администрира предоставения бюджет на ЦАТИП;
5. представя на министъра на отбраната
периодични и годишни отчети за изпълнението
на бюджета на ЦАТИП;
6. ръководи и контролира разработването на
програми и планове за дейността на ЦАТИП
и отчита тяхното изпълнение;
7. утвърждава програми и методики за
изпитванията на ОБВВПИ и елементи за тях,
изготвени от ЦАТИП или съвместно с Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“;
8. представя на министъра на отбраната за
утвърждаване план за извършване на полигонни и лабораторни изпитвания на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
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за нуждите на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната;
9. представя на министъра на отбраната
отчет за извършените полигонни и лабораторни изпитвания на ОБВВПИ за нуждите на
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната през
изтеклата година;
10. организира управлението и използването
на предоставените му за управление имоти и
вещи – държавна собственост;
11. утвърждава вътрешните актове за организацията на дейността на ЦАТИП;
12. командирова личния състав на ЦАТИП
в страната;
13. организира и провежда процедури за
възлагане на обществени поръчки за потребностите на ЦАТИП и сключва договори с
избраните изпълнители;
14. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на ЦАТИП за нуждите
на физически, юридически лица и организации;
15. осигурява условия за подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното
използване на човешките ресурси;
16. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на ЦАТИП с изключение
на тази на председателя на работната група за
изготвянето на длъжностни характеристики;
17. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение, а при оправомощаване от
министъра на отбраната – сключва, изменя
и прекратява договорите за военна служба с
военнослужещите, назначава ги и ги освобождава от длъжност и от военна служба;
18. упражнява и други правомощия, определени с нормативните актове или възложени
му от министъра на отбраната.
(5) При изпълнение на правомощията си
началникът на ЦАТИП издава заповеди.
(6) Правомощията на началника на ЦАТИП
при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от
определен с негова писмена заповед военнослужещ за всеки конкретен случай.
Раздел ІІІ
Управление
Чл. 9. (1) Началникът на щаба е военнослужещ и е непосредствено подчинен на
началника на ЦАТИП. Той е пряк началник
на целия личен състав.
(2) Началникът на щаба освен задълженията, определени в Устава за войсковата
служба на въоръжените сили на Република
България, отговаря за:
1. организиране изпълнението на административните актове на министъра на отбраната
и на началника на ЦАТИП;
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2. организирането, подготовката, разработването и изпълнението на годишния и
месечните планове за дейността на ЦАТИП;
3. организирането, създаването и поддържането на войсковите запаси;
4. координиране дейността на структурните звена на ЦАТИП и взаимодействието с
административните звена на Министерството
на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, държавните органи, ведомства и
организации;
5. координиране дейностите по осъществяване на ефективно управление на материално-техническите и финансовите средства
на ЦАТИП, като отправя предложение до
началника на ЦАТИП, свързано с осигуряването на баланс между наличните ресурси
и извършваните разходи;
6. контролиране спазването на вътрешния
трудов ред и дисциплината в ЦАТИП;
7. дейностите по управление на риска в
отбранителната програма, координира разработването и изпълнението на програмния
меморандум;
8. изпълнението на други функции и задачи, възложени от началника на ЦАТИП.
Чл. 10. (1) Заместник-началникът по изпитванията е военнослужещ и е непосредствено
подчинен на началника на ЦАТИП. Той е пряк
началник на личния състав от подчинените
му структури.
(2) Заместник-началникът по изпитванията
освен задълженията, определени в Устава за
войсковата служба на въоръжените сили на
Република България, отговаря за:
1. планирането и организирането на полигонните и лабораторните изпитвания;
2. своевременното и качествено провеждане
на изпитванията;
3. обработката на резултатите от изпитванията;
4. изготвянето на справки, отчети, анализи, доклади и др., свързани с изпитванията;
5. изготвянето на становища и предложения
относно дейностите, свързани с изпитванията,
и по отношение на получените резултати;
6. п рави лното съх ранение и от чет на
ОБВВПИ, числящи се на ЦАТИП;
7. организиране създаването и поддържането на войсковите запаси от ОБВВПИ,
военнотехническ и иму щества и разходни
материали за тях;
8. подготовката на ОБВВПИ и технологичното оборудване за изпитванията;
9. заявяването на необходимите ОБВВПИ,
прибори, апаратура и материали за провеждането на полигонни те и лабораторни те
изпитвания;
10. организац и я та на мет ролог и чно т о
осигуряване на ЦАТИП;
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11. окомплектоването на ЦАТИП с необходимата техническа документация за провеждане на изпитванията;
12. разработването на плана за полигонни
и лабораторни изпитвания на ОБВВПИ в
ЦАТИП;
13. изготвянето на спецификации към договори за изпитвания на ОБВВПИ и елементи
за тях за нуждите на външни за Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната организации, юридически
и физически лица;
14. спазването на изискванията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на дейностите, свързани
с изпитванията;
15. точното спазване на изискванията на
програмите и методиките, техническите условия за изпитванията, националните, военните
и отрасловите стандарти и технологичните
процеси при провеждане на изпитванията;
16. обработката на резултатите от изпитванията;
17. правилното и пълно оформяне на документите, свързани с проведените изпитвания;
18. дейностите, свързани с поддържането
и обезопасяването на стрелбищното поле;
19. изпълнението на други функции и задачи, възложени от началника на ЦАТИП.
Чл. 11. (1) Заместник-началникът по логистиката е военнослужещ и е непосредствено
подчинен на началника на ЦАТИП. Той е пряк
началник на личния състав от подчинените
му структури.
(2) Заместник-началникът по логистиката
освен задълженията, определени в Устава за
войсковата служба на въоръжените сили на
Република България, отговаря за:
1. материално-техническото, битовото и
транспортното осигуряване на ЦАТИП;
2. комплектуването с дълготрайните материални и нематериални активи и материалните запаси с общо предназначение и
осъществява контрол върху съхранението и
експлоатацията им;
3. експлоатацията, ремонта и поддръжката
на техниката и материалните средства с общо
предназначение в ЦАТИП;
4. получаването, разпределянето, съхранението и отчетност та на дълготрайните
материални и нематериални активи и материалните запаси с общо предназначение за
нуждите на ЦАТИП;
5. създаването и поддържането на войсковите запаси от материални ресурси с общо
предназначение;
6. социално-битовото осигуряване и аварийната и пожарната безопасност;
7. изпълнението на други функции и задачи,
възложени от началника на ЦАТИП.
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Раздел ІV
Пряко подчинени структурни звена и длъжности на началника на ЦАТИП
Чл. 12. (1) Отделение „Сигурност на информацията“ се ръководи от началник, който
е военнослужещ и изпълнява функциите на
служител по сигурността на информацията
за организационната единица ЦАТИП. Началникът на отделение „Сигурност на информацията“ е непосредствено подчинен на
началника на ЦАТИП.
(2) Началникът на отделение „Сигурност
на информацията“ отговаря непосредствено
за защитата на класифицираната информация
в ЦАТИП, като:
1. осигурява изпълнението на изискванията
за защита на класифицираната информация,
създавана, обработвана, съхранявана и разпространявана в ЦАТИП съгласно Закона за
защита на класифицираната информация и
подзаконовите актове по неговото прилагане;
2. участва в процеса на акредитация на автоматизирани информационни системи (АИС),
в които се създава, обработва, съхранява и
разпространява класифицирана информация;
3. организира обучението на личния състав
от ЦАТИП по видовете сигурност на класифицираната информация;
4. разработва и организира изпълнението
на плана за защита на класифицираната информация при извънредно положение, военно
положение и/или положение на война;
5. организира и осигурява процеса на разкриването и закриването на регистратури за
национална и чуждестранна класифицирана
информация, регистратура за криптографски
материали и ключове и криптографски пост;
6. осъществява контрол по спазване на
изискванията за защита по различните видове
сигурност на класифицираната информация
в ЦАТИП;
7. участва в процеса по въвеждане в експлоатация на нови и организира съхранението,
експлоатацията, осигуряването и поддръжката
с личен състав на съществуващите мрежи и
системи;
8. организира и провеж да дейности за
предотвратяване на нерегламентиран достъп
до класифицираната информация;
9. организира документално-информационното обслужване на ЦАТИП;
10. организира съхранението, разпределението и отчитането на криптографските
материали, средства и ключове;
11. изпълнява и други функции и задачи,
възложени от началника на ЦАТИП.
Чл. 13. (1) Младшият юрисконсулт е цивилен служител и е непосредствено подчинен
на началника на ЦАТИП.
(2) Младши ят юрисконсулт подпомага
началника на ЦАТИП, като:
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1. организира и осъществява правната
дейност и съдейства за правилното прилагане
на законодателството;
2. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове
на началника на ЦАТИП и по правни въпроси
от компетентността на началника на ЦАТИП;
3. осигурява в правно отношение законосъобразното осъществяване на правомощията
на началника на ЦАТИП, началника на щаба
и заместник-началниците;
4. изготвя искови молби, жалби, възражения
и молби за отмяна на влезли в сила решения
по административни, граждански, трудови и
наказателни дела;
5. осъществява процесуално представителство по дела, водени от и срещу ЦАТИП,
и предприема действия за своевременното
събиране на вземанията на ЦАТИП;
6. осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки за
нуждите на ЦАТИП;
7. подпомага началника на ЦАТИП при
упражняване правото на управление върху предоставените на ЦАТИП имоти и вещи – държавна собственост;
8. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, уреждащи дейността на
ЦАТИП, и дава становища по проекти на
нормативни актове, изпратени от други държавни органи за съгласуване;
9. изготвя проекти на договори, свързани
с дейността на ЦАТИП, и дава становища по
законосъобразността на проекти на договори,
в които ЦАТИП е страна;
10. изготвя правни становища по сигнали
и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по заявления по
Закона за достъп до обществена информация;
11. изпълнява в рамките на компетентността му и други функции и задачи, възложени
от началника на ЦАТИП.
Чл. 14. (1) Финансовият контрольор е цивилен служител и е непосредствено подчинен
на началника на ЦАТИП.
(2) Финансовият контрольор подпомага
началника на ЦАТИП, като:
1. осъществява финансов контрол на цялостната финансова дейност, включително
предварителен контрол по законосъобразност
по смисъла на Закона за финансово управление
и контрол в публичния сектор, методическите указания на министъра на финансите по
прилагането му, Закона за вътрешния одит
в публичния сектор, вътрешните актове на
Министерството на отбраната и заповедите на
началника на ЦАТИП на всички документи
и действия преди вземане на решение за поемане на задължения и извършване на разход;
2. изразява мнение относно законността
в писмен вид, като своевременно попълва
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контролни листове и регистри на финансовия
контрольор;
3. осъществява контролни функции по
прилагане на законодателството чрез проверки и документиране на резултатите с цел
гарантиране на разумна увереност на неговото
спазване;
4. изпълнява в рамките на компетентността
му и други функции и задачи, възложени от
началника на ЦАТИП.
Чл. 15. (1) Финансовата служба се ръководи от главен счетоводител, който е цивилен
служител и е непосредствено подчинен на
началника на ЦАТИП.
(2) Главният счетоводител подпомага началника на ЦАТИП, като:
1. изг о т вя сче т овод нат а пол и т и к а на
ЦАТИП, съобразена със счетоводната политика на Министерството на отбраната;
2. осъществява счетоводната политика, като
прилага двустранното счетоводно записване
съгласно изискванията на Закона за счетоводството, организира превантивния контрол и
вътрешноведомствената финансова дейност и
счетоводната отчетност съгласно действащите
нормативни разпоредби;
3. организира и извършва текущото планиране, разпределение, контрол, разходване и
отчитане на финансовите средства по утвърдения бюджет, като прилага принципите на
законосъобразност, прозрачност, ефективност
и ефикасност при финансирането на материалното осигуряване на ежедневната дейност;
4. организира и осигурява финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани с
формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване
на личния състав;
5. осъществява политиката на ЦАТИП
за недопускане на злоупотреби и корупция,
повишаване на прозрачността и финансовата
дисциплина;
6. осъществява финансовото осигуряване и
счетоводната политика, като организира превантивния контрол и вътрешноведомствената
финансова дейност и счетоводната отчетност
съгласно действащите нормативни разпоредби;
7. организира счетоводния отчет на дълготрайни активи и материални запаси, осигурени
за дейността на ЦАТИП;
8. участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност,
определени в съответствие със Закона за
счетоводството и вътрешноведомствените
нормативни актове;
9. извършва проверки, определени в съответствие със Закона за счетоводството и
актовете на министъра на отбраната;
10. изготвя и обобщава месечни заявки за
финансови средства на ЦАТИП и ги представя за одобрение в дирекция „Планиране,
програмиране и бюджет“ – МО;
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11. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, проекти на заповеди, доклади, сведения и други документи,
свързани с финансовото осигуряване;
12. участва в изготвянето на проекти на
административни актове на началника на
ЦАТИП по въпросите, свързани с финансово-счетоводната дейност;
13. организира финансово-счетоводното
обслужване при доставки/услуги, свързани с изпълнение на обществени поръчки
за нуждите на ЦАТИП, и на приходите от
стопанска дейност;
14. ръководи звено „Счетоводен отчет на
финансови и материални ресурси“ в ЦАТИП;
15. изпълнява в рамките на компетентността му и други функции и задачи, възложени
от началника на ЦАТИП.
Чл. 16. (1) Старшият експерт „Връзки с
обществеността“ е цивилен служител и е
непосредствено подчинен на началника на
ЦАТИП.
(2) Старшият експерт „Връзки с обществеността“ подпомага началника на ЦАТИП
по медийните въпроси, като:
1. подготвя експертни анализи по ефект ивност та на медийно т о п редставяне на
началника на ЦАТИП;
2. следи и анализира предавания и публикации в централните и регионалните медии,
като при негативни, неверни или неточни
внушения предлага действия за реакция;
3. организира пресконференции, брифинги, интервюта и официални изявления на
началника на ЦАТИП по установения ред;
4. организира и поддържа връзка с регионалните средства за масова информация,
отразяващи дейността на ЦАТИП;
5. участва в събирането и представянето
на обективна и своевременна информация
в отговор на въпроси от представители на
медиите и питания на граждани;
6. подготвя съобщения до медиите, писмени отговори на журналистически въпроси, предложения и искания, отправени от
граждани и обществени организации, и след
съгласуване с началника на ЦАТИП организира разпространението им;
7. под д ърж а и н т ерне т с т ра н и ц ат а н а
ЦАТИП;
8. организира акредитирането, регистрирането и придружаването на представителите
на медиите при посещения в ЦАТИП;
9. участва в организирането, подготовката
и провеждането на дните на отворени врати
в ЦАТИП;
10. изпълнява в рамките на компетентността му и други функции и задачи, възложени
от началника на ЦАТИП.
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Раздел V
Щаб
Чл. 17. Отделение „Личен състав“ подпомага
началника на ЦАТИП при организирането и
ръководството на кадровата политика, подготовката и повишаването на квалификацията
на личния състав, като:
1. участва в разработването на организационно-щатната структура на ЦАТИП, изготвя
и актуализира длъжностните разписания в
ЦАТИП;
2. участва в организиране на набирането,
назначаването и длъжностното развитие на
военнослужещите и цивилните служители в
ЦАТИП и ги води на отчет;
3. участва в изготвянето на документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на правоотношенията по изпълнението
на военна служба, оформя, води и съхранява
служебните дела и азбучните служебни карти
на военнослужещите в ЦАТИП;
4. у частва в изготвянето на актовете,
свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения,
както и оформя, води и съхранява трудовите
досиета на цивилните служители в ЦАТИП;
5. планира обучението и подготовката,
включително и повишаването на професионалната квалификация, на личния състав в
ЦАТИП;
6. изготвя проекти на предложения на началника на ЦАТИП до министъра на отбраната
за провеждане на обучение на служители от
ЦАТИП във военни и граждански учебни
заведения в страната и в чужбина;
7. координира дейностите по отношение на
социалната адаптация на военнослужещите
от ЦАТИП с дирекция „Социална политика“
в Министерството на отбраната;
8. изготвя предложения за мотивиране и
подобряване качеството на живот на личния
състав от ЦАТИП;
9. участва в изготвянето на плановете за
бойна готовност, дейността на ЦАТИП и др.;
10. изготвя отчети, справки, доклади, анализи, заявки, ведомости и други по личния
състав;
11. отговаря за правилното съхранение
и водене на всички документи, свързани с
назначаването и освобождаването на личния
състав на ЦАТИП;
12. организира и ръководи правилната
експлоатаци я на сигнално-охранителните
системи в ЦАТИП;
13. контролира техническото състояние на
сигнално-охранителните системи в ЦАТИП;
14. участва във воденето и отчетността на
техническата документация на сигнално-охранителните апаратури;
15. изпълнява и други функции и задачи,
възложени от началника на ЦАТИП.
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Чл. 18. Отделение „Планиране, програмиране, бюджетиране, договори и обществени
поръчки“ подпомага началника на ЦАТИП
при упражняване правомощията му на ръководител на Отбранителната програма на
ЦАТИП, като:
1. реализира функциите на началника на
ЦАТИП като второстепенен разпоредител с
бюджет и като администратор на бюджетни
приходи съгласно годишните бюджетни указания на министъра на отбраната;
2. подпомага нача лника на Ц АТИП в
управлението на процесите на планиране,
програмиране, управление и отчет на разходите за отбранителни ресурси, осигуряващи
дейността на ЦАТИП;
3. разработва целите и приоритетите на Отбранителната програма на ЦАТИП и изготвя
бюджетни прогнози и програмния меморандум
на ЦАТИП съгласно основните планиращи
документи в Министерството на отбраната;
4. извършва разпределение на утвърдените
средства по параграфи от ЕБК;
5. подготвя предложения за промяна и актуализира състоянието на бюджета на ЦАТИП
съгласно нормативно установените условия и
процедурите в МО;
6. изготвя отчетите за степента на изпълнението на програмния меморандум;
7. организира процеса за управление на
риска в Отбранителната програма на ЦАТИП;
8. изготвя Единния финансов план за МТО
и предложения за изменението му в частта му
за ЦАТИП на база указанията на първостепенния разпоредител с бюджет и началника
на ЦАТИП;
9. изготвя отчета за Единния финансов
план за МТО в частта му за ЦАТИП на база
указанията на първостепенния разпоредител
с бюджет и началника на ЦАТИП;
10. участва в разработването на Единния
поименен списък на обектите за строителство
и строителни услуги в частта им за ЦАТИП;
11. организира изготвянето на договори,
свързани с дейността на ЦАТИП, води досиета
и регистър за сключените договори;
12. организира придобиването на дълготрайните материални и нематериални активи
и материалните запаси за нуждите на ЦАТИП;
13. организи ра и осъщест вява вси чк и
дейности по подготовката и провеждането
на процедури по възлагане на обществени
поръчки с предмет доставка или услуги, свързани с изпълнение функциите и дейността на
ЦАТИП;
14. отговаря за планирането, организацията,
провеждането и контрола на обществените
поръчки и сключените договори, върху планирането, осигуряването, правилното отчитане
на финансовите средства и изпълнението на
финансовите задължения по договорите;
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15. изпълнява и други функции и задачи,
възложени от началника на ЦАТИП.
Чл. 19. Комуникационно-информационният възел:
1. осигурява обмен на информация с Министерството на отбраната, Българската армия
и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и между структурните звена
на ЦАТИП с изградените вътрешни телефонни
комуникации, радиомрежи и автоматизирани
системи за управление;
2. осигурява предоставянето на комуникационната и информационната техника в
ЦАТИП;
3. води документален отчет на комуникационната и информационната техника;
4. отговаря за техническата изправност и
правилната експлоатация на комуникационната и информационната техника;
5. изпълнява и други функции и задачи,
възложени от началника на ЦАТИП.
Раздел VI
Изпитвателни структурни звена
Чл. 20. Изпитвателните структурни звена
са подчинени на заместник-началника по
изпитванията.
Чл. 21. Изпитвателните структурни звена
извършват полигонни и лабораторни изпитвания на ОБВВПИ и свързаните с тях дейности,
както следва:
1. изпитвания на ОБВВПИ и елементи за
тях съгласно годишния план или извънпланово;
2. изпитвания на опитни образци ОБВВПИ
и елементи за тях в процеса на разработването им;
3. изпитвания на ОБВВПИ и елементи за тях
в процеса на тяхното производство, приемане
на въоръжение или приемане при доставка;
4. провеждане на демонстрационни стрелби;
5. обезопасяване и поддържане на стрелбищното поле;
6. топогеодезическа подготовка на стрелбите;
7. изпълнението на други функции и задачи,
възложени от началника на ЦАТИП.
Раздел VІІ
Осигуряващи изпитванията структурни звена
Чл. 22. Осигуряващите структурни звена
са подчинени на заместник-началника по
изпитванията.
Ч л. 23. Оси г у ря ва щ и т е изп и т ва н и я та
структурни звена:
1. разработват планове, програми, отчети,
разчети, справки и други документи;
2. подпомагат взаимодействието с Минист ерст во т о на о тбраната, Бъ лгарската
армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната по отношение на
изпитванията на ОБВВПИ и елементи за тях;
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3. оказват специализирана методическа и
техническа помощ на изпитвателните подразделения;
4. определят потребностите от ОБВВПИ,
военнотехнически имущества и разходни материални средства за тях, анализират, съхраняват, поддържат и водят отчет на състоянието
и осигуреността им;
5. извършват дейностите, свързани с получаване, съхраняване, технически прегледи,
регламентни работи, обслужване, ремонт и
подготовка на ОБВВПИ;
6. изготвят списъци на излишните ОБВВПИ
и организират освобождаването от тях;
7. осъществяват метеорологично осигуряване на изпитванията и контрол за качеството
на атмосферния въздух;
8. поддържат информационна база данни
за резултатите от проведените изпитвания;
9. изпълняват други функции и задачи,
възложени им от началника на ЦАТИП.
Раздел VIII
Обслужващи структурни звена
Чл. 24. Обслужващите структурни звена
са подчинени на заместник-началника по
логистиката.
Чл. 25. Обслужващите структурни звена
са отговорни за планирането на потребностите, придобиването, съхранението, разпределението, използването по предназначение,
обсл у ж ването, ремон та и о т чи тането на
материални ресурси с общо предназначение
в ЦАТИП, като:
1. планират комплектуването и осъществяват контрол върху съхранението и използването
по предназначение;
2. организират експлоатацията, обслужването и ремонта;
3. подпомагат отделение „Планиране, програмиране, бюджетиране, договори и обществени поръчки“ при провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки;
4. определят потребностите, анализират и
водят отчет на състоянието и осигуреността;
5. организират създаването и поддържането
на войсковите запаси;
6. организират извършването на ремонти
и развитието на военната инфраструктура;
7. организират експлоатацията, ремонта и
поддръжката на пътните превозни средства;
8. осъществяват ремонта и поддръжката
на сградния фонд;
9. извършват противопожарното и медицинското осигуряване;
10. изготвят разчети, справки, отчети,
анализи и други документи;
11. изготвят списъци на излишните движими вещи и организират освобождаването
от тях;
12. изпълняват други функции и задачи,
възложени от началника на ЦАТИП.
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Раздел IX
Личен състав и квалификация
Чл. 26. Личният състав на ЦАТИП се състои от военнослужещи и цивилни служители
с обща численост, определена в длъжностното
разписание.
Чл. 27. (1) Статутът на военнослужещите
в ЦАТИП се урежда съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и правилника за прилагането му.
(2) Статутът на цивилните служители в
ЦАТИП се урежда съгласно Кодекса на труда
и Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Чл. 28. (1) Обучението и квалификацията
на личния състав от ЦАТИП се осъществява
чрез:
1. обучение във висши военни или граждански училища в страната и в чужбина;
2. обучение в курсове за придобиване,
повишаване на квалификацията и преквалификация.
(2) За обучение във висши военни или
граж дански у чилища военнослужещите и
цивилните служители от ЦАТИП могат да
кандидатстват и да се обучават за придобиване
на образователно-квалификационна степен
след получаване на разрешение от министъра
на отбраната или оправомощени от него лица.
(3) Военнослужещите и цивилните служители от ЦАТИП, неполучили разрешение за
обучение за придобиване на образователноквалификационна степен във висши военни
или граждански училища по ал. 2, могат да се
обучават за собствена сметка, без да ползват
допълнителен платен отпуск при условията
на Кодекса на труда.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 29. Организацията на дейността в
ЦАТИП се осъществява в съответствие с
този правилник и заповеди на началника на
ЦАТИП.
Чл. 30. (1) Дейността на ЦАТИП се осъществява въз основа на годишни и месечни
планове и програми.
(2) За дейностите, свързани с изпитванията
на ОБВВПИ, се изготвят отделни планове.
(3) Плановете и програмите се изготвят
въз основа на:
1. заповеди, указания и/или други документи, издадени или утвърдени от министъра
на отбраната;
2. заявки от структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия;
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3. заявки от физически, юридически лица
и организации;
4. задачи, произтичащи от взаимодействието на Министерството на отбраната и Българската армия с органи на изпълнителната
власт и с други структури и организации в
страната и в чужбина.
(4) Годишният план за дейността на ЦАТИП
се утвърждава от министъра на отбраната по
предложение на началника на ЦАТИП, а останалите планове и програми се утвърждават
от началника на ЦАТИП.
Чл. 31. По указания на министъра на
отбраната ЦАТИП изготвя и/или участва в
изготвянето на други планове, програми и
отчети.
Чл. 32. (1) Ръководителите на структурните
звена в ЦАТИП са преки ръководители на
личния състав в подчинените им звена и планират, ръководят, организират, координират,
контролират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и изпълнението на задачите на
съответното звено в съответствие с определените му функции.
(2) Освен определените им функции ръководителите на структурните звена изпълняват
и други задачи, свързани с тяхната компетентност, възложени им от началника на ЦАТИП.
Чл. 33. Организацията, изпълнението и
отчитането на документооборота, административно-правните и финансово-стопанските
дейности в ЦАТИП се определят със заповед
на началника на ЦАТИП.
Чл. 34. Планирането, организацията, изпълнението и отчитането на дейностите,
свързани с изпитванията на ОБВВПИ в ЦАТИП, се определят със заповед на началника
на ЦАТИП.
Чл. 35. (1) Работното време на личния състав в ЦАТИП при 5-дневна работна седмица
е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Началото и краят на работното време
се определят със заповед на началника на
ЦАТИП.
(3) Началникът на ЦАТИП със заповед може
да определи ненормирано работно време за
цивилни служители на определени длъжности
при спазване на нормите за междудневна и
седмична почивка.
Чл. 36. Приемното време за изслушване
на граждани и представители на организации
относно заявки, предложения и сигнали се
определя със заповед на началника на ЦАТИП
и се оповестява на общодостъпно място.
Чл. 37. Пропускателният режим за длъжностни лица и граждани се определя със
заповед на началника на ЦАТИП.
Раздел ІІ
Планиране на изпитванията
Чл. 38. Изпитвани ята на ОБВВПИ за
нуждите на Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
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подчинение на министъра на отбраната в
ЦАТИП се планират след приоритизиране на
заявените потребности от изпитвания, като
се изготвя план за извършване на полигонни
и лабораторни изпитвания на ОБВВПИ през
съответната календарна година (годишен план
за извършване на полигонни и лабораторни
изпитвания на ОБВВПИ в ЦАТИП).
Чл. 39. Годишният план за извършване
на полигонни и лабораторни изпитвания на
ОБВВПИ в ЦАТИП се разработва на основание
заповеди, указания и/или други документи,
издадени или утвърдени от министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната и/
или началника на отбраната, и се утвърждава
от министъра на отбраната или упълномощено
от него длъжностно лице.
Чл. 40. Изпитвани ята на ОБВВПИ за
нуждите на външни за Министерството на
отбраната организации, физически или юридически лица са непланирани и се извършват
на основание сключен договор с ЦАТИП.
Раздел III
Организиране и осъществяване на изпитванията
Чл. 41. Изпитвани ята на ОБВВПИ за
нуждите на Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната в
ЦАТИП се организират и осъществяват в
съответствие с годишния план за извършване
на полигонни и лабораторни изпитвания на
ОБВВПИ в ЦАТИП.
Ч л . 42 . Неп л а н и ра н и и зп и т ва н и я н а
ОБВВПИ за нуждите на Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната в ЦАТИП се извършват на основание на
заповед на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната и/или началника
на отбраната.
Чл. 43. Изпитвани ята на ОБВВПИ за
нуж дите на физически, юридически лица
и организации се извършват на основание
сключен договор с ЦАТИП.
Раздел IV
Оценка на резултатите от изпитванията.
Отчитане на изпитванията
Чл. 44. (1) За оценка на резултатите, получени при изпитванията на ОБВВПИ, със
заповед на началника на ЦАТИП се създава
постоянно действаща работна група за оценка
на резултатите, получени при изпитванията
на ОБВВПИ.
(2) Редът за осъществяване на дейността
на работната група по ал. 1 се регламентира
със заповед на началника на ЦАТИП.
Чл. 45. Веднъж на всеки три месеца се
провежда съвместен методически съвет с
Института по отбрана „Професор Цветан
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Лазаров“ по въпроси, свързани с оценка и
анализ на резултатите, получени при изпитванията на ОБВВПИ.
Чл. 46. (1) За изпълнението на годишния
план за извършване на полигонни и лабораторни изпитвания на боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия в ЦАТИП
се изготвя отчет.
(2) Отчетът по ал. 1 се изготвя от работната
група по чл. 44, ал. 1 и се разглежда, обсъжда
и приема на съвместен методически съвет
с Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“.
Чл. 47. Отчетът по чл. 46, ал. 1 се представя
на министъра на отбраната.
Раздел V
Взаимодействие на ЦАТИП с други държавни
органи и организации в страната и в чужбина
Чл. 48. (1) При изпълнение на задачите си
ЦАТИП взаимодейства с административните
звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, Българската армия и други органи
на изпълнителната власт.
(2) Взаимодействието се осъществява в
съответствие с действащото законодателство
на основата на сключени договори, споразумения или други документи.
Чл. 49. Взаимодействието на ЦАТИП с
други организации в страната и в чужбина
включва:
1. дейностите, свързани с изпитванията
на ОБВВПИ;
2. обмен на специалисти и/или консултанти
за обучение;
3. осъществяване на сътрудничество с
национални и чуждестранни организации (в
т.ч. на НАТО и ЕС) със сходен предмет на
дейност;
4. участие на личния състав в семинари,
симпозиуми, конференции, курсове и др.
Раздел VI
Финансово осигу ряване на дейност та на
ЦАТИП
Чл. 50. (1) Издръжката на Ц АТИП се
формира от субсидия от централния бюджет
и от собствени приходи.
(2) Приходите от собствена дейност на
ЦАТИП се набират от:
1. извършване на услуги на физически,
юридически лица и организации;
2. отдаване под наем на вещи и имоти
при спазване разпоредбите на ЗДС и ППЗДС;
3. национални и международни фондове,
проекти и програми;
4. дарения.
(3) Администрирането на приходите се организира със заповед на началника на ЦАТИП.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Полигонни изпитвания“ е определяне
на бойни, балистически и служебноексплоатационни характеристики на ОБВВПИ и
техните елементи чрез стрелба съобразно
изискванията на конкретната техническа и
конструктивна документация.
2. „Лабораторни изпитвания“ е определяне
на бойни, балистически и служебноексплоатационни характеристики на БВВПИ посредством физикохимични методи съобразно
изискванията на конкретната техническа и
конструктивна документация.
3. „Демонстрационни стрелби“ е показване възможностите на ОБВВПИ и ефекта от
действието им.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този правилник се издава на основание чл. 105в, ал. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 3. Правилникът влиза в сила от 1 юли
2017 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
4875

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.,
бр. 40, 48 и 90 от 2008 г., бр. 50 от 2010 г.,
бр. 10 и 94 от 2012 г., бр. 69 от 2013 г., бр. 15
и 62 от 2014 г. и бр. 44 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 букви „е“ и „ж“ се
изменят така:
„е) 50 възрастни птици независимо от вида;
ж) 100 бройлера или подрастващи птици
независимо от вида.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „до 10 броя еднокопитни с приплодите им до едногодишната
възраст“ запетаята се заличава и се добавя
„и“, а думите „до 350 броя кокошки носачки,
до 500 броя бройлери или подрастващи птици
от други видове“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ж ивотновъдните обек ти, в които
се отглеждат до 350 броя кокошки носачки
или друг вид възрастни птици или до 500
броя бройлери или подрастващи птици от
други видове, се изграждат по начин, който
позволява прибиране на птиците на закрито
за определено време при епизоотичен риск,
и отговарят само на изискванията по чл. 4,
ал. 1, т. 2 – 7 и 9.“
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§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Нови животновъдни обекти за
отглеждане на свине в индустриална ферма,
във фамилна ферма тип А или тип Б се изграждат на разстояние не по-малко от 500 м
от друг животновъден обект за отглеждане
на свине.
(2) Нови животновъдни обекти за промишлено отглеждане на птици се изграждат
при спазване мерките за биосигурност на
разстояние не по-малко от:
1. 1500 метра от друг животновъден обект
за отглеждане на птици и от регулацията
на населените места – при отглеждане на
открито;
2. 200 метра от друг животновъден обект
за отглеждане на птици на закрито – при
промишлено отглеждане на закрито.
(3) Разстоянията между животновъдните
обекти по ал. 1 и 2 се измерват между техните огради.
(4) Разширение на сградите за отглеждане
на свине и птици, както и разширение на самите животновъдни обекти, се допуска, ако
не се нарушават изискванията за разстояния
между обектите по ал. 1 и 2.
(5) Не се допуска увеличаване на капацитета
при отглеждане на птици на открито, когато
обектът е в регулацията на населените места.
(6) Не се допуска в бялата зона на живот
новъдния обект да се изграждат предприятия
за обезвреждане на отпадъци.“
§ 4. Създава се нов чл. 3а:
„Чл. 3а. В животновъдните обекти на един
собственик или ползвател се допуска едновременно отглеждане:
1. на животните по чл. 2, ал. 2 и 3;
2. само на ЕПЖ и ДПЖ и еднокопитни
животни извън случаите на чл. 2, ал. 2;
3. на селскостопански животни и калифорнийски червеи с изключение на свободно
отглеждане на птици и свине от източнобалканската порода.“
§ 5. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване
на животните и постеля, като за птиците
обособените места и/или съоръженията са
покрити и заградени по начин, осигуряващ
защита от диви птици и гризачи;“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. имат обособено място или контейнер
за временно съхранение на трупове от умрели животни, а в люпилните и обектите
за отглеж дане на птици – к лиматизирано
помещение или съоръжение с контролирана
температура до 4 °С; помещението, контейнерът, обособеното място или съоръжението
са оградени по начин, непозволяващ достъпа
на други животни или хора, не се използват
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за други цели и редовно се почистват и дезинфекцират.“
§ 6. В чл. 5, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„(с изключение на обектите за отглеждане на
водоплаващи)“ се заличават.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1, буква „б“ накрая се добавя „като
за птиците са и с обезопасени отвори (прозорци, клапи и др. с мрежа с око не по-голямо
от 2 см/2см), гарантиращи защита от други
птици и гризачи;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. силози или обособени затворени помещения към всяка сграда за комбиниран фураж,
изградени по начин, позволяващ почистване
и дезинфекция, и гарантиращи безопасното
съхранение на фуража и защита от други
птици и гризачи.“
§ 8. В чл. 7, т. 6 текстът преди буква „а“
се изменя така:
„6. трупосъбирателен пункт, който има
изградена канализация или септична яма за
отпадните води от измиване и дезинфекция,
ограден е по начин, непозволяващ достъп на
други животни или хора, и разполага със:“.
§ 9. В чл. 8 т. 3 се изменя така:
„3. съоръжения за тор, торови течности и
технологични води, достатъчни по обем, съобразени с капацитета на обекта и проектирани
по начин, който осигурява обеззаразяването
им преди извозването;“.
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Животновъдните обекти за
отглеждане на птици трябва да имат въведени мерки за биосигурност и в зависимост от
вида, предназначението и капацитета си да
разполагат със:
1. помещения за отглеждане на кокошки
носачки, които да отговарят на изискванията
на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните
изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (ДВ, бр. 42
от 2006 г.);
2. сгради за отглеждане на подрастващи и
родители, които да отговарят на изискванията
на приложение № 7; сградите за родители имат
отделни помещения към тях за фумигация на
яйцата, ако нямат общ склад за разплодни
яйца или близка люпилня;
3. помещения за отглеждане на пилета
бройлери, които да отговарят на изискванията
на Наредба № 26 от 2008 г. за определяне на
минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери
(ДВ, бр. 72 от 2008 г.);
4. помещения за промишлено отглеждане
на пуйки, които да имат осигурена температура на въздуха и относителна влажност,
съответстващи на биологичните потребности
на възрастта и предназначението им, и отговарят на изискванията по приложение № 8;
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5. помещения за отглеждане на водоплаващи, които да осигуряват оптимални зоохигиенни условия, съответстващи на биологичните
потребности на съответната технологична
група, хибрид или порода, и да отговарят на
изискванията по приложение № 9; във всяко
помещение се отглежда само една технологична група и общият максимален капацитет на
животновъдния обект се изчислява по формула
до 4 бр. птици на 1 кв. м закрита площ;
6. помещение или място за маркировка и
опаковка на яйца съгласно Наредба № 1 от
2008 г. за изискванията за търговия с яйца
(ДВ, бр. 7 от 2008 г.).
(2) Капацитетът на сградите и помещенията по ал. 1, т. 1 – 5 позволява прибиране
на птиците на закрито за определено време
в случай на епизоотична обстановка и през
периодитe, свързани с прелета на дивите птици, при спазване на изискванията за хуманно
отношение.
(3) В сградите и помещенията по ал. 1,
т. 1 – 5 се спазва принципът за профилактика
„всичко пълно – всичко празно“ и се осигуряват съоръжения за хранене и поене, които да:
1. гарантират чистотата на фуражите и
водата и свеждат до минимум възможността
за контаминация;
2. осигуряват свободен достъп на всяка
птица с оглед вида и възрастта;
3. намаляват до минимум агресивната
конкуренция при птиците;
4. позволяват лесно почистване и дезинфекция.
(4) Помещенията по ал. 1, т. 5 могат да
разполагат с ограден с мрежа двор за разходка,
който не позволява движение на птиците извън
територията на двора, с око на мрежата не поголямо от 2 см/2 см, без хранилки и поилки.
При ново зареждане дворовете се почистват
и дезинфекцират. Отворите за излизане към
двора са с възможност за затваряне.
(5) Животновъдните обекти по ал. 1 разполагат с обособено място извън бялата зона,
с непропусклива основа и стени за съхранение на торови маси до обеззаразяването им,
съобразено с капацитета и технологията на
отглеждане, с изключение на случаите при
сключен договор за ежедневно/директно извозване за преработка или оползотворяване.
В случай на временно съхранение на торовите маси в рамките на животновъдния обект
същите се покриват с цел защита от птици.
Животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията
на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници.
(6) Параметрите за отглеждане на други
видове и категории птици са съобразени
с технологичните норми при спазване на
изискванията за биосигу рност и хуманно
отношение към тях.“
§ 11. Член 15 се отменя.
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§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „по чл. 4 и 5“ се заменят
с „по чл. 4, т. 3 – 5, 7 и 9 и чл. 5“;
б) в т. 2:
аа) в буква „в“ думата „пилетата“ се заменя
с „птици“;
бб) буква „г“ се отменя“;
вв) в буква „д“ думата „пилетата“ се заменя
с „птици“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. имат фумигационни камери за яйца
при внасянето им;“
г) в т. 4 буква „а“ се изменя така:
„а) помещения за измиване на оборотния
амбалаж за транспортиране на птиците в
случай, че не се използва амбалаж за еднократна употреба;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Допуска се инкубиране и люпене на
яйца за разплод в една люпилня само от един
и същ вид птици.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Цикълът на производство в люпилните
се организира по начин, който не позволява
кръстосване на производствените пътища,
създаващи условия за контаминация.“
§ 13. В чл. 19, т. 9 се създава нова буква „е“:
„е) извършената дезинфекция в обекта.“
§ 14. Създава се чл. 19б:
„Чл. 19б. (1) Собственикът или ползвателят
на люпилня за птици спазва изискванията на
чл. 19, т. 2 – 4, т. 6, 8, т. 9, букви „б“ и „е“ и
т. 10 – 14.
(2) Собственикът или ползвателят на люпилня и/или животновъден обект за отглеждане на птици е длъжен да:
1. изготвя технологична схема;
2. изготвя правила за вътрешния ред и
хигиена;
3. изготвя програма за почистване и дезинфекция;
4. изготвя правила за употреба на подходящо работно облекло на персонала, а за
посетителите – подходящо защитно облекло;
5. поддържа в изправност сгради, съоръжения, оборудване и заграждения;
6. предостави писмено на официалния ветеринарен лекар резултатите от лабораторните
изследвания при възникване на заразна болест;
7. извършва микробиологичен качествен
контрол чрез вземане на проби за санитарни
и патогенни микроорганизми на:
а) люпилните след всяка партида;
б) помещенията за отглеждане на птици
преди и след всяка партида;
8. води документация за контрола по т. 7
и за всяка партида в люпилнята и животновъдния обект, която се съхранява в срок три
години.
(3) Документацията за партидите яйца в
люпилнята съдържа следната информация:
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1. произхода на партидите яйца и датата
на тяхното пристигане в люпилнята;
2. люпимостта на яйцата;
3. качествата на яйцата и еднодневни птици
и забелязани аномалии;
4. резултатите от проведените лабораторни
изследвания по време на люпилния процес;
5. извършените ваксинации;
6. технологичния отпад от люпилния про
цес и неговата реализация;
7. местоназначението на еднодневните
птици;
8. извършената дезинфекция на:
а) яйца след пристигането им, преди да се
инкубират;
б) инкубаторна зала след всяко освобождаване на инкубатора;
в) люпилна зала, люпилни шкафове и оборудването им след излюпване на всяка партида.
(4) Документацията за партидите птици
в животновъдния обект съдържа следната
информация:
1. място на зареждане и реализация;
2. произход на партидите, датите на пристигане и реализация на птиците;
3. движение на птиците при зареждане,
разселване, преместване и др. – брой, особености, аномалии;
4. извършената ваксинационна, лечебна и
профилактична дейност по време на партидата;
5. резултатите от проведените лабораторни
изследвания по време на партидата;
6. технологичен отпад (ежедневен и с натрупване за периода смъртност) и удостоверяване на експедицията на умрелите птици за
обезвреждане.“
§ 15. В допълнителните разпоредби, в § 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. „Люпилня за птици“ е обект, в който
се извършва инкубиране на яйца за разплод
от различните видове птици и излюпване
на пилета, пуйчета, патета, гъсета и други
видове птици.“
3. В т. 13 след думата „кокошки“ се добавя
„бройлери“, а думите „отглеждани с търговска
или развъдна цел“ се заличават.
4. В т. 30 след думите „промишлен характер“ се добавя „в свиневъдството“.
5. Създава се т. 30а:
„30а. „Животновъден обект с промишлен
характер в птицевъдството“ е обект, в който се
отглеждат над 350 броя кокошки носачки или
друг вид възрастни птици или над 500 броя
бройлери или подрастващи от други видове.“
6. Създават се т. 47, 48, 49 и 50:
„47. „Отглеждане на птици на закрито“ е
това, при което през цялото време на технологичния процес птиците се отглеждат в
сгради/помещения и нямат възможност да
излизат извън тях.
48. „Отглеждане на птици на открито“ е
това, при което през цялото време на тех-
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нологичния процес птиците се отглеждат в
сгради/помещения и имат достъп до дворчета.
49. „Партида птици/яйца за люпене“ е група
птици/яйца за люпене, които се отглеждат/
люпят в зависимост от технологията по едно
и също време, място и условия.
50. „Нов животновъден обект“ е обект,
който за първи път се регистрира като такъв,
за отглеждане на даден вид животни по реда
на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“
§ 16. В преходните и заключителните разпоредби, в § 3а думите „ал. 1, т. 2 и ал. 7“ се
заменят с „ал. 1 и 2“.
§ 17. Досегашното приложение № 7 към
чл. 14, ал. 2, т. 2 става приложение № 7 към
чл. 14, ал. 1, т. 2.
§ 18. Досегашното приложение № 9 към
чл. 15, ал. 1, т. 1 става приложение № 9 към
чл. 14, ал. 1, т. 5 и в него т. 3.1 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 19. Животновъдните обекти за отглеждане на птици се привеждат в съответствие с
изискванията на тази наредба в шестмесечен
срок от влизането є в сила.
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
4913

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 13 от
2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
или части от тях от органите на Дирекцията
за национален строителен контрол (обн., ДВ,
бр. 69 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2014 г.
и бр. 65 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по местонахождение на
незаконния строеж“ се заличават.
2. В ал. 2 след думите „план за безопасност
и здраве“ се поставя запетая и се добавя „план
за управление на строителните отпадъци“.
§ 2. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Премахването на незаконния строеж
се ръководи от представител на изпълнителя,
който е технически правоспособно лице, и се
извършва при необходимост след преустановено захранване с вода, електрическа и топлинна
енергия, газ и др., както и съгласно становище
на инженер-конструктор, конструктивен проект, план за безопасност и здраве или план за
управление на строителните отпадъци, когато
такива са необходими.“
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Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
4873

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 13 след думите „ал. 10“
запетаята и думите „т. 1 и 2“ се заличават.
§ 2. В чл. 9, ал. 2 думите „с които се
променя предназначението, без да се засяга
конструкцията и без да се променят натоварванията“ се заменят със „с които не се
засяга конструкцията им“.
§ 3. В чл. 10 се създава ал. 6:
„(6) Строежи от пета категория, буква „ж“
са рекултивация на стари, нерегламентирани
общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация
и с доказано неналичие на сметищен газ и
инфилтрат.“
§ 4. В наименованието на приложение № 1
към чл. 2, ал. 12 думите „към чл. 2, ал. 12“
се заменят с „към чл. 2, ал. 13“, а думите
„Класификатор на строежите по чл. 2, ал. 4
и ал. 10, т. 1 и 2“ се заменят с „Класификатор
на строежите по чл. 2, ал. 4 и 10“.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 5,
т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3
и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 „Номенклатура
на сградите и съоръженията за обществено
обслужване и на самостоятелните обекти за
обществено обслужване в сгради“ се правят
следните изменения:
1. Забележката към т. 3 се изменя така:
„(*) Забележка: Социалните услуги резидентен тип – център за настаняване от семеен
тип, преходно жилище, защитено жилище
и наблюдавано жилище, се предоставят в
жилища и се категоризират по критериите
за жилищни сгради и самостоятелни обекти
(жилища).“
2. Точка 5 се изменя така:
„5. Видовете сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията
с култово и религиозно предназначение са
храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги, обредни
домове и др.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
4871
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от
2004 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 98 от 2012 г. и
бр. 65 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите „чл. 157, ал. 2
ЗУТ“ се заменят с „чл. 157, ал. 4 ЗУТ“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) За съставяне на протокола по чл. 157,
ал. 4 ЗУТ лицето, упражняващо строителен
надзор, или техническият ръководител – за
строежите от пета категория, подава искане по
чл. 157, ал. 5 ЗУТ в общинската администрация
в 7-дневен срок преди датата за съставянето му.
Служителят по чл. 223, ал. 2 ЗУТ е длъжен да
се яви на определената в искането дата, като
неявяването му не препятства съставянето
на протокола за откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия
и ниво на строежа.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3, 4 и 5“.
4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 3. В чл. 7, ал. 3, т. 2, буква „а“ думите
„чл. 157, ал. 5 ЗУТ“ се заменят с „чл. 157,
ал. 7 ЗУТ“.
§ 4. В чл. 8, ал. 2, изречение второ думите
„водещия проектант“ и запетаята след тях се
заличават.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
4872

Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25
от 2012 г. за условията и реда за издаване
на удостоверение за вписване в регистъра
на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор (обн., ДВ,
бр. 98 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2, т. 11 преди думата „специалностите“ сe добавя „геодезия и“.
§ 2. В чл. 8, ал. 2, т. 4, буква „д“ думите
„удостоверение за положен изпит по чл. 43,
ал. 1, т. 3, буква „в“ се заменят с „удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 5“.
Заключителнa разпоредбa
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
4874
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 815
от 20 януари 2017 г.

по административно дело № 4268 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – второ отделение, в съдебно
заседание на двадесет и пети октомври две
хиляди и шестнадесета година в състав: председател: Ангел Калинов, членове: Джузепе
Роджери, Любомира Мотова, при секретар
Зорница Божкова и с участието на прокурора Георги Камбуров изслуша докладваното
от съдията Джузепе Роджери по адм. дело
№ 4268/2016.
Производството е по реда на чл. 185 и
сл. АПК.
Образу вано е по жа лба на сдру жение
„Национално сдружение на частните болници“, сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“, Сдружение на общинските
болници в България и сдружение „Българска
болнична асоциация“ срещу Наредба № 6 от
10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински
стан дарт „Ен док ринолог и я и болест и на
обмяната“, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2005 г.;
изм. и доп., бр. 64 от 17.08.2010 г., бр. 92 от
23.11.2010 г., бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от
1.01.2014 г.).
Жалбоподателите поддържат оплаквания
за нищож ност на разпоредбите, касаещи
последното изменение на наредбата, извършено с ДВ, бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от
1.01.2014 г., със заключителните разпоредби
на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Кардиология“. С
жалбата в условията на евентуалност се навеждат още доводи за незаконосъобразност
на оспорения подзаконов нормативен акт в
неговата цялост поради несъответствие на
съдържанието на наредбата с предмета и
обхвата на законовата делегация по чл. 6 от
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), липса
на форма във връзка с изискването на чл. 10
от Закона за нормативните актове (ЗНА),
нарушение на правилата на чл. 26 и 28 ЗНА
и противоречие с чл. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската
дейност (ЗОАРАКСД). Претендира се отмяна
на обжалваната наредба и присъждане на
разноски.
Ответникът – министърът на здравеопазването, чрез процесуалния му представител
излага съображения за неоснователност на
подадената жалба. Прави възражение за прекомерност на претендираните от сдруженията
разноски за адвокатско възнаграждение.

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

Представителят на Върховната административна прокуратура изразява мотивирано
становище за допустимост, но неоснователност
на жалбата.
По силата на чл. 186, ал. 1 АПК правото
на оспорване на подзаконов нормативен акт
принадлежи на гражданите, организациите и
органите, чиито права, свободи или законни
интереси са засегнати или могат да бъдат
засегнати от него или за които той поражда
задъл жени я. Следователно задъл ж ителна
предпоставка за допустимост на оспорването
на наредбата е наличието на правен интерес
от търсената съдебна защита. Видно от Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г. по тълкувателно дело № 4/2009 г., на общо събрание
на колегиите на Върховния административен
съд, 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. В случая иницииралите
съдебен контрол неправителствени организации са юридически лица с нестопанска цел,
създадени в обществена полза, чийто предмет
на дейност и основни цели обуславят извод
за наличие на правен интерес от заявеното
оспорване. Развивайки обществена дейност в
областта на усъвършенстване на българското
здравеопазване, включително посредством
подобряване на нормативната база, защита
правата на пациенти, граждани и организации в сферата на здравеопазването, защита
на честната конкуренция между лечебните
заведения, осигуряване на оптимални условия
за предоставяне на здравни услуги в България и успешно функциониране на лечебните
заведения, развитие на общинските болници
и повишаване достъпността на обслужваното
население до по-високо ниво на специализирани медицински дейности, подобряване на
медицинското обслужване и др., оспорващите
сдружения имат качеството на активно легитимирани субекти, поради което жалбата
им срещу подзаконовия нормативен акт е
процесуално допустима.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Наредба № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“ е издадена от
министъра на здравеопазването на основание
чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. По делото няма данни да са
изготвени и предварително публично оповестени мотиви за приемане на наредбата, като
липсват данни проектът на наредбата да е
бил публикуван за обществено обсъждане.
Подзаконовият нормативен акт е обнародван
в „Държавен вестник“, бр. 20 от 2005 г. По
делото е представена Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 6 от 10.02.2005 г.
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за утвърждаване на медицински стандарт
„Ендокринология и болести на обмяната“
(л. 68), в заключителните разпоредби на която
са направени изменения и допълнения, изменен е параграф единствен, като са създадени
§ 2, 3 и 4 (изм., ДВ, бр. 64 от 2010 г.). Преди
издаването є на 19 юли 2010 г. е публикуван
само текстът на проектонаредбата (л. 84), като
към него липсват мотиви за издаването му.
С § 14 от ПЗР на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 21 от 2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“ са направени изменения
и допълнения в Наредба № 6 от 10.02.2005 г.
за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“, като
„Заключителните разпоредби“ са заменени
с „Преходни и заключителни разпоредби“
и в тях са създадени § 5 и 6. Проектът на
изменящата и допълващата наредба, както и
мотивите за издаването є са публикувани на
интернет страницата на МЗ на 29.10.2010 г.
(л. 127). Липсват данни за проведено обществено обсъждане и постъпили становища от
заинтересовани лица с конкретни предложения по коригираните медицински стандарти.
Нормативните промени са обнародвани в ДВ,
бр. 92 от 23.11.2010 г.
С § 4 от ПЗР на Наредбата за изменение
на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Кардиология“ отново
са направени изменения в Наредба № 6 от
10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“, а именно: параграф 5 от ПЗР е отменен, а в приложението към член единствен,
раздел Iа са направени следните промени:
а) в т. 4.5 думите „микробиологична лаборатория“ се заличават;
б) създава се т. 4.8:
„4.8. Структурата трябва да бъде осигурена
с достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор.“;
в) в т. 5.5 думите „микробиологична лаборатория“ се заличават;
г) създава се т. 5.8:
„5.8. Структурата трябва да бъде осигурена
с достъп до микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата или по договор.“
Подзаконовият нормативен акт – Наредба
№ 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Кардиология“, обективиращ последната промяна в обжалваната в настоящото
производство наредба, е обнародван в ДВ,
бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., като
издаването є е предшествано от предварителна
публикация на проект и мотивите към него
на интернет страницата на министерството
(л. 140 – л. 141).
При тези данни съдът приема следното от
правна страна:
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Оспорената наредба е издадена в изпълнение на законовата делегация на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ
от компетентен административен орган – министърът на здравеопазването, овластен изрично с нормотворчески функции по силата на
чл. 115 КРБ, във връзка с чл. 76, ал. 1 АПК.
Наредбата е издадена за прилагането на чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ, съгласно който лечебните заведения
осъществяват дейността си при спазване на
утвърждаваните с наредби на министъра на
здравеопазването медицински стандарти за
качество на оказваната медицинска помощ и
осигуряване защита на правата на пациента.
Съобразно правилото на чл. 75, ал. 3 АПК
процесният нормативен административен акт
има наименование, сочещо вида и автора на
акта и главния му предмет.
Текстът на наредбата е удостоверен по реда
на чл. 78, ал. 1, т. 2 АПК от издателя є и е
изпълнено изискването на чл. 78, ал. 2 АПК
за обнародване на подзаконовия нормативен
акт в „Държавен вестник“ като условие за
неговата валидност.
Видно от съдържанието и предметния
є обхват, в съответствие с разпоредбите на
чл. 7, ал. 2 и чл. 12 ЗНА наредбата урежда
само материята, за която законът предвижда издаването є. Не е налице твърдяното
от оспорващите разширяване на предмета
на регулиране в нарушение на делегацията
на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. К валифицираните от
сдруженията като несъществени изисквания
към материално-техническото оборудване
на работното място, извън медицинската
апаратура и инструменти, са относими към
критериите за качество, доколкото обезпечават адекватна работна среда, осигуряват
нормалното протичане на работния процес
и подобряват материално-битовите условия
за обслужване на пациентите. Несподелимо
е възражението, че в противоречие с чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ с процесната наредба се определят
изисквания за нива на компетентност на
отделните клиники и отделения, т.к. тази
категория обществени отношения подлежи на
регламентация с отделен подзаконов нормативен акт – наредбата по чл. 46 ЗЛЗ. Нивата
на компетентност са определени с издадената
от министъра на здравеопазването Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 6
от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на
обмяната“ (ДВ, бр. 64 от 2010 г.) за основните
изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ. В същата са уредени редът
и критериите, по които се определя нивото
на компетентност на структурите (клиники и
отделения) в болниците за активно лечение
(раздел Ia), а конкретните изисквания, на
които трябва да отговаря структурата, за да
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є бъде определено ниво на компетентност, са
посочени в съответния медицински стандарт,
утвърден за конкретната специалност, по която
структурата осъществява дейност. Взаимовръзката и съотношението между съпоставяните подзаконови нормативни актове въпреки
различния им предметен обхват е очертана от
разпоредбата на чл. 57, ал. 2, изр. 1 от ЗЛЗ,
съгласно която клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории имат ниво
на компетентност, определено в съответствие
с утвърдените медицински стандарти по чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ. Цитираната норма води до извод,
че медицинските стандарти служат за основа
при определяне нивото на компетентност,
поради което не е налице упражняване на
нормотворческа компетентност извън дефинирания от закона предмет.
Неоснователно е твърдението в жалбата за
нищожност на Наредба № 6 от 10.02.2005 г.
в последното є изменение (ДВ, бр. 32 от
8.04.2014 г.) поради извършването му не по
надлежния ред. Разпоредбата на чл. 79 АПК
предвижда, че нормативните административни
актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт,
което изискване е спазено в случая. Според
чл. 10, ал. 1 ЗНА обществени отношения от
една и съща област се уреждат с един, а не с
няколко нормативни акта от същата степен.
Обществени отношения, които спадат към
област, за която има издаден нормативен
акт, се уреждат с неговото допълнение или
изменение, а не с отделен акт от същата степен – чл. 10, ал. 2 ЗНА. Съгласно чл. 35, ал. 2
от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на
Закона за нормативните актове, когато с нов се
замества действащ нормативен акт, правилата
за неговото отменяне, както и правилата за
отменяне, изменяне и допълване на други нормативни актове се включват в заключителните
разпоредби. Видно от нормата на чл. 48, ал. 1
от указа, актът, с който се отменя, изменя
или допълва нормативен акт, трябва да сочи
и всички други нормативни актове или техни
части, дялове, глави, раздели, членове, алинеи,
точки или букви, които се отменят, изменят
или допълват. В настоящия казус стандартите по различните медицински специалности
са обединени в обща област на нормативно
регулиране, очертана от основанието за утвърждаването им с подзаконови нормативни
актове от един и същ вид и степен – чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ. Следователно противно на тезата
на оспорващите, липсва правна забрана или
ограничение с наредба, уреждаща конкретен
медицински стандарт, да се измени и допълни
наредба, третираща медицински стандарт по
друга специалност. Издаването на наредби
за утвърждаване на отделните медицински
стандарти е възложено в компетентност на
министъра на здравеопазването, поради кое-
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то, изменяйки и допълвайки Наредба № 6 от
10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“ с изрични заключителни разпоредби
в наредби относно утвърждаване на медицински стандарти по „Инфекциозни болести“ и
„Кардиология“, органът е приложил правилно
изискванията на правната техника при издаване на нормативен акт.
Ето защо подзаконовият нормативен акт
е издаден от компетентен орган в кръга на
неговите правомощия, като наведените с
жалбата доводи в обратна насока се явяват
неоснователни.
Оспорената наредба обаче е незаконосъобразна поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила, а именно – издадена е в разрез с
императивните норми на чл. 28, ал. 2 и чл. 26
ЗНА (в относимата към казуса редакция).
Подзаконовото нормативно регулиране
е конс т и т у ц ион но п ризната фу н к ц и я на
висшите органи на изпълнителната власт,
осъществявана в публичен интерес – чл. 115
КРБ. Дейността по издаване на нормативни
административни актове, бидейки същностен
белег на държавното управление и основен
правен регулатор, се подчинява на общите
принципи на чл. 4, 6, 8 и 12 АПК – законност,
съразмерност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура е императивно задължение на
натоварените с нормотворчески правомощия
административни органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски
решени я и приемането на рег улиращите
определени обществени отношения правни
норми по разумен, компетентен и стабилен
начин. Нормотворческият процес се основава
и на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност – чл. 26, ал. 1 ЗНА.
В тази връзка ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за
приемане на нормативен акт и възможността за
предварителното му разгласяване и обсъждане
с всички заинтересовани преди внасянето му
за обсъждане и приемане от компетентния
орган, за да се гарантират горепосочените
принципи, които формулират и целите на
изискването. По силата на чл. 28, ал. 2 ЗНА
мотивите, съответно докладът към него, трябва да 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.
Проект на нормативен акт, към който не са
приложени мотиви, отговарящи на изрично
заложените в закона критерии, съответно
доклад, не се обсъжда от компетентния да
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го приеме орган – чл. 28, ал. 3 ЗНА. Мотиви
с дефинираното от законодателя съдържание
трябва да са налице преди внасяне на проекта за обсъждане, да са публикувани и да са
станали достояние на всички заинтересовани
лица, за да могат същите реално да упражнят
правото си на предложения и становища по
проекта. С оглед императивния им характер
неизпълнението на посочените процедурни
правила представлява съществено нарушение.
За издаването на процесната наредба в
първоначалната є редакция (ДВ, бр. 20 от
8.03.2005 г.) липсват каквито и да било мотиви. По делото няма данни такива да са
публикувани, преди същата да стане част от
обективното позитивно право.
Към Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“ (изм., ДВ, бр. 64
от 2010 г.) също не са представени данни
за изготвянето и публикуването на мотиви,
като преди издаването є на 19 юли 2010 г. е
публикуван само текстът на проектонаредбата
(л. 84), но към него отново липсват мотиви
за издаването му.
Формално към изменящата и допълващата
я Наредба № 21 от 2010 г. относно медицински
стандарт „Инфекциозни болести“ присъстват
мотиви (вкл. под формата на докладна записка), но по същество те нямат изискуемото се
съдържание и не изпълняват целта на закона.
Видно от докладната записка (представена
в неподписан екземпляр на л. 144) относно
проекти на наредби за изменение и допълнение на медицинските стандарти, сред които
е и Наредба № 21 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Инфекциозни болести“, с която е променена и процесната, в
т. 4 на същата се посочва, че изискванията за
стандартите за наличие на микробиологична
лаборатория на територията на болниците
се прилагат от 1 януари 2014 г., като до тази
дата болниците могат да бъдат обслужвани
от лаборатория на територията на съответното населено място. Цитираното по никакъв
начин не може да се приеме като задълбочен
мотив, камо ли на такъв, отговарящ на императивните изисквания, визирани в чл. 28,
ал. 2 ЗНА, който да е обуславящ за нуждата
от приемане на нов или изменение на вече
съществуващ медицински стандарт. Изменението на действащ стандарт с нов следва да
бъде надлежно обосновано с конкретни съображения, касаещи съответната специалност,
за която се отнася. Посочените най-общо в
докладната записка причини, валидни за всички стандарти, без да е отчетена спецификата
на конкретната специалност и конкретните
изисквания за осъществяване на свързаните
с нея медицински дейности, както и синтезираното представяне на въвежданите в
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стандартите промени, не представлява годна
обосновка за измененията и допълненията на
Наредба № 6 от 2005 г. Съдържанието на обсъжданите мотиви не може да бъде релевантна
обосновка по смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА,
т.к. изменението на стандартите не следва
да е самоцел, а се определя от развитието
на обществените отношения в съответната
сфера. Предвид следващата от нормативните
изисквания финансова и административна
тежест за засегнатите от наредбата лица
принципът за правна сигурност предпоставя
трайност и устойчивост на уредбата, а не
непрекъснат динамичен процес на лишени
от сериозно предварително проучване и обосновка изменения. От изложеното не става
ясно кое налага промените в изискванията
по отношение на оспорения стандарт и как те
биха постигнали общо заложената за всички
стандарти бланкетна цел – облекчаване на
лечебните заведения. Лаконичната декларация,
че промените не биха натоварили бюджета
на болниците, освен некоректна, не съответства на мотивировката от финансова страна
по смисъла на чл. 28, ал. 2, т. 3 и 4 ЗНА. В
случая съдържанието на мотивите е изчерпано с бланкетно по своя характер изявление.
Отсъства изложение на конкретните причини
и цели за утвърждаването и последващата
ревизия на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“, средствата за
прилагането му, практическото му отражение
в дейността на лечебните заведения, в т.ч. от
гледна точка качество на здравната услуга и
достъп на пациентите до същата, очакваните
резултати, най-вече във финансов аспект, както
и липсва анализ за съответствието с правото
и практиката на ЕС. При положение, че са
били налице данни за бюджетен дефицит в
сферата на здравеопазването и за прогнозирани
от НЗОК допълнителни непредвидени разходи във връзка с промените в медицинските
стандарти, приемането на атакуваните нормативни изменения без финансова обосновка
или с мотивиране на положителен финансов
ефект е неправомерно и в противоречие с
принципите на чл. 26, ал. 1 ЗНА.
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Кардиология“ (ДВ,
бр. 32 от 8.04.2014 г.), с която е направено и
последното изменение на оспорената в настоящото производство наредба, според настоящия съдебен състав се явява мотивирана и
съдържаща съответните законово изискуеми
обосновки, които са публикувани заедно с
проекта на наредбата на интернет страницата
на министерството, като в тях са посочени
причините, целите и очакваните финансови
резултати от изменението, което би довело до
целяното значително облекчение дейността на
болничните заведения, особено в по-малките
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населени места. Това обаче е направено едва
с мотивите към последното изменение на наредбата, което не може да обуслови нейната
законосъобразност и да санира допуснатото
в първоначалната є редакция съществено
процесуално нарушение.
Наличието на адекватни мотиви е от значение за проверката дали утвърждаването
на стандарта в действащата му редакция е
пропорционално и спазени ли са нормите
на административното регулиране с оглед
финансовата или материалната тежест, която
адресатите на предвидените изисквания следва
да понесат за изпълнението им. Липсата на
надлежна обосновка по смисъла на чл. 28,
ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по
същество за съответствието на подзаконовия нормативен акт с материалноправните
норми, включително и с чл. 3 ЗОАРАКСД, в
каквато насока са част от оплакванията на
жалбоподателите, и съответно води до извод
за неговата незаконосъобразност.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че отсъствието на
всички задължителни за мотивирането на
проекта на нормативен административен акт
реквизити е съществен процесуален порок,
налагащ отмяна на оспорената наредба на
основание чл. 146, т. 3 АПК.
С оглед изхода на спора съдът приема
следното по заявеното от жалбоподателите
искане за присъждане на разноски:
Възражението на ответника за прекомерност на претендираните адвокатски възнаграждения е основателно. Предвид действителната фактическа и правна сложност на
казуса разноските за заплатен адвокатски
хонорар след ва да б ъдат ред у ц и ра н и о т
400 лв. на 300 лв. съгласно Наредба № 1 от
9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Министерството на
здравеопазването следва да бъде осъдено да
заплати в полза на оспорващите сдружения
разноски по приложения списък по чл. 80
ГПК, както следва: на сдружение „Национално
сдружение на частните болници“ – 330 лв.,
представляващи разходи за държавна такса
и за обнародване на съобщение в „Държавен вестник“ съгласно чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК и заплатен адвокатски
хонорар; на сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ и Сдружение на
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общинските болници в България – по 310 лв.
за всяко от тях, включващи разходи за държавна такса и заплатен адвокатски хонорар
(намален при условията на чл. 78, ал. 5 ГПК
във връзка с чл. 144 АПК), и на сдружение
„Българска болнична асоциация“ – 10 лв. Доказателства за реално изплатено адвокатско
възнаграждение от сдружение „Българска
болнична асоциация“ не са представени по
делото, поради което разноски за такова не
следва да бъдат присъждани.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, второ отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 6 от 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“, издадена от
министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 20 от 8.03.2005 г.; изм. и доп., бр. 64 от
17.08.2010 г. и бр. 92 от 23.11.2010 г., бр. 32 от
8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Национално
сдружение на частните болници“, София, сума
в размер 330 (триста и тридесет) лв. разноски
по делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“, София,
сума в размер 310 (триста и десет) лв. разноски по делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Сдружение на общинските болници в България, Плевен, сумата
310 (триста и десет) лв. разноски по делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Българска
болнична асоциация“, София, сума в размер
10 (десет) лв. разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
решението подлежи на обнародване в официалния раздел на „Държавен вестник“.
Председател:
Георги Колев
4914
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 900-ИП
от 23 юни 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5, чл. 15, ал. 1,
т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3, 13 и 14
и ал. 2 ЗПФИ Комисията за финансов надзор
реши:
Отказва да издаде лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник на
заявителя „Лидиа Еф Екс“ – ООД (в процес на
учредяване), със седалище и адрес на управление:
София, ул. Отец Паисий № 15, ет. 6, офис 13.
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.
Председател:
К. Караиванова
4865
РЕШЕНИЕ № 901-ИП
от 23 юни 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и 10 ЗКФН
във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, 3 и 4 и ал. 1, т. 3
във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 6 и чл. 122, ал. 1,
т. 2, буква „б“ ЗПФИ Комисията за финансов
надзор реши:
1. Отнема издадения лиценз на „Позитива“ – АД, за извършване на дейност като инвестиционен посредник на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 ЗКФН във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, 3 и 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3 ЗПФИ.
2. Назначава Наталия Ангелова Кумпикова
и Николай Михайлов Полинчев за квестори на
„Позитива“ – АД, с адрес за кореспонденция:
София, пл. П. Славейков № 1, вх. А, ет. 2, и със
срок до назначаването от съда на ликвидатор,
съответно на синдик, или изчерпване на всички
активи на дружеството, които могат да бъдат
осребрени в срока на квестурата, но не повече
от 3 месеца.
На основание чл. 120 ЗПФИ решението подлежи на незабавно изпълнение независимо от
неговото обжалване.
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.
Председател:
К. Караиванова
4866

РЕШЕНИЕ № 911-ИП
от 26 юни 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5, чл. 15, ал. 1,
т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗПФИ
Комисията за финансов надзор реши:
Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на заявителя
„Етика Глобал Маркетс“ – ЕООД – в процес на
учредяване, със седалище и адрес на управление:
София 1301, ул. Три уши № 8, ет. 4, ап. 8.
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.
Председател:
К. Караиванова
4867
РЕШЕНИЕ № 912-ИП
от 26 юни 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5, чл. 15, ал. 1,
т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) във връзка с чл. 16, ал. 2 и ал. 1, т. 14,
чл. 11, ал. 2, т. 1, предл. второ, ал. 8 и чл. 11б от
Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ) Комисията за финансов надзор реши:
Отказва да издаде лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Амеко Кепитъл Маркетс“ – ЕООД – в
процес на учредяване, със седалище и адрес на
управление: София 1404, ул. Георги Бенковски
№ 14, ет. 2.
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.
Председател:
К. Караиванова
4868
РЕШЕНИЕ № 917-ИП
от 26 юни 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5, чл. 15, ал. 1,
т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 14 във
връзка с ал. 2 ЗПФИ Комисията за финансов
надзор реши:
Отказва да издаде лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Юрокорп“ – ООД (в процес на учредяване),
със седалище и адрес на управление: Пловдив
4003, ул. Полет № 1.
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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.

4869

Председател:
К. Караиванова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3506-П
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1623 от 2.10.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 80 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4625 от 29.06.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права
за управление на Българската агенция по безопасност на храните, представляващ застроен
парцел – УПИ І-1941 от кв. 92, целият с площ
1100 кв. м, намиращ се в гр. Койнаре, община
Червен бряг, област Плевен, ведно с построената
в него ветеринарна лечебница – едноетажна монолитна сграда на 195 кв. м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 17 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 12-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
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BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

4863

Изпълнителен директор:
М. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 3507-П
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1603 от 26.02.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 20 от 2015 г.) относно откриване на про-
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цедура за приватизация и протоколно решение
№ 4626 от 29.06.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 40097.501.196, с площ 1850 кв. м, намиращ се в с. Крушари, община Крушари, област
Добрич, ведно с построената в имота сграда с
идентификатор 40097.501.196.1, на един етаж със
застроена площ 298 кв. м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 14 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 14-тия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
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придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на  решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

4864

Изпълнителен директор:
М. Симеонов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 299
от 8 юни 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-364-(4) от 9.10.2015 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, с искане за продължаване на процедурата по одобряване на плана за
регулация и застрояване на м. Люлин – 2 мр,
одобрен с Решение № 413 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на Столичния общински съвет, за
поземлен имот с идентификатор 68134.4356.304
по КККР на район „Люлин“, попадащ в УПИ IV304 – за административно строителство, кв. 23б.
Към заявлението са приложени следните
документи: нотариален акт № 19, том XCIX,
рег. № 42388, дело № 20517 от 29.09.2012 г. за
имот с идентификатор 68134.4356.304, с площ
5376 кв. м, а съгласно скица – 5393 кв. м, на
името на заявителя; скица от СГКК – София,
за имот с идентификатор 68134.4356.304 (номер
по предходен план: 1484) на името на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; комбинирана скица за пълна
или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР/
извадка от плана за регулация, одобрен с Решение
№ 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС за
УПИ IV-304, изключен от обхвата на одобряване
с т. 2 от решението поради непредставяне към
момента на одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ (съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ); 2 бр. оригинали и 1 бр. копие
на проект за ПУП – ПР за УПИ IV-304, кв. 23б,
м. Люлин – 2 мр, с обяснителна записка към него.
Служебно по преписката са приложени Решение № 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 24.01.2012 г.,
т. 31, и № ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 20, с които
е приет проектът за ПРЗ на м. Люлин – 2 мр, в
граници: бул. Царица Йоанна, бул. Добринова
скала, ул. Проф. Александър Станишев и бул.
Панчо Владигеров.
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При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация
на УПИ IV-304 – за административно строителство, кв. 23б, м. Люлин – 2 мр, е направено от
заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ като собственик на имот с идентификатор 68134.4356.304, попадащ в него, съгласно
представените документ за собственост и скица
от СГКК – София.
Видно от проекта за м. Люлин – 2 мр, в граници: бул. Царица Йоанна, бул. Добринова скала,
ул. Проф. Александър Станишев и бул. Панчо
Владигеров, изработен върху действаща към този
момент кадастрална основа по отношение на
проектен УПИ IV-304 – за административно строителство, е липсвала идентичност между имота
по действащ предходен кадастрален план и имота
по кадастрална карта, като не са представени
доказателства, че собствеността се притежава от
едно и също лице, поради което същият е изключен от обхвата на одобряване с т. 2 на Решение
№ 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
В настоящото производство са спазени материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и
актовете по прилагането му.
Административното производство по одоб
ряване на ПР в частта на УПИ IV-304, кв. 23б,
е проведено, като част от производството по
одобряване на цялостния ПРЗ на м. Люлин –
2 мр, одобрен с Решение № 413 по протокол № 21
от 19.07.2012 г. на СОС, попада в териториалния
обхват на допускането за изработване на проекта,
за него са проведени процедурите по съобщаване
на заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ,
проведено е обществено обсъждане, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 413 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С т. 2 от решението на СОС всички УПИ в
кв. 23б са изключени от обхвата на одобряване
поради липсата към този момент на идентичност
между имотите по действащ предходен кадастрален план и имотите по кадастрална карта и без
доказано съгласие на собствениците на тези имоти
и сключени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ,
съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, което прави
фактическия състав недовършен в тази си част.
Видно от представеното мотивирано предложение, се иска урегулиране на имот с идентификатор
68134.4356.304 по границите му съгласно одобрената кадастрална карта, което е допустимо предвид
обстоятелството, че нито една от вътрешните
граници на проектните УПИ по цялостния план
в обхвата на кв. 23б не е одобрена. С проекта се
предлага вътрешнорегулационните граници на
УПИ IV-304 да съвпаднат с имотните граници на
ПИ с идентификатор 68134.4356.304 по одобрената
кадастрална карта, като площта на новия УПИ
е 5331,54 кв. м. В случая предварителен договор
не се изисква, тъй като регулацията е по имотни
граници.

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

С внесения проект е налице и последният
елемент от фактическия състав за одобряването
на ПР на УПИ IV-304 – за административно
строителство, кв. 23б, м. Люлин – 2 мр.
С проекта УПИ IV се отрежда за имота по
действаща кадастрална карта – УПИ IV-304 „за
административно строителство“, което не прави
застрояването на УПИ IV различно от процедираното в производството по одобряване на
цялостния план.
Отреждането на УПИ IV за имота по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ IV-304 – за
административно строителство, кв. 23б, се осигурява по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Смесена многофункционална
зона“ (Смф) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, предвид което конкретното предназначение „за административно строителство“
е допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. второ във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 и чл. 17, ал. 1 ЗУТ, т. 2 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г., т. 32,
и № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 13, и Решение
№ 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация (ПР) на УПИ IV-304 – за
административно строителство, кв. 23б, м. Люлин – 2 мр, район „Люлин“, по сините и червените линии, цифри и текст съгласно приложения
проект, представляващ неразделна част от плана
за регулация на м. Люлин – 2 мр, в граници: бул.
Царица Йоанна, бул. Добринова скала, ул. Проф.
Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров,
одобрен с Решение № 413 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът
за застрояване на УПИ IV-304, кв. 23б, м. Люлин – 2 мр, одобрен с Решение № 413 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС, може да се прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

4822

Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 305
от 8 юни 2017 г.
С Решен ие № 172 по п ро т окол № 14 о т
5.04.2012 г. на СОС е одобрен проект за изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
м. Зони Г – Центъра (част) и м. Буката (част).
С т. 3 от решението от проекта за изменение
на плана за регулация и застрояване се изключват
кварталите, за които има висящо съдебно производство срещу предходен подробен устройствен
план, както следва: кв. 301; кв. 305, УПИ IX-2;
кв. 306, УПИ ІІ; кв. 347, УПИ Х-4 и XV-3; кв. 349,
УПИ V и VІ; кв. 359, УПИ ІV. Същите попадат
в м. Центъра – Зони Г. Изключен от обхвата на
плана е и кв. 382, УПИ ІХ и X. Същият попада
в м. Буката.
С т. 4 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация поради непредставени
предварителни договори по чл. 15 или по чл. 17
ЗУТ се изключват: кв. 300, УПИ ІІ – „за общественообслужващи дейности“; кв. 305, УПИ
ХI-4,20; кв. 306, УПИ ІІ-10 и УПИ XVII-15; кв.
328, УПИ VІ – „зa общественообслужващи дейности“; кв. 330, УПИ V-2 и УПИ VII-1; кв. 334,
УПИ ХХІ-3 и УПИ ХХІІІ-2, УПИ XIII-9 и УПИ
ХІІ-10; кв. 348, УПИ V-7,8; кв. 349, УПИ VI-8,
УПИ VII-9; кв. 350, УПИ VI-6; кв. 353, УПИ IV-4
и УПИ V-3; кв. 358, УПИ ІV – „зa хотел“, и УПИ
ХІІІ-1. Същите попадат в м. Центъра – Зони Г.
От обхвата на плана са изключени още: кв. 308,
УПИ VІІ – „зa НДК“, и УПИ VIII-7 – „зa общественообслужващи дейности“; кв. 365, УПИ
IХ-12,13; кв. 383, УПИ ХII-14,15; кв. 375, УПИ
VІІІ-22; кв. 378а, УПИ V-5,6,7; кв. 381а, УПИ IV10,11. Същите попадат в м. Буката.
Само по отношение на УПИ II-10, кв. 306,
м. Зони Г – Цент ъра, и У ПИ V I-8, к в. 349,
м. Зони Г – Центъра, са налице две основания по
т. 3 и 4 за „изключване“ от обхвата на одобряване
на плана за регулация.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Използваното в текста на горните точки на
израза „не се одобряват“, т.е. „се изключват“,
като понятие не съществува в административното
производство, поради което не става ясно дали
същото продължава да бъде висящо и може да
бъде продължено при настъпване на даден юридически факт, или производството се приключва
с краен административен акт.
Наличието на висящо съдебно производство
по оспорване на предходен ПУП може да бъде
основание по чл. 27, ал. 2, т. 3 АПК за недопустимост на производството и оттук за неговото
прекратяване или основание за спиране на същото
по чл. 54, ал. 1, т. 5 АПК във връзка с чл. 134,
ал. 2 ЗУТ, допускащ изменение на ПУП само
при наличието на влязъл в сила предходен такъв.
При тълкуване на израза „не се одобряват“ в
конкретния случай по т. 3 органът е имал предвид
не само невъзможността производството в този
обхват да се развие и приключи към момента
на одобряване на ПУП в останалата му част,
но и липса на воля за неговото продължаване в
рамките на това административно производство.
В случая действителната воля на административния орган е била административното производство по отношение на УПИ ІІ-10 от кв. 306,
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м. Зони Г – Центъра, и УПИ VI-8, кв. 349, м. Зони
Г – Центъра, „да бъде прекратено“. Терминът, с
който е „изразена“ тази воля, обаче като понятие
не съществува в административното производство.
Това означава, че няма краен административен акт
за приключване на производството по отношение
на УПИ II-10 от кв. 306, м. Зони Г – Центъра, и
УПИ VI-8, кв. 349, м. Зони Г – Центъра.
Основанието по т. 4 от решението, а именно
непредставяне на предварителни договори по
чл. 15 или по чл. 17 ЗУТ, засяга собствеността на
имотите. Собствеността не се изследва при изработването на ПУП. Производството по одобряване
на ИПР продължава да бъде висящо и може да
бъде продължено по искане на собствениците и
представяне на предварителен договор.
По отношение на УПИ II-10 от кв. 306 и УПИ
VI-8 от кв. 349 е налице и друго основание за
„изключване“ по т. 3, поради което производството с настоящото решение се прекратява само
по отношение на тях предвид идентичността на
правните основания.
Предвид изложеното и на основание чл. 56,
ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 3 АПК административното производство по одобряване на
ПУП за имотите, попадащи в обхвата на т. 3.1 по
отношение на УПИ II-10, кв. 306, и УПИ VI-8, кв.
349, т. 4.1.3 по отношение на УПИ II-10, кв. 306,
и т. 4.1.8 по отношение на УПИ VI-8, кв. 349, от
Решение № 172 по протокол № 14 от 5.04.2012 г.
на СОС, с което е одобрен проект за ИПРЗ на
м. Зони Г – Центъра (част) и м. Буката (част), следва да бъде прекратено с оглед законосъобразното
му приключване с краен административен акт.
След влизане в сила на прекратяването ще
могат да продължат или ще бъдат допустими
производствата по одобряване на ИПУП в този
обхват, както и влезлите в сила ПУП ще могат
да се прилагат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 56, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 3 АПК
Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) за имотите, попадащи в обхвата на ИПРЗ на м. Зони
Г – Центъра (част), т. 3.1 по отношение на УПИ
ІІ-10, кв. 306, и УПИ VI-8, кв. 349, т. 4.1.3 по
отношение на УПИ ІІ-10, кв. 306, и т. 4.1.8 по
отношение на УПИ VI-8, кв. 349, от Решение
№ 172 по протокол № 14 от 5.04.2012 г. на СОС,
с което е одобрен проект за ИПРЗ на м. Зони
Г – Центъра (част) и м. Буката (част), които с
тези точки „не се одобряват“.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел ІV от АПК в 14-дневен
срок от съобщаването пред Административния
съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно, информационно и
финансово обслужване“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4823

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ № 689
от 25 май 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 422
от 23 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с
т. 16, ал. 2 и чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл. 16,
т. 1 и чл. 31, ал. 1 ЗАТУРБ във връзка с чл. 463,
ал. 1 ИК Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Закрива кметство Дренов, община Ловеч,
област Ловеч, като същото се преобразува в
населено място, което не е административен
център на кметство.
2. Одобрява частично изменение на структурата на общинската администрация на община
Ловеч, както следва:
– кметове на кметства – 22;
– кметски наместници – 12.
Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общ и нск и неж и л и щен и мо т с ъ с с т опа нско
предназначение, представляващ: УПИ I – „за
общественообслужващи дейности“ от кв. 70 по
ПУП – ПР на гр. Дебелец (съгласно Заповед
№ РД-22-580 от 11.04.2017 г. на кмета на община
Велико Търново), заедно с построените в него
сгради (бивше училище и административна сграда) – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
II. Възлага на общинската администрация
при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от „Специален фонд
за инвестиции и дълготрайни активи“ да бъдат
включени обекти на територията на гр. Дебелец
на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в раздел I, т. 1 имот.
Председател:
В. Спирдонов
4860

Председател:
П. Цолов

4852

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 202
от 31 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 15 от протокол
№ 4 на ОЕС от 21.03.2017 г. Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Електропровод 20 kV“ за поземлен имот 009002
в местността Блатото, землище на с. Спатово,
община Сандански, с дължина на трасето 224,77 м
и със сервитут по 2 м от двете му страни в частта,
попадаща в ПИ 057002, ПИ 000201, ПИ 000159,
ПИ 000154, ПИ 000110, ПИ 061056, ПИ 061055 и
ПИ 000195, землище на с. Спатово и с. Склаве,
община Сандански, както следва:

ПИ 057002

с. Спатово, м. Тумбите

водоем

11,28 м

община Сандански

ПИ 000201

с. Спатово

канал

5,15 м

МЗХ – ХМС

ПИ 000159

с. Спатово

полски път

11,5 м

община Сандански

ПИ 000154

с. Спатово

полски път

158,57 м

община Сандански

ПИ 000110

с. Склаве

канал

3,77 м

МЗХ – ХМС

ПИ 061056

с. Склаве, м. Блатото

полски път

29,33 м

община Сандански

ПИ 061055

с. Склаве, м. Блатото

канал

1,24 м

община Сандански

ПИ 000195

с. Склаве

полски път

3,93 м

община Сандански

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 Административния съд – Благоевград.

4807

Председател:
Г. Синански
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343.  –   Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.06.2017 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
19 192 369
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 768 680
Инвестиции в ценни книжа
24 920 531
Всичко активи:
46 881 580
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
14 214 948
Задължения към банки
13 623 190
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 780 935
Задължения към други депозанти
1 525 913
Депозит на управление „Банково“
5 736 594
Всичко пасиви:
46 881 580
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.06.2017 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37 071
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 011 679
Дълготрайни материални и
нематериални активи
134 472
Други активи
7 734
Депозит в управление „Емисионно“ 5 736 594
Всичко активи:
7 927 550
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 361 576
Други пасиви
171 534
Всичко задължения:
3 533 110
Основен капитал
20 000
Резерви
4 405 811
Неразпределена печалба
-31 371
Всичко собствен капитал:
4 394 440
Всичко пасиви:
7 927 550
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
4858
29. – 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
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Сантала“,
разположена в землищата на с. Белащица, община
„Родопи“, и с. Гълъбово, община Куклен, област
Пловдив, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4531261,0

8614063,0

2.

4531641,0

8614131,0
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№

Х (m)

Y (m)

3.

4531605,7

8614394,0

4.

4531433,6

8614597,8

5.

4531282,4

8614881,0

6.

4531346,1

8614898,2

7.

4531347,0

8614938,0

8.

4531105,0

8614900,0

9.

4531142,0

8614640,0

10.
4531059,0
8614255,0
4853
35. – 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 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Бабица“, разположена в
землището на с. Бабица, община Брезник, област
Перник, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4606801

8467027

2.

4607212

8467257

3.

4606962

8467566

4.

4606672

8468008

5.

4606399

8467834

6.

4606188

8467637

7.

4606428

8467433

8.
4606534
8467108
4818
13. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-28 от 29.06.2017 г. за обект: Изграждане на
оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в
ДП НКЖИ по обособени позиции: Етап 1: „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова
апаратура по втора жп линия в участъка Горна
Оряховица – Каспичан“ на територията на областите Велико Търново, Търговище и Шумен.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4861
62. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-27 от 29.06.2017 г. за обект: Реконструкция
и модернизация на Приемното здание на жп гара
Искър, състоящо се от функционално свързани
сгради с идентификаторни номера 07106.1433.679.3
и 07106.1433.679.4 по КК на с. Бусманци, община
Столична, област София. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4862
39. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С170022-091-0000255 от 21.06.2017 г. възлага на
Али Абдурахман Алиш с адрес по лична карта:
Варна, ж.к. Чайка 49, вх. Б, ет. 7, ап. 43, следния
недвижим имот: земеделска земя, представляваща
нива с площ 3,364 дка, намираща се в землището
на с. Преславци, с ЕКАТТЕ 58253, община Тутракан, четвърта категория, съставляваща имот
№ 13062 по плана за земеразделяне, при граници
(съседи): нива № 13029 на Христина Николова Николова, нива № 13063 на Али Амди Мухарем, нива
№ 13053 на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, нива № 13018
на Садък Али Садък, нива № 13027 на Трифон
Иванов Трифонов – съгласно скица № К04088 от
30.10.2015 г., издадена от ОД „Земеделие“ – Тутракан. Имотът е образуван от имот № 13028, площ
3,36 кв. м, намиращ се в с. Преславци, община
Тутракан, област Силистра, придобит с договор
за доброволна делба № 60/40 от 26.01.1999 г., том
70, стр. 54, 55, 56.
4859

Шифър

Област на висше
образование

Шифър
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910. – Националната художествена академия,
София, обявява конкурси за 2017 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни
изкуства“ от професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство от област на висше
образование 8. Изкуства, в следните катедри:
За редовни докторанти – общо 18: Живопис – 2;
Стенопис – 1; Скулптура – 1; Графика – 1; Книга,
илюстрация и печатна графика – 1; Плакат и
визуална комуникация – 1; Изкуствознание – 6
(от тях: Ново българско изкуство – 1; Модерно и
съвременно изкуство – 2; Дигитални изкуства – 1;
Фотография – 2); Сценография – 1; Индустриален
дизайн – 1; Дизайн за детската среда – 1; Мода – 1;
Теория и практика на художественото образование (Психология на изкуството) – 1. За задочни
докторанти – общо 7: Стенопис – 1; Скулптура – 2; Плакат и визуална комуникация – 1;
Реставрация – 3. Срок за подаване на документи
за докторантурите – 2 месеца след обнародването
в „Държавен вестник“. За справки – тел. 02/988
17 02 – Учебно-методичен отдел.
4828
98. – Медицинският университет – София,
обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2016/2017 г. по област на
висше образование, професионално направление
и следните докторски програми:

Професионално
направление

Докторска програма

Форма на
обучение
редов- задочно
но

Медицински факултет
4.

7.

Природни науки, математика и информатика

Здравеопазване и спорт

4.3.

7.1.

Биологически науки
Биохимия

1

Микробиология

0

Молекулярна генетика

1

Анестезиология и интензивно
лечение

2

Гастроентерология

5

1

Медицина

Гръдна хирургия

1

1

Дерматология и венерология

1

Ендокринология

1

Имунопатология и алергология

1

Клинична лаборатория

2

Клинична психология

1

Неврология

6

Неврохирургия

2

Педиатрия

1

Психиатрия

2
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Професионално
направление

Докторска програма
Урология
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Форма на
обучение
редов- задочно
но
1

Факултет по дентална медицина
7.

Здравеопазване и спорт

7.2.

Дентална медицина
Терапевтична дентална медицина

1

Фармацевтичен факултет
7.

Здравеопазване и спорт

7.3.

Фармация
Токсикология

1

Фармакогнозия и фитохимия

3

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

2

Факултет по обществено здраве
7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве
Социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията

Продължителността на докторантурите е за:
редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията
в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в МУ – София: 1. заявление до ръководителя на съответното приемащо структурно
звено (в случая до декана на съответния факултет);
2. европейски формат автобиография; 3. копие
на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или уверение за успешно положени държавни
изпити и академична справка; 4. копие на трудов
договор – за участниците в конкурса за задочна
докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна
област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1,
т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона
за висшето образование. Същият заплаща такса
за обучение съгласно Закона за висшето образование. Срок за подаване на документи за участие
в конкурсите за докторантура в Медицинския
университет – София – 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи се
подават в съответните структурни звена на адрес:
Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве
№ 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“; за
справки – тел. 02/952-05-21 и 02/91-72-787; Факултет по дентална медицина – 1431 София, ул. Георги
Софийски № 1, деканат, ет. 2; за справки – Ирена Тодорова, тел. 02/954-13-21; Фармацевтичен
факултет – 1000 София, ул. Дунав № 2, деканат,
ет. 2, стая 53; за справки – Емилия Иванова,
тел. 02/92-36-504; Факултет по обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море № 8, деканат; за
справки – Даниела Василева, тел. 02/943-25-79.
4276
61. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за професор в област на висше образование

1

2

7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ – един, за
Катедрата по здравна политика и мениджмънт,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).
4827
31. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за академични
длъжности: професор по професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални
материали“ – един; доцент в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност 01.06.02
„Зоология“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, Бургас, бул. Проф. Я. Якимов
№ 1, стая 214, тел. 056 715 725.
4855
453. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за: главни асистенти по: област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
специалност „Информатика“ (Автоматизирани
системи в управлението и проектирането) – един
със срок 3 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Строителна
механика и съпротивление на материалите“ – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Мета-
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лорежещи машини и системи“ (Програмиране и
настройване на машини с ЦПУ) – един за нуждите
на Техническия колеж – Ловеч, със срок 2 месеца;
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление“ (Бази от данни в индустриалните
системи, Интернет базирани системи) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Компютърни системи, комплекси
и мрежи“ (Компютърна периферия) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност
„Техника и технологии за опазване на околната
среда“ (Технологии и техника за пречистване на
въздуха, Управление на опасни и радиоактивни
отпадъци) – един със срок 2 месеца; доценти по:
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, специалност „Строителна механика
и съпротивление на материалите“ (Съпротивление
на материалите) – един за нуждите на Техническия
колеж – Ловеч, със срок 2 месеца; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електронизация“ (Сензорна техника) – един за нуждите на Техническия
колеж – Ловеч, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи:
в ТУ – Габрово, ул. Х. Димитър № 4, ректорат,
„Научно развитие“, стая 3209, тел.: 066/827-238.
4854
31. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна
специалност „Фармакология“ – един в сектор
„Фармакология“ на катедра „Фармакология и
токсикология“, Факултет по фармация, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4796
7. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане
на редовни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2017 – 2018 г. съгласно приложението
в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 г.
на Министерския съвет и решение на АС на
УХТ, протокол № 17 от 3.02.2017 г., със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи
до ректора на УХТ – Пловдив: 1. заявление за
участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
документ за платена такса за участие в конкурса
(50 лв. за изпита по специалността и 36 лв. за
изпита по чужд език) – плащането се извършва
в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6.
удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство
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за съдимост. Всички документи се подават в
УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, не по-късно
от седем работни дни след изтичане на законоустановения двумесечен срок от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“; тел. за справки:
032/643 637; 032/603 809.
Приложение
Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната 2017 – 2018 г.
Шиф ър

Облас т и па висше об разова н ие, п рофесио на л н и на п ра влен и я и
док т орск и п рог рам и

3.

Социа лни, стопанск и и
правни науки

3.8.

Икономика
Икономика и управление
(хранителна индустрия)

редов за дочна
на

2

-

Органична химия

1

-

Аналитична химия

1

-

Биохимия

1

-

1

-

1

-

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийнокозметичните препарати

1

-

Хладилна технология на
хранителните продукти

1

-

Технология на продуктите
за обществено хранене

1

-

Технология на преработката и съхранението на
зърното, на зърнените продукти и на смесите

-

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки

5.

Технически науки

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Индустриална електроника

5.3.

Форма на
обу чен ие:

Комуникационна и компютърна техника
Компют ърни системи,
комплекси и мрежи

5.12. Хранителни технологии

4015
31. – А г рарн и я т у н и верси те т – П ловд и в,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „Организация и
управление на производството“ – един, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“ – тел. 65 44 54.
4856
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97. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление“ – един със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул.
Академик Стефан Младенов № 1, тел. 02/8062
188, експерт „Човешки ресурси“.
4785
501. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент по професионално направление
4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“ – един за нуждите на лаборатория
„Органичен синтез и стереохимия“, със срок на
подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206,
тел. (02) 872 48 17.
4761
3. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
на поземлен имот с идентификатор 11394.815.215 в
землището на с. Владая, и подробен устройствен
план – парцеларен план за достъп до поземлен
имот с идентификатор 11394.815.215 извън границите на урбанизираната територия за разполагане
на телекомуникационно съоръжение, с. Владая.
Проектите са изложени в район „Витоша“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Витоша“.
4821
40. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за рeгулация и план за регулация на м. Бивш стопански двор – кв. Бенковски – Складова зона „Биримирци“, кв. 7а и
кв. 7б, улици по о.т. 69-70, по о.т. 70-71-72-73 и
задънена улица по о.т. 73-74, който е изложен в
район „Кремиковци“. 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 „Кремиковци“.
4851
8. – Община Бойчиновци на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура – подземно кабелно ел. захранване 20/0,4 kV
до ПИ № 000103 в землището на гр. Бойчиновци,
през ПИ № 000256, представляващ полски път,
публична общинска собственост, в землището на
гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, съгласно
представения проект. Проектът е изложен за
разглеждане в сградата на общинската администрация – Бойчиновци, ул. Гаврил Генов № 2,
ет. 1, стая № 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
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направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Бойчиновци.
4814
7. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) на кв. 65, по плана
на м. Патрабана, Варна, и улична регулация
от о.т. 679 до о.т. 21. Планът е изложен в район
„Аспарухово“ при Община Варна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – ПРЗ до Община Варна чрез
район „Аспарухово“.
4810
8. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
за кв. 26, кв. 40 и улична регулация от о.т. 75а до
о.т. 62а по ПУП на с. Тича, община Котел, област
Сливен. Изменението на плана за регулация се
състои в обособяване на нов УПИ от уличното
пространство между о.т. 62а и о.т. 75а, който се
включва в границите на кв. 26. Също така проектът променя северозападната граница на УПИ I
в кв. 40 и местоположението на осовата линия
между кв. 26 и кв. 40, което води до отпадане на
о.т. 62а и о.т. 75а. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4849
10. – Община гр. Кубрат, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на подземна
оптична мрежа за електронни съобщения, минаващо през имоти – общинска собственост, в
землището на с. Юпер с № 260.3, 0.330, 0.201,
0.103, 0.56 и в землището на с. Звънарци с № 0.60,
0.51, 0.58, 0.115. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация – гр. Кубрат, ул.
Княз Борис І № 1, стая № 2, ет. 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4845
11. – Община гр. Кубрат, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на подземна
оптична мрежа за електронни съобщения, минаващо през имоти – общинска собственост, в
землището на с. Мъдрево с № 0.551, 0.86, 0.85,
0.76 и в землището на с. Севар с № 0.31, 0.10, 0.30.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация – гр. Кубрат, ул. Княз Борис І
№ 1, стая № 2, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4846
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12. – Община гр. Кубрат, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на подземна
оптична мрежа за електронни съобщения, минаващо през имоти – общинска собственост, в
землището на с. Звънарци с № 0.98, 0.112, 0.89,
0.56, 0.60, 0.107 и в землището на с. Бисерци с
№ 0.201, 0.48. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация – гр. Кубрат, ул.
Княз Борис І № 1, стая № 2, ет. 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4847
1. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Йордан Боянов Йорданов,
че за изграждането на обект: Път ІІІ-623 „Бобов
дол – Жедна“ – аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново
трасе (усвояване на нови площи от км 14+850
до км 15+550), с обща площ 13,864 дка, съгласно
подробен устройствен план – парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-15-122 от 28.08.2015 г.
на зам.-министъра на регионалното развитие и
благоустройството, е издадена Заповед № ДС27-335 от 19.12.2016 г. на областния управител на
област Кюстендил, с която се отчуждават 0,310 дка
от поземлен имот № 04501.266.3 – иглолистна
гора, намиращ се в землището на гр. Бобов
дол, ЕКАТТЕ 04501, община Бобов дол, област
Кюстендил, собственост на наследниците на Иго
Котев Джельов. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 874 лв.
Заповедта може да бъде получена в административната сграда на Областна администрация – Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Демокрация
№ 44, ет. 4, стая № 7, и може да се обжалва пред
Административния съд – Кюстендил, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4819
2. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61, ал. 3
АПК съобщава на Красимир Боянов Йорданов,
че за изграждането на обект: Път ІІІ-623 „Бобов
дол – Жедна“ – аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново
трасе (усвояване на нови площи от км 14+850
до км 15+550), с обща площ 13,864 дка, съгласно
подробен устройствен план – парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-15-122 от 28.08.2015 г.
на зам.-министъра на регионалното развитие и
благоустройството, е издадена Заповед № ДС27-335 от 19.12.2016 г. на областния управител на
област Кюстендил, с която се отчуждават 0,310 дка
от поземлен имот № 04501.266.3 – иглолистна
гора, намиращ се в землището на гр. Бобов
дол, ЕКАТТЕ 04501, община Бобов дол, област
Кюстендил, собственост на наследниците на Иго
Котев Джельов. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 874 лв.
Заповедта може да бъде получена в административната сграда на Областна администрация – Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Демокрация
№ 44, ет. 4, стая № 7, и може да се обжалва пред
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Административния съд – Кюстендил, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4820
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 „Трасе ел.
кабел и сградно водопроводно отклонение за
присъединяване на ПИ 000315 в землището на
с. Питово, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 000112, 000113, 000119, 000120 и 000121
по КВС на землище с. Питово, 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“.
4768
4. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража в землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета
на водопроводно отклонение и електропровод
до ПИ 56722.701.3225, намиращ се в местността
Стража в землището на гр. Плевен. Проектът се
намира в стая № 98 на общината и може да бъде
прегледан в дните от понеделник до петък от 9
до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Информационния център
при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
4848
9. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение
на ПУП – план за регулация и застрояване и
работен устройствен план за ул. Четвърти януари между о.т. 133 и 157 (за част от кв. 20 – нов,
410 – стар) и кв. 21 – нов, 413 – стар, по плана на
Централната градска част, Пловдив. Проектът
е изложен в Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, ет. VII, стая 2. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
Община Пловдив.
4762
7. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
трасета на „Електронна оптична съобщителна
мрежа“ – съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на землищата на с. Бачево,
с. Годлево, с. Долно Драглище, с. Горно Драглище и с. Добърско, община Разлог, с възложител
„Лифоет-2007“ – ЕООД. Трасето минава през
имоти – публична собственост на община Разлог,
с дължина 5720,66 м. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4813
10. – Община Русе, отдел „Устройствени планове и кадастър“, съобщава на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ, че са изработени помощен план
и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в землище гр.
Русе, попадащи в местности Орешака/Банката,
Орешака/Моргуля-2, Орешака/Моргуля -Аркалийца, Буйна Яна/Варниците, Капаклийка, Ясаците, Бъзов дол/Срещу стопански двор, Бъзов дол/
Марчова нива, Арнаут дере, Дяволица/Шейтанца,
Бранище, Чародейка; в землище с. Николово,
попадащи в местност Над гората – Дунарит; в
землище с. Долно Абланово, попадащи в местност
Пачева чешма/В селото, и в землище с. Басарбово,
попадащи в местност До помпена станция – Красен, община Русе, област Русе, приети с протокол
№ 1 от 1.06.2017 г. на комисия, назначена със
Заповед № 5-95-00-331 от 22.05.2017 г. и Заповед
№ 5-95-00-347 от 30.05.2017 г. за изменение на Заповед № 5-95-00-331 от 22.05.2017 г. на областния
управител на област Русе. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ писмени искания и възражения
по приетите по реда на чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ
помощен план и план на новообразуваните имоти
могат да се подават от заинтересованите лица
до кмета на община Русе в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Възложител
на плановете е областният управител на област
Русе. Плановете са изложени за разглеждане в
сградата на Община Русе, ет. 1, стая № 6.
4697
2. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на пътна връзка в имоти с идентификатори
67338.251.1 с НТП – „полски път“, и 67338.251.2 с
НТП – „първостепенна улица“, общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ
67338.46.19 за осъществяване на инвестиционно
намерение „За автосервиз и автокъща“, м. Сливенски кър, землище гр. Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
4811
3. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на водопроводно отклонение в имоти
с идентификатори 67338.251.1 с НТП – „полски
път“, и 67338.251.2 и 67338.251.5 с НТП – „първо
степенна улица“, всички общинска собственост,
за осигуряване на захранване на ПИ 67338.46.19
за осъществяване на инвестиционно намерение
„За автосервиз и автокъща“, м. Сливенски кър,
землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3   

„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4812
63. – Община Смядово, дирекция „Специализирана администрация“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е представен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация в обхват: урегулирани
поземлени имоти ІV-284, І-287а, VІ-283 от кв. 25а
и І-288, ІІ-288, VІ-290 и V-289 от кв. 24 по плана на с. Веселиново, община Смядово, област
Шумен, като: за кв. 25а – образува се нов УПИ
ІV-542, част от УПИ ІV-284; останалата част от
УПИ ІV-284 се обединява с УПИ І-287а, като се
запазва номерът на УПИ І-287а; за кв. 24 – образува се нов УПИ V-541 от УПИ V-289, VІ-290,
ІІ-288 и І-288; за обслужваща улица на новообразувания УПИ V-541 се проектира нова улица
(тупик) от о.т. 75а до о.т. 75б с широчина 3,5 м;
УПИ V-541 отговаря на изискванията на чл. 81,
ал. 3 ЗУТ; отреждат се два УПИ VІІ и VІ за
озеленяване. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация. Проектът
е изложен в стая № 3 в сградата на общинската
администрация – гр. Смядово.
4610
9. – Община гр. Твърдица, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура за обект: „Вливен и
хранителен водопровод към реконструкция на бавен филтър в напорен резервоар за питейно-битово
водоснабдяване на Средна зона – гр. Шивачево,
община Твърдица, област Сливен. Проектът е
на разположение всеки работен ден в стая № 21,
ет. 3 в сградата на общината, пл. Свобода № 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Твърдица.
4637
1. – Община Хасково на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че e изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация на кв. Хисаря
южно от ул. Чучулига, ул. Персенк, ул. Белоградчик, гр. Хасково. Проектът обхваща територията
на кв. Хисаря, за която не е приложен планът за
регулация, а именно южно от ул. Енисей, западно
от ул. Чучулига, ул. Амазонка, ул. Персенк, южно
от ул. Белоградчик, западно от бул. Освобождение,
северно от кв. 1196, кв. 1195, кв. 1177 по плана
за регулация на ж.р. Каменец до дерето между
ж.р. Каменец и кв. Хисаря. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев № 3, ет. 1, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4735
3. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на подземен кабел Ср 20 kV от ЖР 8
извод „Инзово“, намиращо се в поземлен имот
№ 000280 – път IV клас, общинска публична собственост, през поземлен имот № 000249 – полски
път, общинска публична собственост, и поземлен
имот № 000315 – път IV клас, общинска публична
собственост, до поземлен имот № 000562 по КВС
на землище с. Тенево, община „Тунджа“. Проектът е на разположение на заинтересуваните лица
в дирекция „ТУСЕ“ в сградата на общинската
администрация, Ямбол, пл. Освобождение № 1,
стая № 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4674
3. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 5 по протокол
№ 7 от 6.06.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията е допуснат за
разглеждане и обявяване подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Нов захранващ водопровод от ПЕВП ∅ 90 за ПИ
000360, ПИ 000361, ПИ 000362, ПИ 000363, ПИ
000364, ПИ 000365, ПИ 000366, ПИ 000367, ПИ
000368 и ПИ 000369, с. Щръклево, община Иваново, област Русе“, за имоти в местност Дренето,
землището на с. Щръклево, община Иваново,
област Русе. Проектът може да се разгледа в стая
№ 6 на дирекция „Специализирана администрация“ на ет. 1 в сградата на Община Иваново на
ул. Олимпийска № 75, с. Иваново, област Русе.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават в общината писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“.
4609

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ІV състав, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура – Варна, срещу чл. 1, ал. 2, чл. 5, т. 1, 2 и 3,
чл. 31, ал. 1 и 2, чл. 32, ал. 1, 2 и 3 и чл. 33, ал. 1
и 2 от Наредба № 20 за управление на общинските пътища на територията на община Дългопол,
приета с Решение № 12-4 по протокол № 12 от
26.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Дългопол.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като страни по к. адм. д.
№ 1665/2017 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
4879
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Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1726/2017 г.
по описа на ХХVІ състав по постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна,
против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 66, ал. 1
и 2 (в санкционните им части), чл. 67, ал. 1 и 2 (в
санкционните им части), чл. 68 (в санкционната
част), чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24,
ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29,
ал. 2, чл. 32 и 33 от Наредбата за управление
на общинските пътища, приета от Общинския
съвет – гр. Долни чифлик, с Решение № 271 по
протокол № 17 от 28.02.2005 г. Съдът указва, че
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
4951
Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на
разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 20, ал. 1; чл. 22,
ал. 4; чл. 23; чл. 24, ал. 1; чл. 25, ал. 2; чл. 27, ал. 2;
чл. 28; чл. 29, ал. 1 и 2; чл. 30, ал. 2; раздел IV от
глава III – чл. 32 – 34; чл. 35; чл. 37; чл. 59 – 63,
обединени в глава шеста „Административнонаказателни разпоредби“, всички от Наредбата за
управление на общинските пътища на територията
на община Видин, приета с Решение № 127, взето
с протокол № 6 от 30.06.2016 г. на Общинския
съвет – Видин, по което е образувано адм. д.
№ 119/2017 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 18.09.2017 г. от 10 ч.
4878
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 9,
ал. 3 и чл. 30 – 34 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Чупрене, приета с Решение № 232, взето с протокол № 24 от
1.04.2010 г. на Общинския съвет – с. Чупрене,
по което е образувано адм. д. № 132/2017 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.09.2017 г. от 10 ч.
4880
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по постъпил протест на прокурор
при Районна прокуратура – Севлиево, в частта
против чл. 36, 37 и 38 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Севлиево
(приета с Решение № 191 от 26.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево), с искане за отмяна досежно цитираните текстове от наредбата,
е образувано адм. д. № 170/2017 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
13.09.2017 г. от 10,30 ч.
4840
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Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Добрич, чрез протест на Наредбата за рекламно-информационните елементи
на територията на община Каварна, приета
от Общинския съвет – гр. Каварна, с Решение
№ 92.8.4.2004 по протокол № 8 от 6.04.2004 г.,
в частта на чл. 34, ал. 2 и чл. 35, ал. 1, т. 2 от
наредбата, с който се иска отмяна на посочените
разпоредби поради противоречие и несъответствие на същите с материалноправни разпоредби
от по-висок ранг. По оспорването е образувано
адм. д. № 359/2017 г. по описа на Административния съд – Добрич. Делото е насрочено за
26.09.2017 г. от 13,15 ч.
4881
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 8, т. 5, 5.6 и чл. 28, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за рекламната дейност на територията
на община Ардино, приета с Решение № 151 от
28.12.2004 г. на Общинския съвет – гр. Ардино,
по което е образувано адм. д. № 161/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.09.2017 г. от 11,25 ч.
4907
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 8, т. 5, 5.6 и чл. 28, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за рекламната дейност на територията
на община Кърджали, приета с Решение № 41 от
11.03.2004 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
по което е образувано адм. д. № 162/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.09.2017 г. от 10,25 ч.
4937
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, 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, ал. 2, чл. 31,
32, 33, 34, 67 и 68 от Наредбата за управление на
общинските пътища в община Велинград, приета
с Решение № 50 от 23.02.2005 г. на Общинския
съвет – Велинград. По протеста е образувано
адм. д. № 487 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
4904
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик, против чл. 8, ал. 1,
т. 6 – 8, т. 10, чл. 44, ал. 1, т. 9 в частта относно
„документ за липса на изискуеми задължения към
общината“ и т. 12, чл. 48, приложение № 4 към
чл. 57, ал. 1 – Таблица за размера на глобите от
наредбата в частта относно „чл. 39, ал. 1 – 30 лв.“
от Наредбата за организацията и безопасността на
движението и дисциплината на водачите на пътни
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превозни средства и пешеходците на територията
на община Велинград. По протеста е образувано
адм. д. № 483 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
4905
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор Стефан Георгиев Янев при Окръжна
прокуратура – Пазарджик, 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,
ал. 2, чл. 31, 32, 33, 34, 66, 67 и 68 от Наредбата
за управление на общинските пътища, приета с
Решение № 156 от 30.03.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Стрелча. По протеста е образувано
адм. д. № 486 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
4948
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор
Живко Пенев при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 5 и
чл. 20, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Панагюрище, приета
с Решение № 596 от 8.05.2002 г. на Общинския
съвет – гр. Панагюрище. По протеста е образувано адм. д. № 474 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
4949
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да бъде отменен
чл. 11 от Наредба № 1 за обществения ред на
територията на община Разград, приета с решение на Общинския съвет – Разград, по който
е образувано адм. д. № 104/2017 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
19.09.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
4841
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 АПК във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при ОП – Русе, срещу разпоредбата на чл. 42б,
т. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Сливо поле, приета
на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и чл. 9
ЗМДТ с Решение № 484 по протокол № 39 от
5.03.2003 г. на ОбС – гр. Сливо поле, касаеща
освобождаването от такса на собствениците
на ловни кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за
ветеринаромедицинската дейност (ЗВМД). Претендира се отмяна на оспорената разпоредба. По
оспорването е образувано адм. дело № 200/2017 г.
по описа на Административния съд – Русе, VІІІ
състав, насрочено за 13.09.2017 г. от 11 ч. Оспорваща страна по делото е: прокурор от ОП – Русе,
с адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
4833
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Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 216/2017 г. по протест на прокурор при
Окръжна прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 9, изречение последно, чл. 40, ал. 1
в частта относно „паркиране“ и чл. 40, ал. 2 от
Наредба № 2 за организация на движението на
територията на община Чепеларе, приета с Решение № 452 от 27.04.2006 г. по протокол № 31 от
27.04.2006 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
насрочено за 13.09.2017 г. от 13,50 ч.
4831
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 АПК е образувал адм. д. № 215/2017 г.
по протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Смолян, срещу чл. 8, т. 5, 5.6 и чл. 28,
ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност на
територията на община Девин, приета с Решение № 183 от 19.12.2006 г. по протокол № 15 от
19.12.2006 г. на Общинския съвет – гр. Девин,
изменена с § 7 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги в община
Девин, приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г.
по протокол № 4 от 27.02.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Девин. Съдът уведомява, че делото
е насрочено за 20.09.2017 г. от 14 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
4832
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отд еление, 35 състав, призовава Филип Генчев
Макавейски и Велин Костадинов Кирчев като
заинтересовани страни по адм. д. № 12441/2016 г.,
образувано по жалба от Нели Стефанова Вачева
и Костадин Георгиев Зуламски срещу Заповед
№ ДК-09-С-3 от 8.07.2016 г. на началника на
РО НСК – София, при РДНСК – ЮЗР. Делото
е насрочено за 20.09.2017 г. от 15,30 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
4842
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Цветан Борисов Димитров и Ивайло
Цветанов Божилов, с която се оспорва Решение
№ 555 от 28.07.2016 г. на Столичния общински
съвет в частта му относно ПРЗ за УПИ ІІ – за
ОДЗ, от кв. 13, по което е образувано адм. д.
№ 4108/2017 г., насрочено за 11.10.2017 г. Заинтересованите лица могат да подадат молба за
конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4877
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са
оспорени разпоредбите на подзаконов нормативен
акт – чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредба № 5 за рекламната дейност на територията на община Николаево,
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по който е образувано адм. д. № 310/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 12.10.2017 г. от 10,30 ч.
4950
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Търговище, против чл. 29, ал. 1,
т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Търговище на Общинския
съвет – гр. Търговище, приета с Решение № 3
по протокол № 7 от 15.04.2004 г. По протеста
е образувано адм. д. № 111/2017 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.09.2017 г. от 10 ч.
4947
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на окръжен прокурор при
Окръжна прокуратура – Хасково, против чл. 10,
т. 5 и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за ракламната,
дейност на територията на община Симеоновград,
по който е образувано адм. дело № 647/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 4.10.2017 г. от 10 ч.
4876
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу: чл. 61, ал. 1, т. 1 – в частта му, с която е
предвидено налагане на глоба в размер от 50 до
150 лв. за нарушение на чл. 9, ал. 3, чл. 15, ал. 1,
т. 1, чл. 51, ал. 1 и чл. 52; чл. 61, ал. 1, т. 2 – в
частта му, с която е предвидено налагане на глоба
в размер от 100 до 300 лв. за нарушение на чл. 4,
ал. 4, чл. 9, ал. 1 и 2, чл. 28, ал. 4; чл. 61, ал. 1,
т. 3 – в частта му, с която е предвидено налагане
на глоба в размер от 250 до 500 лв. за нарушение на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 за опазване
и поддържане на обществения ред, чистотата и
имуществото, предназначено за общо ползване
на територията на община Велики Преслав,
приета с Решение № 512 по протокол № 41 от
17.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Велики
Преслав. Въз основа на протеста е образувано адм.
д. № 184/2017 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 18.09.2017 г. от 10 ч.
4938
Бургаският районен съд, Х Х граж дански
състав, призовава Алина Головко, без регист
риран постоянен и настоящ адрес в Република
България, в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на съда, гражданско отделение, на адрес: Бургас,
ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна палата,
за да получи препис от исковата молба, подадена
от Павлин Димитров Гочев от Бургас, ж.к. Меден
рудник, бл. 464, вх. Е, ет. 1, ап. ляв, за развод по
чл. 49 от Семейния кодекс, по която е образувано
гр. д. № 2875/2017 г. по описа на БРС, по което
тя е ответница. В случай, че ответницата не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4906

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

Великотърновският районен съд уведомява
Маринан Исмаил Мустафа, роден на 3.03.1972 г.,
гражданин на Ирак, без данни за постоянен
адрес, че има качеството на ответник по гр. д.
№ 1556/2017 г. по описа на Районния съд – Велико
Търново, образувано по предявена от дирекция
„Социално подпомагане“ – гр. Елена, искова
молба с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК,
като съдът му указва, че в срок до 15.08.2017 г.
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Велико Търново, за връчване на съобщение
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея и препис от разпореждане,
постановено по делото.
4843
Плевенският районен съд, 3 граждански състав,
призовава ответника Мустафа Пекшен, роден на
6.12.1979 г. в Айдън Бухаркент, Турция, в момента с неизвестен по делото адрес, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в Плевенския районен съд, стая 114, за
връчване на препис от исковата молба ведно с
приложенията, както и препис от разпореждане
№ 10607 от 26.06.2017 г. по гр. д. 4069/2017 г. на
ПлРС. Гражданско дело № 4069/2017 г. на Плевенския районен съд е образувано по предявен
от Емилия Пламенова Пекшен от Плевен иск
по чл. 49, ал. 1 СК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4830
Разградският районен съд призовава Анна
Барановски-Стефанова, с неизвестен адрес, родена на 11.09.1980 г., гражданка на Израел, да
се яви в съда на 2.10.2017 г. от 10 ч. като ответница по гр. д. № 981/2017 г., заведено от Стефан
Стефанов Стефанов на основание чл. 49 СК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4844
Софийският районен съд, гражданско отделение, 38 състав, съобщава на Уилям Мартин
Маккуейд – роден на 19.01.1963 г., гражданин
на Ирландия, и Леслил Маккуейд – родена на
4.03.1961 г., гражданка на Обединено кралство
Великобритания, и двамата без данни за регист
риран постоянен и настоящ адрес в Република
България, да се явят в съда, за да получат преписи
от исковата молба и приложенията по гр. дело
№ 9133/2014 г. по описа на Софийския районен
съд, гражданско отделение, 38 състав.
4935
Плевенският окръжен съд с решение № 66 от
22.06.2017 г. по ф.д. № 27/2009 г. вписва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
прекратяване на Фондация с дейност в частна
полза „Детство“ – Плевен, съгласно решение на
управителния съвет на фондацията, взето на заседание, проведено на 1.06.2017 г. с участието на
учредителя на фондацията – Виктория Атанасова
Георгиева. Открива производство по ликвидация
със срок 6 месеца. Вписва за ликвидатор Веско
Любенов Георгиев от Плевен, ул. Ильо войвода
№ 1, вх. Д, ап. 13.
4763
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Управителният съвет на Стрелкови клуб
„ЦСКА“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 21, т. 2, 4 и 5 от устава свиква общо отчетно-изборно събрание на 31.08.2017 г. в 17,30 ч. в
стрелбище, Четвърти километър – София, бул.
Асен Йорданов № 2, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. приемане решение за провеждане на
общо отчетно-изборно събрание; 2. приемане
отчета на председателя на клуба за дейността
през 2016 г.; 3. приемане финансово-счетоводния
отчет на клуба за 2016 г.; 4. избор на ново ръководство на Стрелкови клуб „ЦСКА“. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в
седалището на клуба – София, бул. Асен Йорданов № 2, стрелбище, ет. 3. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4945
5. – Управителният съвет на „Българска
асоциация за развитие на обществото, културата
и образованието“ (БАРОКО) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 2.09.2017 г. в 18 ч.
в седалището на сдружението – София, ж.к. Св.
Троица, бл. 357, ет. 19, ап. 70, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за избор на членове
на управителния съвет; 2. вземане на решение
за избор на председател на управителния съвет;
3. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението; 4. приемане на финансови отчети на сдружението за 2014, 2015 и 2016 г.; 5.
промени в устава на сдружението; 6. разни. На
основание чл. 16, ал. 6 от устава при липса на
кворум общото събрание ще се отложи с един
час и ще започне в 19 ч. Съгласно чл. 16, ал. 6
във връзка с чл. 17, ал. 2 от устава при липса на
кворум в 19 ч. общото събрание ще се проведе
на 9.09.2017 г. в 18 ч.
4895
8. – Управителният съвет на сдружение „Гав
рош“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на сдружението
на 29.08.2017 г. от 17 ч. на ул. Петко Стайнов № 7,
крило „Б“, ет. 3, Варна, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2016 г.; 2. други.
4916
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Исполин-2006“ при ОД МВР – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 1.09.2017 г. в 10 ч. в салона на дирекцията в Габрово, ул. Орловска № 50, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през
2016 г.; 2. избор на нов председател, секретар и
членове на УС; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
4834
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Риболовен клуб „Кракра“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 20.08.2017 г. в 11 ч. в
седалището и адреса на управление на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
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на УС за периода от началото на управленския
мандат до момента; 2. избор на нов УС за периода на новия управленски мандат; 3. гласуване
на промени в устава на сдружението; 4. разни.
4882
2. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на пенсионерите „Родолюбие“, Рудозем, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на 16.09.2017 г. в 10 ч. в залата на Клуба
на пенсионерите – Рудозем, ул. Васил Левски
№ 9, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет за периода от
18.09.2014 г. до 16.09.2017 г.; 2. отчет за работата
на контролно-ревизионната комисия за същия
период; 3. обсъждания по горните два отчета
и приемане на решения за бъдещата дейност
на сдружението; 4. избор на управителен съвет,
председател на УС, контролно-ревизионна комисия и нейния председател. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ отчетно-изборното
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4815
10. – Управителният съвет на сдружение „Русенска Стопанска Камара“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.09.2017 г. в
14 ч. на адреса на сдружението в заседателната
зала на РСК: Русе, ул. Църковна независимост
№ 35, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на УС на РСК и сдружението за периода
2016 – 2017 г.; 2. информация относно проекти,
свързани с работата на РСК през отчетния период, както и информация за проекти, свързани
с работата на РСК за периода 2017 – 2018 г.; 3.
промени в членския състав на УС на РСК и
избор на нов УС; 4. организационни; 5. разни.
На основание чл. 17 от устава на сдружението заседанието на общото събрание се счита
за законно, ако на него присъстват повече от
половината от неговите членове. На основание
чл. 16, ал. 1 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ, ако в
посочения ден и час не се явят необходимият
брой членове, събранието ще се проведе един
час по-късно при същия дневен ред и на същото място и ще се счита за редовно проведено,
независимо от броя на присъстващите.
4788
6. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Олимпик 2000“ – Тетевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на клуба свиква извънредно отчетно-изборно събрание на 26.08.2017 г.
в 17 ч. в конферентната зала на СК „Георги
Бенковски“, ул. Трети март № 33, Тетевен, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба за периода от 2016 г. до 2017 г., изготвен
и докладван от председателя на УС Страхил
Димчев; 2. освобождаване от отговорност досегашния председател на управителния съвет,
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както и управителния и контролния съвет на
клуба; 3. промени в устава на Футболен клуб
„Олимпик 2000“; 4. освобождаване и приемане
на нови членове на общото събрание на клуба; 5.
промяна на наименованието на сдружението; 6.
избор на нов управителен съвет и нов контролен
съвет на клуба; 7. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
4953
5. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Волейболен клуб Кирково
15“ – с. Кирково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.08.2017 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението в с. Кирково, ул.
Георги Кирков № 4, община Кирково, област
Кърджали, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на сдружението; 2. предложения за решения
за промени в устава – изм. в чл. 13, ал. 3 и отм.
на чл. 13, ал. 5, нова чл. 24, ал. 12, изм. в чл. 28,
ал. 2; 3. разни. Писмените материали, свързани
с дневния ред на ОС, са на разположение на
членовете в седалището на сдружението и при
поискване се предоставят на всеки член. 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.
4887
1. – Съветът на настоятелите на СНЦ „УН
към ОУ „Свети Климент Охридски“ – с. Конс тан
тиново, област Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 3.09.2017 г. в
18,30 ч. в сградата на ОУ „Свети Климент Охридски“ при следния дневен ред: 1. отчет на СН
през 2011 – 2016 г.; 2. приемане и освобождаване
на членове на настоятелството; 3. избиране и
освобождаване на членове на СН; 4. промяна на
устава. Поканват се всички членове за участие в
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27, изр. 2 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
4850
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „5 км парк БГ“, с. Лесново,
община Елин Пелин, по своя инициатива на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 23.08.2017 г. в
10 ч. в гр. Елин Пелин, ул. 30 № 14, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на СНЦ
„5 км парк БГ“ за периода 2013 – 2017 г.; 2. определяне на СНЦ „5 км парк БГ“ за осъществяване
на общественополезна дейност; 3. изменения в
устава на сдружението; 4. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение
на адреса на сдружението.
4917
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