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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народния представител Корнелия Нинова към
министър-председателя на Република България
Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер –
председател на Европейската комисия
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема представената информация от
министър-председателя Бойко Борисов относно Бялата книга за бъдещето на Европа.
2. Замес т ник м и н ис т ър -п редседат ел я т
по правосъдната реформа и министър на
външните работи периодично представя пред
Комисията по външна политика актуална информация за развитието на общоевропейския
дебат относно Бялата книга за бъдещето на
Европа.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 14 юли 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5194

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 149
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Томас ван Орсхот – извънреден и пълномощен посланик на Кралство
Нидерландия в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен за неговите изключително големи заслуги за укрепването и
развитието на двустранните отношения между
Република България и Кралство Нидерландия.
Издаден в София на 11 юли 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5170

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2006 г. за здравните изисквания към
овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и
държавите – членки на Европейския съюз, за
определяне на здравния статус на обектите, от
които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти (обн.,
ДВ, бр. 52 от 2006 г.; изм., бр. 86 от 2006 г., бр. 9
от 2010 г., бр. 74 от 2013 г. и бр. 48 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „4, 5 и 7“.
2. В ал. 2 думите „чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5
и чл. 7“ се заменят с „чл. 3, 4, чл. 5, ал. 1, 2 и
ал. 3, т. 1 и чл. 8“.
3. В ал. 3 след думите „ал. 3, т. 1“ се добавя
„чл. 8“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 думите „наредбата
по чл. 51, ал. 5“ се заменят с „чл. 51, ал. 7“.
§ 3. В чл. 7, ал. 3, т. 1, буква „б“ думите
„Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда
за идентификация на животните, регистрация
на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и
регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.)“
се заменят с „чл. 51, ал. 7 ЗВД“.
§ 4. В чл. 12, ал. 1, т. 5 думите „наредбата
по чл. 51, ал. 5“ се заменят с „чл. 51, ал. 7 от“.
§ 5. В чл. 13, ал. 5 думите „одобрени ветеринарни лекари“ се заменят с „лица по чл. 8,
ал. 1 ЗВД“.
§ 6. В чл. 14, ал. 1, т. 1, изречение първо и
второ думата „маркирани“ се заменя с „идентифицирани“.
§ 7. Член 16а се изменя така:
„Чл. 16а. Списък на събирателните центрове,
одобрените търговци и помещенията, които
използват във връзка с търговската си дейност,
регистрационните им номера, както и всички
следващи промени на тази информация, се
публикуват на интернет страницата на БАБХ.“
§ 8. В чл. 18, ал. 1, т. 2 думите „одобрен от
БАБХ“ се заменят с „разрешен от Министерството на здравеопазването“.
§ 9. В чл. 19, ал. 7 след думата „придвижването“ се добавя „или транспортирането“.
§ 10. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1, в т. 7, 8, 10 и 18 след думата „придвижване“ се добавя „или транспортиране“.
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2 . В § 1 в с л е д д у м и т е „(ОВ L 2 33,
31.08.2013 г.)“ съюзът „и“ се заличава, а накрая се добавя „и Решение за изпълнение (ЕС)
2016/2002 на Комисията от 8 ноември 2016 г.
за изменение на приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета, приложение ІІІ
към Решение 2010/470/ЕС на Комисията и
приложение ІІ към Решение 2010/472/ЕС на
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Комисията относно търговията и вноса в
Съюза на овце и кози и на сперма от кочове
и пръчове по отношение на правилата за
превенция, контрол и ликвидиране на някои
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
(ОВ L 308, 16.11.2016 г.)“.
§ 11. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 4, т. 4
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 4, т. 4
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“
Министър:
Румен Порожанов

5133

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-6
от 7 юли 2017 г.

за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба „Военна
полиция“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за
употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба „Военна полиция“.
Чл. 2. (1) Органите на служба „Военна полиция“ могат да използват физическа сила и
помощни средства в случаите по чл. 18, ал. 1
от Закона за военната полиция.
(2) Органите на служба „Военна полиция“
вземат всички мерки за оказване на първа
долекарска помощ на лицата, пострадали при
използване на физическата сила и помощните
средства.
Чл. 3. Органите на служба „Военна полиция“ използват физическа сила и помощни
средства, след като са преминали обучение за
използването им.
Чл. 4. (1) В случаите на употреба на физическа сила и помощни средства се изготвя писмен
доклад от служителя, който ги е използвал, и/
или ръководителя, разпоредил използването им.

(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. звание, име и фамилия, длъжност и месторабота на военнополицейския орган;
2. място, дата и час на използване на физическата сила и помощните средства;
3. основание и обстоятелства за използване
на физическата сила и помощните средства;
4. интензивност на физическата сила, вид и
количество на използваните помощни средства;
5. по възможност данни, идентифициращи
лицето/лицата, спрямо които са използвани
физическата сила и помощните средства;
6. мерки, взети спрямо лицето/лицата;
7. видими последствия от използването на
физическата сила и помощните средства.
Раздел IІ
Използване на физическа сила
Чл. 5. (1) Физическа сила е силовото въздействие, което се упражнява от органите на
служба „Военна полиция“, включително и чрез
използване на специализирани похвати, захвати,
хватки, ключове, прийоми от бойноприложни
техники и др., за обезоръжаване и/или неутрализиране на правонарушители в случаите и
по начина, регламентирани в чл. 18 от Закона
за военната полиция.
(2) При необходимост използването на физическа сила може да се съчетава с използването
на помощни средства.
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Раздел IІІ
Предназначение и у потреба на помощни
средства
Чл. 6. (1) Белезниците са предназначени за
ограничаване възможността за движение на
крайниците на правонарушителя.
(2) Белезниците се поставят при положение
на ръцете отзад на гърба. В зависимост от
физическите качества, състоянието и поведението на правонарушителя се допуска поставяне на белезници при положение на ръцете
отпред, на две и повече лица последователно,
комбинация между ръка и крак, крак за крак,
през или за неподвижен предмет или по друг
подходящ начин.
(3) Лицето с поставени белезници трябва да
бъде под наблюдение.
Чл. 7. (1) Усмирителните ризи могат да се
използват спрямо лица, поведението на които
не може да се контролира по друг начин или
с други средства.
(2) Лицата, спрямо които са използвани
усмирителни ризи, се поставят под постоянно
наблюдение.
Чл. 8. Каучукови, пластмасови и щурмови
палки могат да се използват, когато са неприложими други по-леки начини и средства за
въздействие.
Чл. 9. (1) Електрошоковите палки и прибори са предназначени за блокиране на сетивната и нервната система чрез електричество.
Въздействието може да е чрез непосредствен
контакт или дистанционно (от разстояние чрез
изстрелване на електроди или електрозаряди).
(2) Електрошоковите палки и прибори могат
да се използват при задържане на лица, които
не се подчиняват и/или оказват съпротива
на органите на служба „Военна полиция“, за
пресичане на нападение срещу тях и/или други
лица, както и при опит за бягство на конвоирани, съпровождани, задържани лица и при
освобождаване на заложници.
(3) Електрошоковите палки и прибори могат
да се използват при задържане на лице, нарушило охраната и/или пропускателния режим
в района на охраняван от органите на служба
„Военна полиция“ обект, ако оказва съпротива
или се опитва да избяга.
Чл. 10. (1) Химическите вещества са предназначени за намаляване способността за съпротива на правонарушители чрез дразнещо
въздействие върху очите, кожата и горните
дихателни пътища.
(2) Минималното допустимо разстояние до
лицето, срещу което се използват аерозолни
химически вещества и насочването им, се определя от тактико-техническата характеристика
на всеки отделен вид използвано средство.
(3) Химически вещества и средства за обгазяване се използват при стриктно спазване на
нормативите за всеки конкретен вид и правилата
за безопасност при работа с тях.
(4) Обгазеният район (територия, сграда,
превозно средство) се отцепва незабавно до
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края на поразяващото действие на химическите
вещества и се предприемат мерки за извеждане
и оказване помощ на пострадалите лица.
Чл. 11. (1) Служебни животни – кучета, се
използват за откриване на взривни вещества,
боеприпаси, както и наркотични или други
упойващи вещества.
(2) Служебни кучета могат да се използват
и за патрулиране, охрана на мероприятия, при
издирване и задържане на лица, като задължително се водят от техния щатен водач.
(3) Преди пускане на кучето водачът взема
мерки да не се причинят вреди на други лица.
Чл. 12. (1) При изпълнение на служебните
си задължения органите на служба „Военна
полиция“ могат да бъдат снаряжени с халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и
шокови куршуми.
(2) Халосните патрони и патроните с гумени,
пластмасови и шокови куршуми са предназначени за оказване на физическо и психологическо
въздействие върху правонарушители.
(3) Минималното допустимо разстояние
до лицето, срещу което се използват халосни
патрони и патрони с гумени, пластмасови и
шокови куршуми, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен
вид боеприпас.
(4) Забранява се смесеното поставяне на
бойни патрони и патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и халосни патрони в един
пълнител (магазин) или барабан на оръжието.
Чл. 13. (1) Устройствата за принудително
спиране на превозни средства са механични,
електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически смеси, предназначени за
въздействие върху части, агрегати и системи
на превозните средства, водещи до преустановяване на тяхното движение.
(2) Устройствата за принудително спиране
могат да се използват по отношение на превозни
средства, водачите на които не се подчиняват
на подадени от органите на служба „Военна
полиция“ сигнали за спиране, при задържане
на правонарушители, движещи се с превозно
средство, при охрана на обекти и при освобождаване на заложници.
(3) Устройствата за принудително спиране
на превозни средства се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.
(4) При определяне на местата за поставяне
на устройствата за принудително спиране се
вземат под внимание особеностите на пътя и
прилежащите участъци, видимостта, скоростта
и интензивността на движението, видът на превозното средство и други конкретни условия.
(5) При използването на устройство за принудително спиране се подава сигнал за спиране от
военнополицейските органи, съобразявайки се
с конкретната пътна обстановка, с изключение
на случаите при освобождаване на заложници.
Чл. 14. (1) Устройствата за отваряне на помещения са механични, хидравлични, пневматични, пиротехнически, взривни, електромагнитни
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и други съоръжения и прибори, предназначени
за въздействие върху заключващи механизми и
разрушаване на прегради на входове на сгради,
помещения и пътни превозни средства.
(2) Устройствата за отваряне на помещения
могат да се използват за проникване при задържане на правонарушители, освобождаване
на заложници, противодействие или отказ да
се изпълни законно разпореждане, оказване
съдействие на други държавни органи или
длъжностни лица, на които противозаконно се
пречи да изпълняват задълженията си.
(3) Устройствата за отваряне на помещения
се използват по разпореждане на ръководителя
на операцията.
Чл. 15. (1) Светлинни и звукови устройства
с отвличащо въздействие са боеприпаси и
пиротехнически, механични и други прибори,
предназначени за дезориентиране и отвличане
на вниманието.
(2) Светлинните и звуковите устройства с
отвличащо въздействие могат да се използват
при проникване в обекти, освобождаване на
заложници, задържане на правонарушители,
при нападения срещу граждани и/или военнослужещи, и/или военнополицейски органи,
групови нарушения на обществения ред, нападения на сгради, помещения, съоръжения и
пътни превозни средства.
(3) Използването на светлинни и звукови
устройства се извършва в съответствие с тактико-техническите характеристики и възможностите на всеки отделен вид.
(4) Светлинни и звукови устройства се използват по разпореждане на ръководителя на
операцията.
Чл. 16. (1) Бронираните машини са предназначени за използване от органите на служба
„Военна полиция“ при изпълнение на служебните им задължения, свързани с дейностите по
чл. 7, патрулиране по определен маршрут или
участък за обслужване, отцепване и блокиране
на определени райони, отцепване и блокиране
на направление за движение на участници в
безредици и други правонарушения, създаване
на проходи в барикади и други препятствия,
разрушаване на врати, стени и преодоляване
на други прегради, при терористичен акт или
въоръжени правонарушители, при изпълнение
на задачи в зона на непосредствен риск, при
освобождаване на заложници, при осъществяване на спасителни дейности при извънредни
ситуации.
(2) Бронираните машини се използват по
разпореждане на ръководителя на операцията.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 18,
ал. 11 от Закона за военната полиция.
§ 2. Директорът на служба „Военна полиция“
да организира разработването на указания за
използването на различните видове техники
за употреба на физическа сила и помощни
средства, технически характеристики и правила
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за безопасност при употребата и съхранението
им, както и да организира обучението по чл. 3
от наредбата.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
5171

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № И-2
от 13 юли 2017 г.

за взаимодействие между митническите органи
и органите на Министерството на вътрешните
работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят
условията и редът на взаимодействие между
митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) във
връзка с осъществяване на функциите им,
определени със закон.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява с цел предотвратяване и разкриване на
нарушения и престъпления съобразно компетентностите им.
(3) При изпълнение на поставените им задачи органите по ал. 1 имат право да извършват действия, които са в рамките на техните
правомощия, възложени им със закон.
Чл. 2. (1) Общото ръководство и контролът
на взаимодействието по тази инструкция се
осъществяват от министъра на финансите и
министъра на вътрешните работи.
(2) Координацията меж ду органите на
МВР и митническите органи по прилагане на
тази инструкция се осъществява от главния
секретар на МВР и от директора на Агенция
„Митници“ (АМ).
(3) Оперативното ръководство и контролът
на взаимодействието между митническите
органи и органите на МВР се осъществяват,
както следва:
1. на национално ниво – от директора на
АМ и от директорите на главните дирекции
на МВР или от оправомощени от тях длъжностни лица;
2. на териториално ниво – от съответния
началник на митница, директор на Столичната
дирекция на вътрешните работи (СДВР) или
областна дирекция на МВР (ОДМВР), регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП)
или началник на териториална структура на
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ (ГДБОП);
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3. за районите на действие на гранични полицейски управления и съответните структурни
звена на АМ – от съответните началници.
Раздел ІІ
Основни задачи и дейности
Чл. 3. Основни задачи при осъществяване
на взаимодействието са:
1. противодействие на трафика на хора и
нелегалната миграция;
2. предотвратяване и разкриване на митнически, валутни и данъчни нарушения и
престъпления;
3. контрол и наблюдение на физически лица,
стоки и товари при преминаването им през
зоната на граничните контролно-пропускателни
пунктове (ГКПП), граничната зона, териториалното море, вътрешните водни пътища и на
територията на страната;
4. противодействие на незаконен международен трафик на движими културни ценности;
5. противодействие на незаконния трафик
на взривни вещества, огнестрелни, химически,
биологични или ядрени оръжия или боеприпаси, на ядрени материали, ядрени съоръжения
или други източници на єонизиращи лъчения,
на токсични и химически вещества и техните
прекурсори, на биологични агенти и токсини,
както и на стоки и технологии с двойна употреба;
6. противодействие на трафика на подправени парични знаци, платежни инструменти и
официални удостоверителни документи;
7. предотвратяване и разкриване на нелегален трафик на наркотични вещества, техните
аналози и прекурсори, както и материали и
съоръжения за производство на наркотици;
8. противодействие на изпирането на пари
и финансирането на тероризма;
9. предотвратяване и разкриване на нарушения и престъпления на правата върху
интелектуалната собственост.
Чл. 4. При изпълнение на задачите по чл. 3
органите на МВР и митническите органи осъществяват следните съвместни дейности:
1. установяват, наблюдават, контролират и
пресичат дейността на физически и юридически
лица, за които има данни, че участват в нарушения и престъпления, свързани с митническото, валутното и данъчното законодателство,
извършени на територията на страната;
2. извършват проверки в жилищни, стопански и търговски помещения в случаите,
предвидени в закон;
3. извършват проверки на лица и личните
им документи, вещи, транспортни средства,
стоки и свързаната с тях документация;
4. събират и обезпечават доказателства за
целите на наказателно и административнонаказателно производство;
5. осъществяват оперативно-издирвателна
дейност по отношение на лица, за които има
данни, че осъществяват престъпна дейност;
6. осъществяват контролирани доставки;
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7. осъществяват проверки по линия на
международното сътрудничество, когато това е
предвидено в международен договор, по който
Република България е страна.
Раздел ІII
Форми на взаимодействието
Чл. 5. Взаимодействието между органите на
МВР и митническите органи се реализира чрез:
1. обмен на информация от средствата за
видеонаблюдение на територията на ГКПП;
2. обмен на информация чрез директен достъп до автоматизирани информационни системи
съгласно Инструкция № И-1 от 2016 г. за условията и реда за обмен на информация между
органите на Министерството на вътрешните
работи и Агенция „Митници“ чрез достъп до
автоматизирани информационни системи (ДВ,
бр. 32 от 2016 г.);
3. извършване на съвместни проверки;
4. анализ и оценка на риска;
5. провеждане на съвместна оперативноиздирвателна дейност;
6. определяне на лица за контакт;
7. ползване на инфраструктура и технически средства при извършване на съвместните
проверки;
8. провеждане на съвместно обучение по
теми, свързани със задачите и дейностите по
чл. 3 и 4;
9. участие в дейността на съвместни контактни центрове със съседни държави.
Раздел ІV
Взаимодействие при извършване на съвместни
проверки
Чл. 6. Проверки могат да бъдат извършвани
във:
1. зоната на ГКПП, в граничната зона, териториалното море, вътрешните водни пътища
и на територията на страната;
2. помещения на юридически и физически
лица в случаите, предвидени в закон.
Чл. 7. (1) В зоната на ГКПП на външна граница на Европейския съюз съвместните проверки
на лица и превозни средства се извършват по
инициатива на органите на Главна дирекция
„Гранична полиция“ (ГДГП) или митническите органи съобразно компетентността им и в
рамките на предоставените им правомощия.
(2) Проверката по ал. 1 се инициира с формуляр „Искане за съвместна проверка“ съгласно
приложение № 1, който съдържа:
1. вид, националност, марка и регистрационен номер на превозното средство;
2. имена и ЕГН на българските граждани и
имена, дата на раждане и номер на документ
за пътуване на лицата, които не са български
граждани;
3. цел на проверката – посочва се конкретната цел, а именно: укрити лица или стоки,
или парични средства или др., а при наличие
на допълнителна информация се посочват видът, местонахождението и други данни, които
се конкретизират;
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4. основание за проверка – рисков профил
или наличие на данни в автоматизираните
информационни системи на МВР;
5. резултат от проверката;
6. дата, място (съответен ГКПП), начален
и краен час на проверката;
7. длъжност, фамилия, подпис и печат на
инициатора, извършилия и други длъжностни
лица, присъствали на проверката.
(3) Формулярът по ал. 2 се изготвя в два
еднообразни екземпляра, които се регистрират
в регистри на ГДГП и АМ и се съхраняват в
нормативно предвидените срокове в служебни
помещения на всяка една от взаимодействащите структури.
(4) Инициаторът съпровожда селектирания
обект, присъства на извършването на проверката и при необходимост оказва съдействие
съобразно законоустановените си правомощия.
(5) Съвместна проверка по ал. 1 може да
бъде инициирана и в случай на вече започнала
проверка от митнически орган или от полицейски орган за граничен контрол. Инициаторът
вписва това обстоятелство във формуляра
съгласно приложение № 1.
(6) При нова или допълнителна информация,
получена непосредствено след приключването
на съвместна проверка по отношение на проверени лица, вещи и транспортни средства,
ръководителят на съответното звено за митнически или полицейски граничен контрол може
да инициира нова проверка по ал. 1.
Чл. 8. (1) В зоната на ГКПП на вътрешна
граница на Европейския съюз и на цялата територия на страната за изпълнение на задачите
по чл. 3 могат да бъдат създавани съвместни
екипи.
(2) Съвместни екипи се създават въз основа
на предварително искане, отправено в срок не
по-кратък от 24 часа.
(3) Използването на съвместни екипи се
допуска, когато е:
1. предвидено в съвместни планове за
действия;
2. издадена заповед на ръководител на
национална или териториална структура на
АМ и МВР;
3. необходимо за предотвратяване на нарушение или престъпление.
Чл. 9. (1) За сформирането на съвместни
екипи се издава заповед съгласно приложение
№ 2, която съдържа:
1. правното основание за възлаганите проверки;
2. описание на целта;
3. задача на съвместната проверка;
4. място и време на провеждане на съвместната проверка;
5. ръководител и състав на съвместния екип;
6. вида и регистрационните номера на използваните превозни средства;
7. помощни средства и техническо оборудване, които ще бъдат използвани.
(2) В случаите по чл. 8, ал. 3, т. 3 съвместен екип може да бъде сформиран и по устно
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разпореждане на компетентния орган. В тези
случаи заповедта се издава не по-късно от
24 часа от устното разпореждане, а в случаи
на почивни дни – в първия работен ден.
Чл. 10. (1) Заповедта за сформиране на
съвместните екипи се издава от съответния
ръководител по чл. 2, ал. 3, т. 3, по чиято инициатива се осъществява дейността, съгласувано с
ръководителя на съответната взаимодействаща
структура на АМ или МВР.
(2) Екземпляр от заповедта се връчва на
ръководителя на взаимодействащата структура
и ръководителя на съвместния екип.
Чл. 11. (1) Отклонения от мястото, времето
и целта на възложената задача се допускат по
разпореждане на:
1. органа, издал заповедта, след съгласуване с
ръководителя на съответната взаимодействаща
структура на АМ или МВР;
2. ръководителя на съвместния екип при
неотложност.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 ръководителят
на съвместния екип незабавно информира
органа, издал заповедта.
(3) За допуснатото отклонение се издава
заповед не по-късно от първия работен ден
след изпълнението на задачата.
Чл. 12. (1) Ръководителят на съвместния
екип:
1. осъществява ръководството и координацията;
2. отговаря за изпълнението на възложените
задачи;
3. отговаря за реда и дисциплината;
4. издава разпореждания и дава указания
съобразно законовите изисквания и в рамките
на правомощията си;
5. изготвя доклад след приключване на дейността, екземпляр от който се предоставя на
ръководителя на взаимодействащата структура.
(2) Ръководителят по ал. 1 може да поиска
допълнително съдействие от националните и
териториалните служби на МВР и АМ.
Раздел V
Обмен на информация и анализ на риска
Чл. 13. (1) Митническите органи и органите
на МВР могат да обменят информация относно:
1. установени нарушения на митническото, валутното и данъчното законодателство,
трафика на хора и нелегалната миграция или
наличие на данни за извършени престъпления,
свързани с тях;
2. физически и юридически лица, превозни
средства и стоки, за които има данни, че извършват или са обект на дейност в нарушение
на граничния режим, митническото, валутното
и данъчното законодателство;
3. оперативната обстановка и анализ на
риска в областта на митническите, граничните, данъчните и валутните нарушения или
престъпления;
4. лица, свързани със забранителните списъци по чл. 5 от Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма.
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(2) Митническите органи и органите на
МВР могат да обменят информация от оперативни и стратегически анализи, изготвени от
съответните структури на АМ и МВР, свързани
със задачите по чл. 3 и дейностите по чл. 4.
Раздел VІ
Използване на помощни средства и техническо
оборудване
Чл. 14. (1) При необходимост от използване
на помощни средства и техническо оборудване
това се посочва изрично в заповедта по чл. 9.
(2) Когато в съвместния екип се използват
помощни средства и техническо оборудване, в
групата се включват служители от съответната
институция, преминали съответното обучение.
Чл. 15. Разходите за провеждането на съвместни дейности, свързани с използването на
техническо оборудване, автомобилна и специална техника – държавна собственост, са за
сметка на институцията, на която същите са
предоставени за управление.
Раздел VІІ
Настаняване на лица, задържани със заповед
на митническите органи, в помещенията за
настаняване на задържани лица в структурите
на МВР
Чл. 16. (1) При задържане на лице от митнически орган при необходимост то се настанява
в обособено за целта място в структура на МВР.
(2) Митническите органи конвоират и предават задържаните от тях лица за настаняване в
най-близката териториална структура на МВР,
в която има обособени за тази цел места и възможност задържаните лица да бъдат настанени.
(3) Действията по ал. 2 се осъществяват след
предварително съгласуване с оперативния дежурен от съответната областна или регионална
дирекция на МВР.
Чл. 17. (1) Срокът на задържането в съответните помещения на МВР не може да бъде
повече от 24 часа, като в този срок се включва и
времето от фактическото задържане на лицето.
(2) Задържаното лице се освобождава незабавно след отпадане на основанието за
задържане, но не по-късно от изтичането на
24-часовия срок.
(3) Отговорност за освобождаване на задържаните лица, настанени в структурите на
МВР, носят митническите органи, извършили
задържането.
Чл. 18. (1) Екземпляр от заповедта за задържане и заповедта за конвоиране се предоставя
на структурата на МВР.
(2) Към екземпляра от заповедта за задържане се прилагат:
1. декларация, че задържаното лице е запознато с правата си;
2. копие на протокола за обиск, направен
от митническите органи;
3. копия на медицинските документи на
задържаното лице, включително за проведен
медицински преглед или деклариран отказ от
такъв;
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4. приемно-предавателен протокол за вещите,
намерени при обиска на задържания, съгласно
приложение № 3.
(3) Териториалните структу ри на МВР
приемат за настаняване задържаните лица
от митническите органи, ако съпътстващите
документи съответстват на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за
митниците и подзаконовите нормативни актове,
регламентиращи тази дейност.
(4) Вещите, иззети от митническите органи при задържането, се съхраняват по реда,
установен в МВР.
Чл. 19. (1) При възникване на необходимост
от оказване на медицинска помощ на лице,
задържано от митнически орган, незабавно се
уведомява съответното структурно звено на АМ.
(2) Транспортирането на задържаното лице
до здравно заведение се осъществява от митнически орган.
(3) В случаите по ал. 1, когато е извършен
медицински преглед на задържаното лице,
копие от медицинския документ се предоставя
и на съответната териториална структура на
МВР, в която е настанено задържаното лице.
(4) При необходимост от оказване на спешна
медицинска помощ съответните служители на
МВР, отговарящи за помещенията за задържане, сигнализират на единен европейски номер
112 и уведомяват съответния орган на АМ,
извършил задържането.
Раздел VІІІ
Други форми на взаимодействие
Чл. 20. При поискване митническите органите и органите на МВР в кръга на тяхната
компетентност взаимно си предоставят експертна помощ, когато за изпълнение на функциите
им са необходими специални знания.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на инструкцията:
1. „Данъчно законодателство“ са Данъчноосигурителният процесуален кодекс и Законът
за акцизите и данъчните складове и нормативните актове по неговото прилагане.
2. „Митнически органи“ са тези по смисъла
на § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за митниците.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция отменя Инструкцията
за взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите № Із-1191 от 2006 г. по
описа на МВР, № И-7 от 2006 г. по описа на
МФ (необнародвана).
§ 3. Настоящата инструкция се издава на
основание чл. 15, ал. 3 от Закона за митниците
във връзка с чл. 104 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев

(място)

(час на започване)

(час на приключване)

(фамилия, подпис)

УЧАСТВАЛ:

(длъжност, фамилия, подпис, печат)

(място)
(дата, месец, година)



(час на приключване)

(фамилия, подпис)

УЧАСТВАЛ:

(длъжност, фамилия, подпис, печат)

(час на започване)

(длъжност, фамилия, подпис, печат)

ИЗВЪРШИЛ:

ВЕСТНИК

(дата, месец, година)



(длъжност, фамилия, подпис, печат)

ИНИЦИАТОР:

ИЗВЪРШИЛ:

ИНИЦИАТОР:

4. Основание за проверка (рисков профил или наличие на данни в
АИФ на МВР)

4. Основание за проверка (рисков профил или наличие на данни в
АИФ на МВР)

5. Резултат от проверката:

3. Цел на проверката – укрити лица или стоки, или парични средства
или др., а при наличие на допълнителна информация – вид, местонахождение и др.

3. Цел на проверката – укрити лица или стоки, или парични средства
или др., а при наличие на допълнителна информация – вид, местонахождение и др.
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5. Резултат от проверката:

2. Лица (имена и ЕГН на българските граждани и имена, дата на
раждане и номер на документ за пътуване на лицата, които не са български граждани)

ДО
........................
........................

2. Лица (имена и ЕГН на българските граждани и имена, дата на
раждане и номер на документ за пътуване на лицата, които не са български граждани)

Екз. № 2 – АМ – МФ

И С К А Н Е
№ ………../………. 20........ г.
за извършване на съвместна проверка
Във връзка с чл. 22 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 от 2002 г. на Министерския съвет, да бъде извършена проверка на:
1. Превозно средство (вид, националност, марка, регистрационен номер)

ДО
........................
........................

И С К А Н Е
№ ………../………. 20........ г.
за извършване на съвместна проверка
Във връзка с чл. 22 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 от 2002 г. на Министерския съвет, да бъде извършена проверка на:
1. Превозно средство (вид, националност, марка, регистрационен номер)

Екз. № 1 – ГДГП – МВР

Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
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Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
ЗАПОВЕД
ОТНОСНО: Сформиране на съвместен екип.
Правно основание ............................................
Цел ......................................................................
Задача .................................................................
Район (място) на действие ....................................
Дата и час на започване на съвместната проверка
...................................................................................
...................................................................................
Дата и час на приключване на съвместната
проверка ..................................................................
...................................................................................
Ръководител на съвместния екип .......................
...................................................................................
...................................................................................
Членове: ..................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Служебен автомобил ............................................ ,
рег. номер ................................................................
Помощни средства и техническо оборудване
...................................................................................
...................................................................................
Дата: ..........................

......................................
(длъжност)
......................................
(име и фамилия)
......................................
(подпис и печат)

Приложение № 3
към чл. 18, ал. 2, т. 4
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за вещи и пари на задържано лице
Днес, ...................... г., долуподписаните
.................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
на длъжност ........................................................... ,
.................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
на длъжност ........................................................... ,
извършихме предаване и приемане на намерените
в ............................................................................. –
лице, задържано със заповед № ......................... ,
издадена на основание Закона за митниците,
вещи и пари, както следва:
1. Вещи ....................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
2. Пари (цифром и словом) ..................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Предал: ...........................
(подпис)
......................... 20... г.
гр. .....................................
5137

Получил: ...........................
(подпис)
......................... 20... г.
гр. ........................................
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 379
от 12 януари 2017 г.

по административно дело № 4337 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – пето отделение, в съдебно
заседание на четиринадесети декември две
хиляди и шестнадесета година в състав: председател: Марина Михайлова, членове: Донка
Чакърова, Илиана Славовска, при секретар
Мадлен Дукова и с участието на прокурора
Лилия Маринова изслуша докладваното от
председателя Марина Михайлова по адм. д.
№ 4337/2016 г.
Производството по делото е по реда на
чл. 185 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Националното
сдружение на частните болници, сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“, Сдружението на общинските болници
в България и сдружение „Българска болнична асоциация“ против Наредба № 3 от
25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Кардиохирургия“, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 13
от 16.02.2010 г.; изм., бр. 66 от 24.08.2010 г.;
изм. и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г.). Оспорена
е цялата наредба заедно с нейните изменения.
Жалбоподателите навеждат доводи за нищожност на разпоредбите, касаещи последните
изменения и допълнения на наредбата, за
допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и на изискванията на
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол над
стопанската дейност (ЗОАРАКСД), както и
за противоречие с предоставената законова
делегация. Искат да бъде отменена оспорената
наредба. Претендират разноски.
Ответникът – министърът на здравеопазването, изразява становище за недопустимост
на жалбите и евентуално за неоснователност.
Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на претендираните от жалбоподателите
разноски за всеки един от тях поради общност
на жалбата им.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбите.
Върховният административен съд, пето
отделение, след като прецени доказателствата
по делото и доводите на страните, намира
следното:
По отношение допустимостта на жалбата:
Жалбата е процесуално допустима като
подадена срещу нормативен административен
акт без ограничение във времето и при наличието на пряк и непосредствен личен интерес.
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Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или за
които той поражда задължения. Наредбата
съдържа административноправни норми, които се отнасят за определен, но неограничен
брой адресати и имат многократно правно
действие, което я дефинира като нормативен
административен акт по смисъла на чл. 75,
ал. 1 АПК. Оспорването е направено срещу
наредбата, като са обосновани противоречия
с нормативни актове от по-висока степен на
наредбата, и е подадено от юридически лица
с нестопанска дейност, които са представили
писмени доказателства, че са регистрирани
за защита на права и интереси на лицата,
чиято дейност се регламентира с оспорения
акт или са потребители на здравни услуги.
Разпоредбите на наредбата пораждат пряко
права и задължения за лечебни заведения,
но рефлектират и върху правната сфера на
всички потенциални потребители на здравни
услуги. Съгласно Тълкувателно решение № 2
от 12.02.2010 г. на Върховния административен
съд по т. д. № 4/2009 г. 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.
Оспорващите сдружения с нестопанска цел
притежават обща процесуална дееспособност,
за което следва да имат и правна възможност
да реализират признатите им права в защита на общите интереси на своите членове
и по съдебен ред чрез подаване на жалби
срещу актове, които засягат общи права и
интереси на техните членове. В тази правна
възможност за реализиране на обща позиция
на засегнатите лица се изразява и правният
интерес от обжалване на административни
нормативни актове по смисъла на чл. 186,
ал. 1 АПК. Жалбата е процесуално допустима като подадена от юридически лица с
нестопанска цел, вписани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел като
сдружения, които осъществяват дейност в
обществена полза с основни цели, свързани
със създаване на оптимални условия за предоставянето на здравни услуги в България
и успешно фу нк ц иони ране на лечебни т е
заведения посредством подобряване на нормативната уредба, по-добро взаимодействие
между институциите и отчитане на усилията
на лечебните заведения за предоставяне на
по-добри и модерни методи на лечение, създаване на обществена подкрепа и условия за
развитие и усъвършенстване на българското
здравеопазване, облекчаване достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ,
запазване и развитие на общинските болници.
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Настоящият съдебен състав намира, че
от описанието на предмета на дейност на
сдру жени ята е възмож но да се обоснове
наличието на правен интерес за оспорване
на нормативен акт, регулиращ обществени
отношения в областта на здравеопазването.
По изложените съображения следва да се
приеме, че за всеки един от жалбоподателите е налице правен интерес от оспорване
на нормативния акт, регулиращ отношения
в областта на здравеопазването, дори и за
тези сдружения, за чиито членове не е ясно
дали упражняват конкретно дейност по специа лност та „Кардиох иру рги я“, доколкото
наредбата поставя условия, които е възможно
да ограничават упражняването є.
Неоснователни са аргументите, че част от
жалбоподателите като сдружения с нестопанска цел са учредени в защита на интересите
на лечебни заведения, а други от тях – на
правата на пациентите, поради което техните
интереси трябва да се считат за противоречиви, респективно не е ясно в чия защита
е оспорването на наредбата. Наредбата като
нормативен акт съдържа общи правила за
поведение, които по дефиниция трябва да
отразяват общочовешките представи за добро
и справедливо, включително и баланса на
интереси на отделни групи субекти, поради
което не е възможно да бъдат разглеждани
едностранно като задоволяващи/накърняващи отделни противопоставими интереси.
Всяко нарушаване на този баланс води до
несправедливост, която в цивилизованите
общества не следва да се толерира. В този
смисъл подаването на жалба едновременно от
представители на различни групи адресати на
нормативния акт не следва да бъде разглеждано като липса на защитим личен правен
интерес за всеки един от жалбоподателите.
Неоснователни са и доводите за нередовност на жалбата, която съдържа всички
минимални реквизити, а доводите на процесуалния представител на ответната страна в
обратния смисъл не отчитат действителното
съдържание на цялото оспорване и ясно изразената в него воля на жалбоподателите. По
изложените съображения настоящият съдебен
състав на Върховния административен съд
намира жалбата за процесуално допустима.
По отношение основателността на жалбата:
Съгласно чл. 142, ал. 1 АПК съответствието
на административния акт с материалния закон
се преценява към момента на издаването му,
като моментът на издаване на нормативния
административен акт представлява сложен
фактически състав, в който освен всички
действия по неговото приемане се включва
и обнародването му в ДВ и влизането му в
сила. Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България (Конституцията) всич-
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ки нормативни актове се публикуват, което
като принцип определя обнародването в ДВ
като задължителен елемент от фактическия
състав по издаване на нормативни я акт,
включващ процедура по изготвяне на проект,
оповестяване, съгласуване, внасяне на предложение за приемане, вземане на решение за
приемане, удостоверяване на съдържанието,
обнародване и влизане в сила.
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за
нормативните актове (ЗН А) следва да се
извърши по реда на АПК преценка за съответствието на оспорения нормативен акт с
Конституцията и с другите нормативни актове
от по-висока степен (закони), включително и
Договора за функциониране на Европейския
съюз (ЕС) и актовете, приети от институциите
на ЕС, ако е налице регламентация на същите
отношения, които са предмет на оспорения
акт. Преценката относно спазването на ЗНА
следва да е съобразено с редакцията на закона към датата на издаване на наредбата,
респективно измененията и допълненията в
нея, а не действащата към настоящия момент
редакция от ДВ, бр. 34 от 2016 г.
Според чл. 168, ал. 1 АПК, съдържащ се
в общите разпореди на дял трети от АПК
и приложим към настоящото производство,
съдът не се ограничава само с обсъждане на
основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните
доказателства да провери законосъобразността
на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146, а именно: липса на
компетентност, неспазване на установената
форма; наличието на съществено нарушение
на административнопроизводствени правила;
противоречие с материалноправни разпоредби; несъответствие с целта на закона.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ, редакция, ДВ, изм.,
бр. 59 от 31 юли 2010 г.) лечебните заведения
осъществяват дейност та си при спазване
на медицинските стандарти за качество на
оказваната медицинска помощ и осигуряване
защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби
на министъра на здравеопазването. Следователно наредбата е подзаконов нормативен
акт по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за
нормативните актове (ЗНА) и попада в дефиницията на чл. 75, ал. 1 АПК, като съдържа
административноправни норми, отнася се за
неопределен и неограничен брой адресати и
има многократно правно действие.
Наредбата е изда дена от компетентен
а дминист рат ивен орган – минист ърът на
здравеопазването, от когото е подписана
според обнародването в ДВ, независимо, че
публикацията е от името на Министерството
на здравеопазването. Наредбата е подписана
само от министъра на здравеопазването като
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неин издател и той е обозначен като подписал
еднолично акта в „Държавен вестник“.
Законовата разпоредба делегира право за
издаване на наредби на министъра, който е
орган на изпълнителната власт, а не на министерството като ведомство, респективно на
неговото „ръководство“, което да е различно от
министъра като ръководител на ведомството.
Овластяването за издаване на наредбата се
съдържа в чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ и тази делегация е
съобразена с разпоредбата на чл. 115 от Конституцията на Република България, поради
което делегираното правомощие на министъра на здравеопазването не противоречи
на Конституцията на Република България.
Следва да се приеме, че това правомощие е
надлежно упражнено с подписването еднолично от министъра на наредбата, както е
отбелязано в обнародвания в ДВ текст.
С ледоват ел но м и н ис т ър ът на зд ра ве опазването е издал обжалвания подзаконов
нормативен акт въз основа на законова делегация и в рамките на предоставената му
компетентност, поради което е действителен
нормативен акт.
Актът е издаден в изискуемата форма,
обнародван е в ДВ, включително и извършените в него допълнения и изменения, т.е.
от формална страна е спазена изискуемата
процедура по чл. 78, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 37, ал. 1 ЗНА.
Съгласно чл. 80 АПК за неуредените въпроси в раздела от кодекса по отношение на
подзаконовите нормативни актове се прилагат
разпоредбите на ЗНА, в който се съдържа
регламентация относно процедурата по изработване на проекти на нормативни актове.
Член 77 АПК дефинира общо изискването
за обсъждане на проекта на нормативен административен акт с представени становища,
предложения и възражения, което намира
конкретно изражение както в разпоредбата
на чл. 26 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), така и в чл. 2, ал. 7 от Закона за администрацията (ЗА), според който органите
на държавната власт координират дейността
си за осъществяване на единна държавна
политика и извършват консултации със социални партньори, с представители на частния
сектор и с представители на гражданското
общество.
Според чл. 26, ал. 1 ЗНА (приложимата
редакция преди изменението на ЗНА с ДВ,
бр. 34 от 2016 г.) изработването на проект на
нормативен акт се извършва при зачитане на
принципите на необходимост, обоснованост,
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Преди внасянето на проект на нормативен акт
за издаване или приемане от компетентния
орган съставителят на проекта го публикува
на интернет страницата на съответната ин-

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

ституция заедно с мотивите, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища
по проекта – чл. 26, ал. 2 ЗНА (приложимата
им редакция преди изменението на ЗНА с
ДВ, бр. 34 от 2016 г.).
Разпоредбата на чл. 28 ЗНА (приложимата
им редакция преди изменението на ЗНА с
ДВ, бр. 34 от 2016 г.) урежда изисквания за
мотиви към подзаконовите административни
актове, като проектът за нормативен акт
заедно с мотивите се внася за обсъждане
и приемане от компетентния орган. Мотивите задължително следва да съдържат: 1.
причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други 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. Важността
на ясни мотиви към един нормативен акт е
видна от чл. 28, ал. 3 ЗНА, регламентиращ
условието, че проект на нормативен акт,
към който не са приложени мотиви според
посочените изисквания, не се обсъжда от
компетентния орган.
С ъгласно п ро т окол-решен ие № 3 о т
9.07.2009 г. от заседание на Съвета по качес т во и ефек т и внос т на д иа г нос т и ч но лечебната дейност на Министерството на
здравеопазването (МЗ) е представен проектът
за медицински стандарт „Кардиохирургия“,
направени са обсъждания по него и е взето
решение той да бъде приет с направените
забележки и препоръки по него. На 4.12.2009 г.
се е състояло заседание на ръководството
на МЗ, като съгласно п ротокол-решение
№ 19 по т. 1 е приет проект на медицински
стандарт „Кардиохирургия“ с направените
бележки и предложения и е взето решение
проектът да бъде публикуван на интернет
страницата на МЗ. Проектът на наредбата е
публикуван на сайта на МЗ на 17 декември
2009 г. С писмо изх. № 31-07-3 от 26.01.2010 г.
на главния секретар на МЗ до ДВ е изпратена за публикуване подписаната от министъра на здравеопазването Наредба № 3 от
25.01.2010 г. С т. 3 от протокол-решение № 58
от 19.07.2010 г. на ръководството на МЗ са
приети 16 медицински стандарта (без да са
изброени изрично), като на 19.07.2010 г. на
сайта на МЗ е публикуван проект на Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Кардиохиру рги я“. По делото е
приложена и док ладна записка без дата,
изготвена от заместник-министъра на здравеопазването относно проекти за изменения
и допълнения на медицински стандарти, в
която само е посочено, че се правят изменения и допълнения на медицински стандарти,
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включително и по „Кардиохирургия“, като
проектите следва да бъдат публикувани на
сайта на МЗ за провеждане на 14-дневно
обсъждане. Проектите за изменение на посочените в тази докладна записка медицински
стандарти са публикувани на сайта на МЗ на
29.10.2010 г. заедно с мотиви към тях.
По отношение на изменението на Наредба
№ 3 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 8.04.2014 г.,
в сила от 1.04.2014 г.) е приложен протоколрешение № 1 от 17.01.2014 г. на ръководството
на МЗ, в което е взето решение за актуализация на медицински стандарт „Кардиология“,
като този проект е публикуван на интернет
страницата на 12.02.2014 г. под наименование
„проект и мотиви за изменение на Наредба
№ 2 от 2010 г.“.
При така приложените доказателства по
административната преписка следва да бъдат
обосновани следните правни изводи:
В случая по отношение на приетия първоначален проект на наредбата не е спазено
законовото изискване за публикуването му
заедно с мотивите, съответно доклада. Представени са доказателства за извършено публикуване на интернет страницата на МЗ на
17.12.2009 г. само на проекта на наредба, но не
и на мотиви или доклад, каквито на практика
не са и изготвяни, съобразно изискванията
на чл. 28, ал. 2 ЗНА. Липсват и доказателства за предложения и становища по проекта
след публикуване на проекта на наредбата.
Представените такива от 9.07.2009 г. са представени преди публикуването на проекта за
наредба, не са от обществено обсъждане и не
изпълняват изискването на чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Срокът, предвиден в чл. 26, ал. 2 ЗНА
(приложимата редакция преди изменението
на ЗНА с ДВ, бр. 34 от 2016 г.), не е формално
изискване, а израз на минимална гаранция
за спазване на принципите за откритост и
съгласуваност. Заинтересованите страни не
са могли да представят своите предложения
и становища, доколкото не им е предоставена
въобще тази възможност да се запознаят с
мотивите на вносителя на проекта, но още
по-малко е имало възможност те да бъдат
разгледани, обсъдени и взети предвид, с което е нарушен редът за издаване на акта по
чл. 77 АПК.
Проектът за изменението на Наредба № 3
от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 24.08.2010 г.) е публикуван на 19.07.2010 г. на сайта на МЗ, но без
мотиви, доклад или обявяване на 14-дневен
срок за обществено обсъждане.
Като доказателства по делото като част
от административната преписка е приложена
докладна записка (за която се твърди, че е
публикувана с проекта на акта за изменение и
допълнение към наредбата) на 29.10.2010 г. за
обществено обсъждане и мотиви, публикувани
с проекта на акта. Тази докладна записка е
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без дата на изготвянето є, без изходящ номер
и подпис на съставител. Приложена е справка
от интернет страницата на МЗ от 29.10.2010 г.
за извършено публикуване на проектите с
мотиви към медицински стандарти, но те не
касаят изменението на Наредба № 2 от 2010 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Инфекциозни болести“, като с § 30 от ПЗР е
изменена Наредба № 3 от 2010 г. Тази допустима законодателна техника за изменение и
допълнение на нормативен акт с преходни и
заключителни разпоредби на друг нормативен
акт не следва да освобождава съставителя на
проекта преди внасянето му за одобрение от
задължението му да публикува проекта по
начин, по който да е възможно реалното му
обществено обсъждане. В случая е трудно
да се предположи, че заинтересованите от
медицинския стандарт „Кардиохирургия“ са
полу чили възможност чрез публикацията
на 29.10.2010 г. на проект за изменение на
друг стандарт да разберат за предложените
нормативни промени и евентуално да изразят
становище. Същите изводи са относими и по
отношение на изменението на Наредба № 3
от 2010 г. от 8.04.2014 г.
Следователно категорично следва да се
приеме за установено, че липсват мотиви и
те не са публикувани заедно с проекта преди
приемане на основния първоначален текст на
наредбата, а по отношение на проектите за
изменение на наредбата не се установява с
преки доказателства извършеното им публикуване в разбираема форма заедно с мотиви,
респективно доклад.
Докладната записка и мотивите, които са
приети като доказателства по делото, също
не могат да бъдат възприети като мотиви
към проектите за изменение и допълнение на
наредбата, доколкото не отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 ЗНА (приложимата
редакция преди изменението на ЗНА с ДВ,
бр. 34 от 2016 г.). Посочените причини за
приемането на измененията и допълненията
от 2010 г. са общи за всички стандарти и не
се съдържа нито една конкретна причина за
изменение на медицинския стандарт „Кардиохирургия“. Липсват дефинирани цели на
измененията. По отношение на финансовите
и други средства, необходими за прилагането на измененията на наредбата, е посочено
само, че не биха „натоварили бюджета на
лечебните заведения“ и ще имат „положителен финансов ефект върх у болниците“,
което не може да бъде определено като отразяващо действителен финансов анализ на
последиците от промяната в регулацията на
сектор, в който несъмнено имат участие и
публични финанси. По отношение на очакваните резултати от прилагането, включително
финансови, ако има такива, е посочено в
докладната записка, че ще има „облекчаване
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на лечебните заведения в предстоящия им
процес по преобразуване/пререгистрация“. В
„мотивите“ не са предвидени очаквани резултати, а само обстоятелствата, които са взети
предвид за предложените промени. И в двата
документа липсват изречения, които могат да
бъдат отнесени към изискването мотивите на
проекта на подзаконовия нормативен акт да
съдържат анализ на съответствие с правото
на Европейския съюз.
При приемането на проекта на първоначалния основен текст на наредбата не са
спазени изискванията на закона, поради което
при издаване на подзаконовия нормативен
акт са допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
Заинтересовани лица не са могли да представят своите предложения и становища, а още
по-малко те да бъдат разгледани, обсъдени
и взети предвид, с което е нарушен редът
за издаване на акта по чл. 77 АПК. Според
чл. 28, ал. 3 ЗНА (приложимата редакция
преди изменението на ЗН А с ДВ, бр. 34
от 2016 г.) проект на нормативен акт, към
който не са приложени мотиви, съответно
доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не
се обсъжда от компетентния орган. В случая,
независимо че докладът и мотивите не отговарят на законовите изисквания, проектът
за нормативен акт е приет от министъра на
здравеопазването. Посоченото нарушение е
самостоятелно основание за незаконосъобразност на оспорената наредба.
Липсата на доказателства за спазване на
тези императивни правни норми е основание
да бъде направен извод, че административният
нормативен акт противоречи на нормативни
актове от по-висока степен по смисъла на
чл. 15, ал. 2 ЗНА и подлежи на отмяна на
основание чл. 193, ал. 1 във връзка с чл. 146,
т. 4 АПК.
Допуснатите нарушения на администрат ивнопроизводст вени те прави ла също са
съществени и представляват основание за
отмяна на нормативния административен
акт по смисъла на чл. 193, ал. 1 във връзка с
чл. 146, т. 3 АПК. По изложените съображения
настоящият съдебен състав намира, че цялата
обжалвана наредба следва да бъде отменена,
поради което не са налице предпоставките
за разглеж дане на евент уалните искани я
за отмяна на отделни нейни разпоредби.
Публикуването на последващите частични
изменения на наредбата на интернет страницата на министерството по описания начин
не може да обоснове и да санира липсата
на такова истинско обявяване и липсата на
мотиви при приемането на наредбата, дори
и да се приеме, че формално са спазени
изискванията на ЗНА.
Липсата на надлежна обосновка в мотивите на наредбата по смисъла на чл. 28,
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ал. 2 ЗНА (в приложимата редакция преди
измененията с ДВ, бр. 34 от 2016 г.) препятства извършването на съдебния контрол по
същество за съобразността на подзаконовия
нормативен акт с материалноправните норми,
включително с принципите по чл. 52, ал. 1 – 3
от Конституцията на Република България,
ЗЛЗ, ЗОАРАКСД и общностното право. Констатираните нарушения на административнопроизводствените правила са съществени,
което обуславя извод за незаконосъобразност
и отмяна на наредбата.
По водене на делото пред настоящата инстанция жалбоподателите са направили разноски, както следва: Националното сдружение
на частните болници – 430 лв., от които 10 лв.
за държавна такса, 20 лв. за обнародване в
„Държавен вестник“ и 400 лв. за адвокатско
възнаграждение, сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ – 410 лв.,
от които 10 лв. държавна такса и 400 лв. за
адвокатско възнаграждение, Сдружението на
общинските болници в България – 410 лв.
за адвокатско възнаграждение и 10 лв. за
държавна такса, и сдружението „Българска
болнична асоциация“ – общо 410 лв., от които
10 лв. държавна такса и 400 лв. адвокатско възнаграждение. Възражението за прекомерност
на разноските е неоснователно и не следва да
бъде уважено предвид размера на разноските,
който се доближава до минималните размери
на адвокатските възнаграждения по Наредба
№ 1 от 2004 г.
По изложените съображения Върховният
административен съд, пето отделение,
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РЕШИ:
Отменя Наредба № 3 от 25.01.2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2010 г.;
изм., бр. 66 от 24.08.2010 г.; изм. и доп., 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, София, пл. Света Неделя № 5, да заплати на
Националното сдружение на частните болници,
София, бул. Княз Ал. Дондуков № 115А, ет. 3,
офис 18, сумата 430 (четиристотин и тридесет) лв.
Осъжда Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя № 5, да заплати
на сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“, София, ул. Нишава № 121,
сумата 410 (четиристотин и десет) лв.
Осъжда Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя № 5, да заплати
на Сдружението на общинските болници в
България, Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I
№ 7, сумата 410 (четиристотин и десет) лв.
Осъжда Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя № 5, да заплати на
сдружение „Българска болнична асоциация“ със
седалище София разноски по делото в размер
410 (четиристотин и десет) лв.
Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен
съд в четиринадесетдневен срок от съобщението.
Председател:
Георги Колев
5138
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-239
от 18 юли 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми
нистрацията и чл. 91, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищ
ното и училищното образование (ЗПУО) поради
необходимостта от осигуряване на образование на
учениците и стартиране на промяна в системата
на делегираните бюджети нареждам:
1. Отменям Заповед № РД 14-201 от 6.07.2017 г.
(ДВ, бр. 58 от 2017 г.) за закриване на Основно
училище „Васил Левски“ – с. Тодорово, община
Исперих, област Разград.
2. Отказвам закриване на Основно училище
„Васил Левски“ – с. Тодорово, община Исперих,
област Разград, поради следното:
Предвид обявените приоритети на правител
ството от началото на 2018 г. ще стартира про
мяна в системата на делегираните бюджети, като
финансирането няма да зависи само от броя на
децата и учениците, а ще бъдат допълнени и други
елементи, насочени към малките и отдалечени
населени места и към тези с концентрация на
деца от уязвими групи. В тази връзка по-голям
бюджетен ресурс ще бъде насочен към тези на
селени места. Предприети са мерки, чиято цел
е намаляване дела на отпадналите от образова
телната система ученици, вследствие на което
целесъобразно е да не бъдат закривани училища.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5280

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3509-П
от 7 юли 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 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
(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 кон
курсите, 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 следприватиза
ционен контрол, Решение № 1533 от 21.08.2012 г.
на Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол (ДВ, бр. 68 от 2012 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 4635 от 7.07.2017 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
Разград, представляващ поземлен имот с иденти
фикатор 32874.201.204 с площ 8577 кв. м, намиращ
се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-16 от 6.06.2005 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра (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 – 75 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойно
стта им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та 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 юри
дически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
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2.8. посещения и 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 следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
5081
РЕШЕНИЕ № 1677
от 10 юли 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4638 от 10.07.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на Министерството на земеделието и храните,
представляващ поземлен имот с идентификатор
55155.507.261, с площ 318 кв.м, намиращ се на ул.
Димчо Дебелянов № 1, гр. Пазарджик, община
Пазарджик, област Пазарджик, ведно с построена
та в него сграда с идентификатор 55155.507.261.1,
със застроена площ 158 кв. м.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
5115
РЕШЕНИЕ № 1678
от 10 юли 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4639 от 10.07.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управле
ние на областния управител на област Сливен,
представляващ поземлен имот с идентификатор
67338.603.282, с площ 918 кв. м, намиращ се на
ул. Стефан Караджа, кв. Промишлена зона, гр.
Сливен, община Сливен, област Сливен.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
5116
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РЕШЕНИЕ № 1679
от 10 юли 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4640 от 10.07.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на Министерството на земеделието и храните,
представляващ поземлен имот с идентификатор
55155.507.263, с площ 326 кв. м, намиращ се на ул.
Димчо Дебелянов № 1, гр. Пазарджик, община
Пазарджик, област Пазарджик, ведно с построена
та в него сграда с идентификатор 55155.507.263.1,
със застроена площ 160 кв. м.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
5117

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № РД-18-ДС-47
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000
на земеделските земи, предоставени за полз
ване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, регистър на новообразуваните имоти
и таблица за изчисляване дължимото обезщетение
на собствениците, както следва:
I. За територии в землище с. Курново, ЕКАТТЕ
40693, община Роман, област Враца, за местности,
както следва:
1. Булин камък – кадастрален район № 300;
2. Язова могила – кадастрален район № 301;
3. Иванова могила – кадастрален район № 302;
4. Средни полени – кадастрален район № 303;
5. Долни полени – кадастрален район № 304.
II. За територии в землище с. Струпец, ЕКАТТЕ
69972, община Роман, област Враца, за местности,
както следва:
1. Селището – кадастрален район № 151;
2. Кръста – кадастрален район № 152.
III. За територия в землище с. Синьо бърдо,
ЕКАТТЕ 66576, община Роман, област Враца, за
местности, както следва:
1. Рухар – кадастрални райони № 700, 701,
702, 703, 704 и 706;
2. К ьосова падина – кадастрални райони
№ 800, 801 и 802;
3. Поповица – кадастрални райони № 900,
901, 902 и 903.
Заповедта да се изпрати в общинската адми
нистрация – Роман, за разгласяване по реда на
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и на Общинската служба
по земеделие – Роман, за сведение.
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Жалби срещу одобрения план на новообра
зуваните имоти могат да се подават от заинте
ресованите лица чрез областния управител пред
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
М. Николова
5073

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 75
от 31 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Мом
чилград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за линеен обект на техническата
инфраструктура към ПУП – ПЗ: „Трасе кабелна
линия НН от ТП 25 до ПИ 48996.501.14 по пла
на на новообразуваните имоти по § 4 ЗСПЗЗ в
м. Мамулица, землище на Момчилград, община
Момчилград“, с възложител Мехмед Бахтияр
Хасан така, както е показано в графичната част
на проекта.
2. Възлага на кмета на община Момчилград да
извърши действията по изпълнение на решението.
Председател:
Ю. Юсеин
4994

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ№ 157
от 16 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1. т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: „Уличен водопровод
PE-HD ∅ 90 с L=165 м за нуждите на имот с
идентификатор 69874.67.31 (УПИ 67.31) по пол
ски път с идентификатор 69874.67.38 по КК на
с. Строево, община „Марица“, във връзка с искане
от Костадин Атанасов Стойчев с вх. № 94-01-756(4)
от 10.01.2017 г. и вх. № 94-01-756(5) от 4.05.2017 г.
Трасето за проектиране на водопровод е по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистъра
на засегнатите от трасето имоти.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК и чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет
„Марица“ пред Административния съд – Пловдив,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
5074

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-11-2
от 11 юли 2017 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в изпъл
нение на влязло в сила съдебно Решение № 2415
от 30.06.2015 г., постановено по а.х.д. № 10148 по
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описа за 2014 г. на Пловдивския районен съд,
протокол № 1 от 10.02.2017 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-22-17 от 25.05.2015 г. на областния упра
вител на област Пловдив, с който е приет нов
план на новообразуваните имоти за земи по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в м. Радковото, землище с. Сърнегор,
акт за непостъпили възражения от 25.04.2017 г.
на Общинската администрация – гр. Брезово,
одобрявам нов план на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистър към него за земи по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в м. Радковото в землището на с.
Сърнегор, община Брезово, област Пловдив, за
имоти № 801.290 с площ 600 кв. м, записан на
Венета Йорданова Богданова, и № 801.660 с площ
605 кв. м, записан на наследници на Иван Димит
ров Божинов, съгласно графиката и регистрите
на новообразуваните имоти, които са неразделна
част от тази заповед.
Съгласно § 19, ал. 1 ПЗРЗИД на АПК (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.) и § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ жалби
срещу одобрения нов план на новообразуваните
имоти могат да се подават от заинтересуваните
лица чрез областния управител на област Пловдив
до Районния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Здр. Димитров
5176

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 559
от 22 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с
явно наддаване на поземлен имот с идентификатор
63427.2.1187 с площ 55 кв. м по кадастралната карта
на гр. Русе, с начин на трайно ползване – ниско
застрояване, и построената в него едноетажна
сграда с идентификатор 63427.2.1187.1 със застро
ена площ 33 кв. м, с предназначение – друг вид
сграда за обитаване, използвана за стопански
цели – магазин, ул. Свети Димитър Басарбовски,
община Русе, АОС № 8142 от 6.01.2017 г.
2. Утвърждава тръжната документация (при
ложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 7800 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 1000 лв., който
се внася в срок до 17 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на под
писване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в Цен
търа за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 200 лв. и се заплаща
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в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по
сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/
BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.
3. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник.“
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 члено
ве – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител
ността на търга.
9. Възлага на комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спе
челилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да осво
боди депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
Хр. Белоев
4961

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 748
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на ел.
кабел 20 kV от ж.р. стълб № 10/4, ВЛ „Висока зона“,
ПС „ТЕЦ“, и трасе на водопровод от съществуващ
водопровод ∅ 400Е в ПИ 67338.436.377, м. Башчар
дак, з-ще гр. Сливен, до ПИ 67338.32.39, отреден
„За учебна сграда и градина за спорт и отдих“,
м. Дерен дере, з-ще гр. Сливен, като трасетата
със своя сервитут засягат следните поземлени
имоти: 67338.32.1, м. Девичково, с НТП „полски
път“; 67338.33.11 с НТП „територия за нуждите на
транспорта“; 67338.436.288, м. Башчардак, с НТП
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„за друг поземлен имот за движение и транспорт“,
и 67338.436.377, м. Башчардак, с НТП „вилни
зони“, всички общинска собственост, намиращи
се в землището на гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
5090

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ –
ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 419
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун
джа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжения на тех
ническата инфраструктура, както следва:
– парцеларен план за трасе на подземна
кабелна линия ниско напрежение 1 kV от улица
с о.т. 24 до о.т. 20, минаващо по път III-6601,
с. Межда – с. Скалица от км 30+528 до км 30+751,
до поземлен имот № 000105, стопански двор, по
КВС на землище с. Межда, област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти, чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
5165
РЕШЕНИЕ № 420
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун
джа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение на техни
ческата инфраструктура в следния обхват:
Трасе на водопроводно отклонение от същест
вуващ разпределителен водопровод до урегулиран
поземлен имот I-206 за преработка и съхранение
на селскостопанска продукция в масив 1 през по
землен имот № 000171 – полски път, собственост
на община „Тунджа“, област Ямбол, по КВС на
землище с. Кукорево, област Ямбол, съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
5139
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831. – Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на основание
чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование обнародва информация за резултатите от акреди
тационни процедури и оценяване на проекти за периода 1.05.2016 г. – 30.04.2017 г.:
Институционално акредитирани висши училища в Република България, техните основни
звена и филиали
№

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

1

2

1.

Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
Факултет „Музикална педагогика“
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка
Академия на Министерството на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“
Американски университет в България – Благоевград
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Математика и природни науки“
Академично направление „Журналистика и масови кому
никации“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „История и цивилизации“
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Политически науки и европеистика“
Академично направление „Изкуство, езици и литература“
Филиал на Американския университет
в България – Благоевград, със седалище в гр. София
Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика и технически науки
Център по хуманитарни науки
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Факултет „Международна икономика и администрация“
Юридически факултет
Архитектурен факултет
Департамент за чуждоезиково обучение
Филиал в гр. Смолян
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Филологически факултет
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство
Педагогически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Православен богословски факултет
Факултет „Математика и информатика“
Филиал – Враца
Педагогически колеж – Плевен
Департамент за езиково обучение
Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Департамент за следдипломна квалификация

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Дата на получена
акредитация,
оценка
3

Срок на валидност
на акредитацията

24.01.2013 г.
оценка 9,29

24.01.2019 г.

10.05.2013 г.
оценка 9,19

10.05.2019 г.

03.10.2013 г.
оценка 9,02

03.10.2019 г.

08.11.2012 г.
оценка 8,00

08.11.2017 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

04.05.2017 г.
оценка 9,03

04.05.2023 г.

13.06.2013 г.
оценка 9,12

13.06.2019 г.

04.10.2012 г.
оценка 9,04

04.10.2018 г.

21.06.2012 г.
оценка 9,16

21.06.2018 г.
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Висше строително училище „Любен Каравелов“
13.12.2012 г.
Строителен факултет
оценка 8,63
Архитектурен факултет
Колеж по строителство
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
15.11.2012 г.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“
оценка 8,60
Факултет „Транспортен мениджмънт“
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транс
порта“
Висше училище по застраховане и финанси – София
08.05.2014 г.
Академична програма „Финанси, застраховане, счетоводство“
оценка 9,04
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите –
01.06.2017 г.
Пловдив
оценка 9,03
Факултет по икономика и управление
Департамент по агробизнес и общообразователни науки
Филиал – Велико Търново
Филиал – Русе
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
06.10.2016 г.
Факултет „Национална сигурност и отбрана“
oценка 9,06
Факултет „Командно-щабен“
Институт за перспективни изследвания за отбраната
Департамент „Езиково обучение“
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
решение на Народ
Факултет по телекомуникации и мениджмънт
ното събрание за
Департамент „Базисна подготовка“
преобразуване на
висшето училище
от 21.05.2015 г.

15. Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
Учебно-научен център „Национална сигурност и обществен
ред“
Учебно-научен център „Икономика и управление“
16. Висше училище по мениджмънт – Варна
Стопански факултет
Международен колеж – Добрич
Департамент по модерни обучителни методи
17. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт –
Пловдив
Център по бизнес икономика
Център по иновативен мениджмънт
Център за перманентно обучение
18. Европейски политехнически университет – Перник
19. Икономически университет – Варна
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Информатика“
Факултет „Управление“
Департамент „Езиково обучение“
Колеж по туризъм
Научноизследователски институт
20. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Катедра „Предприемачество и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Базово и чуждоезиково обучение“
21. Колеж по туризъм – Благоевград
Катедра „Туризъм“
Катедра „Бизнес администрация“

08.06.2017 г.
оценка 9,01

4
13.12.2017 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
15.11.2017 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
08.05.2020 г.
01.06.2023 г.

06.10.2022 г.

със статут на ак
редитирано вис
ше училище до
21.05.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
08.06.2023 г.

решение на Народ
ното събрание за
преобразуване на
висшето училище
от 21.05.2015 г.
04.05.2017 г.
оценка 7,95

в ход процедура за
институционална
акредитация

07.07.2016 г.
оценка 4,69
04.10.2012 г.
оценка 8,46

07.07.2019 г.

04.05.2022 г.

04.10.2017 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

27.09.2012 г.
оценка 5,21

в ход процедура за
институционална
акредитация

11.05.2016 г.
оценка 4,79

11.05.2019 г.
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22. Лесотехнически университет – София
Факултет „Горско стопанство“
Факултет „Горска промишленост“
Факултет по „Стопанско управление“
Агрономически факултет
Факултет по „Ветеринарна медицина“
Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“
23. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
Факултет по медицина
Факултет по дентална медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Медицински колеж – Варна
Филиал в гр. Сливен
Филиал в гр. Велико Търново
Филиал в гр. Шумен
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и
спорт
24. Медицински университет – Плевен
Факултет по медицина
Факултет по фармация
Факултет по обществено здраве
Факултет по здравни грижи
Медицински колеж – Плевен
Департамент за езиково и специализирано обучение
25. Медицински университет – Пловдив
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж – Пловдив
Департамент за езиково и специализирано обучение
26. Медицински университет – София
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София
„Филиал проф. д-р Иван Митев“ – Враца

28.03.2013 г.
оценка 8,94

28.03.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

05.09.2013 г.
оценка 9,27

05.09.2019 г.

08.01.2015 г.
оценка 8,49

08.01.2020 г.

24.10.2013 г.
оценка 9,40

24.10.2019 г.

25.07.2013 г.
оценка 9,68

25.07.2019 г.

27. Международно висше бизнес училище – Ботевград
Академична програма „Икономика, управление и туризъм“

08.11.2012 г.
оценка 8,02

28. Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ –
София
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Хуманитарен департамент
Филиал в гр. Кърджали
29. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико
Търново
Факултет „Общовойскови“
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и кому
никационни и информационни системи“
Факултет „Авиационен“
Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“
Департамент „Чуждоезиково обучение“
Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“
30. Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ – София
Факултет „Сценични изкуства“
Факултет „Екранни изкуства“

10.01.2013 г.
оценка 8,72

08.11.2017 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
10.01.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

06.10.2016 г.
оценка 9,17

06.10.2022 г.

14.09.2012 г.
оценка 9,14

14.09.2018 г.
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31. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет
32. Национална спортна академия – София
Учителски факултет
Треньорски факултет
Факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация“
Департамент за езиково обучение и информационни тех
нологии
33. Национална художествена академия – София
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
34. Нов български университет – София
Факултет за базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет
35. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет по икономически и социални науки
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян
Технически колеж – Смолян
Департамент за квалификация и професионално развитие
на педагогическите специалисти
36. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Аграрно-индустриален факултет
Транспортен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Юридически факултет
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
Филиал – Силистра
Филиал – Разград
Филиал – Видин
37. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Исторически факултет
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Юридически факултет
Факултет по педагогика
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Богословски факултет
Факултет по журналистика и масова комуникация
Стопански факултет
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Факултет по химия и фармация
Биологически факултет
Геолого-географски факултет
Медицински факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване на учители

С Т Р. 3 7
3

4

05.09.2013 г.
оценка 9,23

05.09.2019 г.

30.01.2014 г.
оценка 9,01

30.01.2020 г.

10.01.2013 г.
оценка 9,03

10.01.2019 г.

06.12.2012 г.
оценка 9,00

06.12.2018 г.

19.02.2013 г.
оценка 9,36

19.02.2019 г.

07.06.2012 г.
оценка 9,28

07.06.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

25.10.2012 г.
оценка 9,59

25.10.2018 г.
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38. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Институт за научни изследвания

13.12.2012 г.
оценка 8,13

13.12.2017 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

39. Театрален колеж „Любен Гройс“

07.03.2013 г.
оценка 8,09

07.03.2018 г.

40. Технически университет – Варна
Електротехнически факултет
Корабостроителен факултет
Машиннотехнологичен факултет
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Департамент за обучение по математика, физика и езиково
обучение
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич
Филиал – Добрич

24.07.2014 г.
оценка 9,18

24.07.2020 г.

41. Технически университет – Габрово
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Факултет „Стопански“
Технически колеж – Ловеч
Департамент „Езиково и специализирано обучение“

11.10.2012 г.
оценка 8,63

11.10.2017 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

42. Технически университет – София
Факултет „Автоматика“
Електротехнически факултет
Енерго-машиностроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет „Електронна техника и технологии“
Факултет по телекомуникации
Факултет „Компютърни системи и технологии“
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет по приложна математика и информатика
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен
мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерно обучение
Факултет „Машиностроене и уредостроене“ – филиал
Пловдив
Факултет „Електроника и автоматика“ – филиал Пловдив
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Департамент по приложна физика
Департамент по чуждоезиково обучение и приложна линг
вистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Колеж по енергетика и електроника
Колеж – Сливен
Технически колеж – Казанлък

14.06.2012 г.
оценка 9,50

14.06.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

43. Тракийски университет – Стара Загора
Аграрен факултет
Медицински факултет
Ветеринарномедицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Медицински колеж – Стара Загора
Филиал в гр. Хасково
Департамент за информация и повишаване квалификация
та на учителите

19.07.2012 г.
оценка 9,27

19.07.2018 г.
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44. Университет за национално и световно стопанство –
София
Общоикономически факултет
Факултет „Управление и администрация“
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Икономика на инфраструктура“
Факултет „Международна икономика и политика“
Юридически факултет
Бизнес факултет
Факултет „Приложна информатика и статистика“
45. Университет по архитектура, строителство и геодезия –
София
Архитектурен факултет
Строителен факултет
Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа
култура
46. Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технологичен факултет
Технически факултет
Стопански факултет
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание
и спорт
47. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Факултет по технически науки
Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Колеж по туризъм
Технически колеж
Медицински колеж
Департамент по езиково обучение
48. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Факултет по библиотекознание и културно наследство
Факултет по информационни науки
Департамент по общообразователни дисциплини
49. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Факултет по химично и системно инженерство
Факултет по химични технологии
Факултет по металургия и материалознание
Департамент по хуманитарни науки
Департамент по химични науки
Департамент по физико-математични и технически науки
50. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Факултет по природни науки
Факултет по математика и информатика
Факултет по технически науки
Педагогически факултет
Колеж – Добрич
Департамент за информация и повишаване квалификация
та на учителите
51. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Правно-исторически факултет
Природо-математически факултет
Стопански факултет
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет
Факултет по изкуствата
Технически факултет

С Т Р. 3 9
3

4

19.07.2012 г.
оценка 9,65

19.07.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

06.03.2014 г.
оценка 9,31

06.03.2020 г.

01.12.2016 г.
оценка 9,07

01.12.2022 г.

04.07.2013 г.
оценка 8,86

04.07.2018 г.

28.11.2013 г.
оценка 9,14

28.11.2019 г.

26.07.2012 г.
оценка 9,01

26.07.2018 г.

02.04.2015 г.
оценка 8,92

02.04.2020 г.

26.07.2012 г.
оценка 9,26

26.07.2018 г.

С Т Р.
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Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните
професии по висши училища
Оценени проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните
професии за периода 01.05.2016 г. – 30.04.2017 г.
Бургаски свободен университет
3.5.

Професионални направления

Акредитация до:

Оценка

Обществени комуникации и информационни науки

26.04.2023 г.

9,09

Акредитация до:

Оценка

14.10.2022 г.

9,14

Варненски свободен университет
Професионални направления
5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
Професионални направления/
Акредитация до:
Специалности от регулираните професии
5.5.

Оценка

Транспорт, корабоплаване и авиация
Корабоводене

06.10.2022 г.

9,04

Корабна радиоелектроника

12.01.2023 г.

9,04

Акредитация до:

Оценка

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
Професионални направления
5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

03.06.2022 г.

9,00

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

16.12.2022 г.

9,24

Акредитация до:

Оценка

16.09.2022 г.

9,06

Акредитация до:

Оценка
положително
оценен проект
положително
оценен проект
положително
оценен проект

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
Професионални направления
5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

Европейски политехнически университет, гр. Перник
Професионални направления
4.6

Информатика и компютърни науки

13.03.2020 г.

5.4.

Енергетика

09.12.2019 г.

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

05.05.2020 г.

Медицински университет – Плевен
Професионални направления/
Специалности от регулираните професии
3.4. Социални дейности
7.4. Обществено здраве
Управление на здравните грижи
7.5. Здравни грижи
Медицински лаборант

Акредитация до:

Оценка

20.12.2022 г.
14.06.2022 г.
19.05.2022 г.

9,34
9,10
9,39

19.05.2021 г.

8,95

Акредитация до:

Оценка

Медицински университет – Пловдив
Професионални направления/
Специалности от регулираните професии
7.4.

Обществено здраве
Управление на здравните грижи

29.11.2021 г.

8,82

28.07.2021 г.

8,56

Акредитация до:

Оценка

02.02.2021 г.

6,88

20.12.2021 г.

7,78

Медицински университет – София
Професионални направления/
Специалности от регулираните професии
7.4.

Обществено здраве

7.5.

Здравни грижи

Кинезитерапия
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Професионални направления/
Специалности от регулираните професии
7.5.

Здравни грижи – МУ – София, Филиал – Враца
Лекарски асистент
МУ – София, Филиал – Враца

С Т Р. 4 1
Акредитация до:

Оценка

06.12.2020 г.

6,85
положително
оценен проект

12.01.2020 г.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Професионални направления/
Акредитация до:
Специалности от регулираните професии
7.4. Обществено здраве
18.10.2021 г.
7.4. Обществено здраве
Управление на здравните грижи
23.06.2021 г.
7.5. Здравни грижи
Медицински лаборант
11.05.2023 г.
Зъботехник
18.05.2023 г.

Оценка
7,89
8,26
9,02
9,05

Национален военен университет „Васил Левски“
Акредитация до:

Оценка

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Професионални направления

30.09.2022 г.

9,08

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

09.12.2022 г.

9,22

9.1.

Национална сигурност

19.07.2022 г.

9,50

Акредитация до:

Оценка

06.10.2022 г.

9,00

Акредитация до:

Оценка

15.06.2021 г.

7,70

Нов български университет – София

3.6.

Професионални направления/
Специалности от регулираните професии
Право
Право

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Професионални направления
2.4.

Религия и теология

3.2.

Психология

09.12.2022 г.

9,20

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

07.04.2023 г.

5.11. Биотехнологии

03.06.2018 г.

8.2.

Изобразително изкуство

27.07.2021 г.

9,12
положително
оценен проект
8,29

8.3.

Музикално и танцово изкуство

25.05.2021 г.

8,53

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Професионални направления
4.5. Математика
5.3. Комуникационна и компютърна техника
6.1. Растениевъдство

Акредитация до:
09.05.2022 г.
17.06.2022 г.
20.10.2021 г.

Оценка
9,37
9,36
8,04

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Професионални направления

Акредитация до:

Оценка
положително
оценен проект
положително
оценен проект

8.2.

Изобразително изкуство

29.06.2018 г.

8.3.

Музикално и танцово изкуство

29.06.2018 г.

Технически университет – Варна
Професионални направления/
Специалности от регулираните професии
3.4. Социални дейности
5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Електрообзавеждане на кораба

Акредитация до:

Оценка

11.10.2021 г.
25.11.2022 г.

8,90
9,27

10.11.2021 г.

8,69
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Технически университет – Габрово
Професионални направления

Акредитация до:

Оценка

3.7.

Администрация и управление

28.12.2021 г.

8,24

3.8.

Икономика

29.06.2021 г.

8,38

Акредитация до:

Оценка

Тракийски университет – Стара Загора
Професионални направления/
Специалности от регулираните професии
3.8.

Икономика

21.12.2021 г.

8,38

4.3.

Биологически науки

06.06.2022 г.

9,09

6.4.

Ветеринарна медицина

14.07.2019 г.

положително
оценен проект

7.4.

Обществено здраве

20.12.2020 г.

6,86

07.07.2021 г.

8,46

Професионални направления/
Специалности от регулираните професии

Акредитация до:

Оценка

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

23.12.2022 г.

9,42

3.6.

Право
28.07.2022 г.

9,19

Управление на здравните грижи
Университет за национално и световно стопанство – София

Право

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Професионални направления
2.2.

История и археология

Акредитация до:

Оценка

15.06.2018 г.

положително
оценен проект

Акредитация до:

Оценка

27.04.2023 г.

9,12

Акредитация до:

Оценка

28.12.2021 г.

7,60

Акредитация до:

Оценка

22.07.2022 г.

9,34

Акредитация до:

Оценка

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Професионални направления
5.13. Общо инженерство
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Професионални направления
3.9.

Туризъм

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Професионални направления
5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Професионални направления
3.4.

Социални дейности

28.03.2023 г.

9,36

9.1.

Национална сигурност

04.11.2022 г.

9,02

Акредитация до:

Оценка

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Професионални направления/
Специалности от регулираните професии
4.5.

Математика

27.12.2022 г.

9,10

5.1.

Машинно инженерство

28.04.2022 г.

8,68

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

27.04.2023 г.

9,08

7.4.

Обществено здраве
02.04.2018 г.

4,28

Кинезитерапия
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Програмна акредитация на докторски програми за образователната
и научна степен „доктор“ във висшите училища
за периода 1.05.2016 г. – 30.04.2017 г.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Приложни, изящни изкуства и дизайн

21.12.2021 г.

8,27

8.2. Изобразително изкуство

Музикознание и музикално изкуство

26.04.2023 г.

9,16

8.3. Музикално и танцово из
куство

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

8,36

4.6 Информатика и компю
търни науки

Аграрен университет – гр. Пловдив
Докторска програма
Информатика

30.05.2021 г.

Декоративни растения

18.05.2022 г.

9,10

6.1. Растениевъдство

Зеленчукопроизводство

18.05.2022 г.

9,35

6.1. Растениевъдство

Лозарство

18.05.2022 г.

9,31

6.1. Растениевъдство

Мелиорации

18.05.2022 г.

9,16

6.1. Растениевъдство

Овощарство

18.05.2022 г.

9,20

6.1. Растениевъдство

Развъждане на селскостопанските жи
вотни, биология и биотехника на раз
множаването

29.09.2021 г.

8,90

6.3. Животновъдство

Хранене на селскостопанските животни
и технология на фуражите

29.09.2021 г.

8,30

6.3. Животновъдство

Овцевъдство и козевъдство

29.09.2021 г.

8,43

6.3. Животновъдство

Птицевъдство

29.09.2022 г.

9,10

6.3. Животновъдство

Зоохигиена

29.09.2021 г.

8,04

6.3. Животновъдство

Академия на Министерството на вътрешните работи
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Криминалистика

23.06.2022 г.

9,22

3.6. Право

Криминология

23.06.2022 г.

9,26

3.6. Право

Наказателен процес

23.06.2022 г.

9,27

3.6. Право

Наказателно право

23.06.2022 г.

9,23

3.6. Право

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Експлоатация на водния транспорт,
морските и речните пристанища

16.12.2022 г.

9,28

Комуникационни мрежи и системи

16.12.2022 г.

9,12

Корабни силови у редби, машини и
механизми

16.12.2022 г.

9,40

Радиолокация и радионавигация

16.12.2022 г.

9,18

Технология и организация на корабо
строенето и кораборемонта

16.12.2022 г.

9,18

Управление на кораби и корабоводене

16.12.2022 г.

9,38

Професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация
5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация
5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация
5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация
5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация
5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Конституционно право

27.10.2021 г.

8,81

3.6. Право

Гражданско и семейно право

27.10.2021 г.

8,83

3.6. Право

Международно право и международни
отношения

27.10.2022 г.

9,12

3.6. Право

С Т Р.
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Акредитирана до:
27.10.2022 г.

Оценка
9,02

Професионално направление
3.6. Право

27.10.2022 г.

9,11

14.10.2022 г.

9,33

Строителни конструкции

14.10.2022 г.

9,21

Строителни материали, изделия и тех
нологии за производството им

14.10.2021 г.

8,69

3.6. Право
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Криминология
Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Методика на обучението по човек и
общество, човек и природа; Педагогика
на взаимодействието „дете – среда“

25.10.2022 г.

9,28

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението по география

25.10.2022 г.

9,42

Методика на обучението по чужд език

25.10.2022 г.

9,17

Специална педагогика
Организация и управление извън сфе
рата на материалното производство
(Социални дейности)
Културно-историческо наследство

27.09.2021 г.

8,32

1.3. Педагогика на обучението
по...
1.3. Педагогика на обучението
по...
1.2. Педагогика

27.09.2021 г.

8,58

3.4. Социални дейности

14.12.2021 г.

8,78

2.2. История и археология

Педагогическа и възрастова психология

16.09.2022 г.

9,50

3.2. Психология

Социална психология  

16.09.2022 г.

9,55

3.2. Психология

Обща психология

16.09.2022 г.

9,65

3.2. Психология

Политология

16.09.2022 г.

9,53

3.3. Политически науки

Наказателно право

12.01.2023 г.

9,05

3.6. Право

Теория на държавата и правото

12.01.2022 г.

8,98

3.6. Право

Финансово право
Административно право и администра
тивен процес
Конституционно право
Счетоводна отчетност, контрол и ана
лиз на стопанската дейност
Финанси, парично обръщение, кредит
и застраховка (финанси)

12.01.2023 г.

9,04

3.6. Право

12.01.2022 г.

8,80

3.6. Право

12.01.2022 г.

8,94

3.6. Право

25.05.2021 г.

8,46

3.8. Икономика

25.05.2021 г.

8,20

3.8. Икономика

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Докторска програма
Финанси и банково дело

Акредитирана до:

Оценка

29.06.2021 г.

8,75

Професионално направление
3.8. Икономика

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Електроснабдяване и електрообзавеж
дане в транспорта

03.06.2022 г.

9,24

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Теоретична електротехника

03.06.2022 г.

9,14

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Приложна механика

09.12.2022 г.

9,24

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Проектиране, строителство и поддър
жане на улици и автомобилни пътища

09.12.2022 г.

9,26

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Проек т и ра не, с т рои т елс т во и под
държане на железопътни пътища и
съоръжения

09.12.2022 г.

9,34

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия
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Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Строителни конструкции

09.12.2022 г.

9,22

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Организация и управление на строи
телното производство

09.12.2021 г.

8,90

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Развъждане на селскостопанските жи
вотни, биология и биотехника на раз
множаването

29.09.2021 г.

8,72

6.3. Животновъдство

Патология на животните

08.09.2021 г.

8,31

6.4. Ветеринарна медицина

Акушерство и гинекология на живот
ните и болести на новородени животни

08.09.2021 г.

8,51

6.4. Ветеринарна медицина

Ветеринарно-санитарна експертиза

08.09.2021 г.

8,67

6.4. Ветеринарна медицина

Лесотехнически университет
Докторска програма

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
Акредитирана до:

Оценка

Физиология на животните и човека

Докторска програма

26.07.2022 г.

9,32

4.3. Биологически науки

Професионално направление

Медицинска физика

19.12.2021 г.

8,91

4.1. Физически науки

Фармакология (вкл. фармакокинетика
и химиотерапия)

20.04.2023 г.

9,02

7.1. Медицина

Фармацевтична химия

28.07.2021 г.

8,99

7.3. Фармация

Фармакология (вкл. фармакокинетика
и химиотерапия)

20.04.2022 г.

8,54

7.3. Фармация

Акредитирана до:

Оценка

Генетика

26.07.2021 г.

8,98

4.3. Биологически науки

Физиология на животните и човека

26.07.2021 г.

8,93

4.3. Биологически науки

Психиатрия

28.07.2021 г.

8,26

7.1. Медицина

Дерматология и венерология

28.07.2021 г.

8,70

7.1. Медицина

Неврология

28.07.2021 г.

8,62

7.1. Медицина

Акушерство и гинекология

12.01.2022 г.

8,75

7.1. Медицина

Анестезиология и интензивно лечение

12.01.2022 г.

8,61

7.1. Медицина

Инфекциозни болести

20.04.2022 г.

8,99

7.1. Медицина

Пневмология и фтизиатрия

20.04.2022 г.

8,98

7.1. Медицина

Управление на здравните грижи

19.05.2022 г.

9,16

7.4. Обществено здраве

Акредитирана до:

Оценка

Онкология

28.07.2021 г.

8,50

7.1. Медицина

Медицинска информатика

16.05.2021 г.

8,18

7.4. Обществено здраве

Медицински университет – Плевен
Докторска програма

Професионално направление

Медицински университет – Пловдив
Докторска програма

Професионално направление

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Докторска програма
Икономика и управление (минно про
изводство)

Акредитирана до:
29.06.2021 г.

Оценка

Професионално направление

8,46

3.7. Администрация и управление

Международно висше бизнес училище – Ботевград
Докторска програма

Оценка

Професионално направление

29.06.2021 г.

8,40

3.7. Администрация и управление

Икономика и управление (индустрия)

29.06.2022 г.

9,00

3.8. Икономика

Икономика и управление (туризъм)

29.06.2021 г.

8,48

3.9. Туризъм

Администрация и управление (бизнес
администрация)

Акредитирана до:
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Национален военен университет „Васил Левски“
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Комуникационни мрежи и системи

09.12.2022 г.

9,22

5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника

Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

09.12.2022 г.

9,23

5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника

Приложна механика

09.12.2022 г.

9,24

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Управление на системи за сигурност

19.07.2021 г.

8,78

9.1. Национална сигурност

Организация и управление извън сфе
рата на материалното производство
(национална сигурност)

19.07.2022 г.

9,46

9.1. Национална сигурност

Военнополитическ и аспекти на си
гурността

19.07.2021 г.

8,76

9.1. Национална сигурност

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Физическото възпитание в образова
телната система

27.09.2022 г.

9,46

1.3. Педагогика на обучението
по...

Кинезитерапия
Уелнес – промоция на здравето

12.01.2022 г.

8,80

7.4. Обществено здраве

20.12.2021 г.

8,02

7.5. Здравни грижи

Спортна психология

20.12.2022 г.

9,26

7.6. Спорт

Теория и методология на спортната
наука

20.12.2022 г.

9,45

7.6. Спорт

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Методика на обучението по съвремен
ни езици

25.04.2023 г.

9,18

1.3. Педагогика на обучени
ето по…

Археологически изследвания и археометрия

14.12.2021 г.

8,78

2.2. История и археология

История на философията

14.12.2021 г.

8,48

2.3. Философия

Медии и обществени комуникации

18.07.2022 г

9,18

3.5. Обществени комуникации
и информационни науки

Гражданско и семейно право

12.01.2023 г.

9,07

3.6. Право

Наказателно право

12.01.2022 г.

8,82

3.6. Право

Граждански процес

06.10.2021 г.

8,84

3.6. Право

Бизнес администрация

28.12.2022 г.

9,06

3.7. Администрация и управление

Орга н иза ц и я и у п ра в лен ие на из 
вънпроизводствената сфера (публична
администрация)

11.05.2021 г.

8,65

3.7. Администрация и управление

Счетоводна отчетност, контрол и ана
лиз на стопанската дейност (счетовод
ство и одитинг)

11.05.2021 г.

8,11

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни
икономически отношения

28.12.2021 г.

8,00

3.8. Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит
и застраховка

28.12.2021 г.

8,21

3.8. Икономика

Туризъм

28.12.2021 г.

8,47

3.9. Туризъм

Информатика

04.07.2022 г.

9,50

4.6. Информатика и компю
търни науки

Кинознание, киноизкуство и телевизия

14.12.2022 г.

9,27

8.4. Театрално и филмово из
куство

Нов български университет – София
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Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Социални политики и социална работа

06.07.2021 г.

8,88

3.4. Социални дейности

Професионално направление

Политология

25.11.2021 г.

8,68

3.3. Политически науки

Автоматизация на области от немате
риалната сфера (медицина, просвета,
наука, административна дейност и др.)

07.04.2022 г.

8,95

5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника

Музикознание и музикално изкуство

25.05.2022 г.

9,04

8.3. Музикално и танцово из
куство

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Български език

21.12.2022 г.

9,01

2.1. Филология

Общо и сравнително езикознание

21.12.2022 г.

9,01

2.1. Филология

История на България

14.09.2021 г.

8,46

2.2. История и археология

Гражданско и семейно право

07.07.2021 г.

8,75

3.6. Право

Административно право и администра
тивен процес

07.07.2021 г.

8,85

3.6. Право

Криминология

07.07.2021 г.

8,90

3.6. Право

Наказателно право

07.07.2021 г.

8,82

3.6. Право

Наказателен процес

07.07.2021 г.

8,83

3.6. Право

Трудово право и обществено осигу
ряване

07.07.2021 г.

8,83

3.6. Право

Диференциални уравнения

03.10.2022 г.

9,37

4.5. Математика

Математическо моделиране и прило
жение на математиката

03.10.2022 г.

9,47

4.5. Математика

Информатика

03.10.2022 г.

9,43

4.6. Информатика и компю
търни науки

Автоматизирани системи за обработ
ка на информация и управление (по
отрасли)

17.06.2022 г.

9,14

5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника

Комуникационни мрежи и системи

17.06.2022 г.

9,38

5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника

Автоматизация на области от немате
риалната сфера

17.06.2022 г.

9,34

5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Докторска програма

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Теория на възпитанието и дидактиката

15.11.2022 г.

9,58

1.2. Педагогика

Професионално направление

Медийна педагогика

15.11.2022 г.

9,64

1.2. Педагогика

Гражданско образование

15.11.2022 г.

9,30

1.2. Педагогика

Сравнително образование

15.11.2022 г.

9,62

1.2. Педагогика

Предучилищна педагогика

29.11.2022 г.

9,60

1.2. Педагогика

Начална училищна педагогика

29.11.2021 г.

8,52

1.2. Педагогика

Социална педагогика

29.11.2022 г.

9,56

1.2. Педагогика

Специална педагогика

29.11.2022 г.

9,62

1.2. Педагогика

Логопедия

29.11.2022 г.

9,52

1.2. Педагогика

Методика на обучението по биология

20.12.2022 г.

9,32

1.3. Педагогика на обучени
ето по...

Eстетика

26.04.2023 г.

9,03

2.3. Философия

Етика

26.04.2023 г.

9,12

2.3. Философия

История на философията

26.04.2023 г.

9,44

2.3. Философия
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Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Логика
Онтология
Теория на познанието
Философия на културата, политиката,
правото и икономиката
Философия с преподаване на англий
ски език
Философия на историята
Философия на науката
Реторика
Теология
Международно публично право
Право на Европейския съюз

26.04.2023 г.
26.04.2023 г.
26.04.2023 г.

9,10
9,11
9,40

2.3. Философия
2.3. Философия
2.3. Философия

26.04.2023 г.

9,35

2.3. Философия

26.04.2022 г.

8,77

2.3. Философия

26.04.2022
26.04.2023
26.04.2022
22.03.2023
19.05.2021
19.05.2021

г.
г.
г.
г.
г.
г.

8,52
9,33
8,63
9,37
8,93
8,27

Стопанско управление

20.07.2022 г.

9,33

Регионално развитие

02.11.2021 г.

8,23

2.3. Философия
2.3. Философия
2.3. Философия
2.4. Религия и теология
3.6. Право
3.6. Право
3.7. Администрация и управление
3.7. Администрация и управление

28.12.2021 г.

8,62

3.8. Икономика

16.11.2021 г.

8,14

3.8. Икономика

27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
27.12.2022
19.12.2021

9,54
9,50
9,72
9,52
9,68
9,15
9,46
9,52
9,58
9,72
9,78
9,80
9,70
9,62
8,76

4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.4.

Приложение на изчислителната техника
в икономиката
Аналитични изследвания върху данни
(DATA SCIENCE)
Биохимия
Биофизика
Ботаника
Екология и опазване на екосистемите
Ентомология
Физиология на животните и човека
Физиология на растенията
Генетика
Хидробиология
Клетъчна биология
Микробиология
Молекулярна биология
Вирусология
Зоология
Биогеография и география на почвите

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Професионално направление

Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Биологически науки
Науки за земята

Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
Докторска програма
Социално управление
Организация и управление извън сфе
рата на материалното производство
(публична администрация)
Маркетинг
Световно стопанство и международни
икономически отношения
Планиране
Икономика и управление (търговия)
Икономика и управление (индустрия)
Статистика и демография
Приложение на изчислителната техника
в икономиката

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление
3.7. Администрация и управление

20.07.2021 г.

8,64

20.07.2021 г.

8,16

3.7. Администрация и управление

20.07.2022 г.

9,31

3.8. Икономика

20.07.2021 г.

8,90

3.8. Икономика

20.07.2021
05.10.2021
05.10.2021
05.10.2021

г.
г.
г.
г.

8,73
8,63
8,81
8,85

3.8.
3.8.
3.8.
3.8.

05.10.2021 г.

8,64

3.8. Икономика

Икономика
Икономика
Икономика
Икономика

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Технически университет – Варна
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

25.11.2022 г.

9,30

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Теория на възпитанието и дидактика

27.12.2021 г.

8,41

Акредитирана до:

Оценка

Медицинска психология

25.11.2021 г.

8,77

3.2. Психология

Организация и управление извън сфе
рата на материалното производство
(Социални дейности)

25.04.2022 г.

8,37

3.4. Социални дейности

Организация и управление на произ
водството (селско стопанство)

15.12.2021 г.

8,31

3.7. Администрация и управление

Икономика и управление (селско сто
панство)

15.12.2021 г.

8,45

3.8. Икономика

Народно стопанство (вкл. регионална
икономика и история на народното
стопанство)

15.12.2021 г.

8,34

3.8. Икономика

Микробиология (Медицински факултет)

27.12.2021 г.

8,70

4.3. Биологически науки

Теоретична електротехника
Технически университет – София

1.2. Педагогика

Тракийски университет – Стара Загора
Докторска програма

Професионално направление

Ботаника

06.06.2021 г.

8,74

4.3. Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите

06.06.2022 г.

9,26

4.3. Биологически науки

Технология на шевното производство

02.12.2021 г.

8,38

5.1. Машинно инженерство

Художествено оформяне и моделира
не на текстилни и шивашки изделия,
облекла и обувки

02.12.2021 г.

8,33

5.1. Машинно инженерство

Механизаци я и елек т рификаци я на
растениевъдството

02.12.2021 г.

8,30

5.1. Машинно инженерство

Двигатели с вътрешно горене

02.12.2021 г.

8,32

5.1. Машинно инженерство

Автоматизирани системи за обработ
ка на информация и управление (по
отрасли)

02.12.2021 г.

8,42

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Автоматизация на инженерния труд и
системи за автоматизирано проектиране

02.12.2021 г.

8,38

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Епидемиология

23.06.2021 г.

8,26

7.1. Медицина

Патологоанатомия и цитопатология

07.07.2021 г.

8,92

7.1. Медицина

Анатомия, хистология и цитология

07.07.2021 г.

8,95

7.1. Медицина

Офталмология

01.12.2021 г.

8,49

7.1. Медицина

Фармакология

01.12.2021 г.

8,53

7.1. Медицина

Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията

12.01.2022 г.

8,42

7.1. Медицина

Съдова хирургия

01.12.2022 г.

9,03

7.1. Медицина

Университет за национално и световно стопанство
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Журналистика

23.12.2022 г.

9,35

3.5. Обществени комуникации
и информационни науки

Организация и управление извън сфе
рата на материалното производство
(медии и комуникации)

23.12.2022 г.

9,48

3.5. Обществени комуникации
и информационни науки

Административно право и администра
тивен процес

28.07.2022 г.

9,20

3.6. Право
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Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Гражданско и семейно право
Наказателно право
Наказателно-процесуално право
Икономика и управление (предприемачество)

28.07.2022 г.
28.07.2021 г.
28.07.2021 г.

9,14
8,73
8,80

3.6. Право
3.6. Право
3.6. Право

30.11.2022 г.

9,15

3.8. Икономика

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Организация и управление на произ
водството (индустрията)

02.11.2021 г.

8,17

3.7. Администрация и управление

Университет по библиотекознание и информационни технологии
Докторска програма
Акредитирана до:
Бизнес, административни обществени
16.06.2021 г.
комуникации и технологии

Оценка
8,90

Наукознание

16.06.2022 г.

9,10

Теория на информацията и управление
на знания

16.06.2021 г.

8,90

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации
и информационни науки
3.5. Обществени комуникации
и информационни науки
3.5. Обществени комуникации
и информационни науки

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Неорганична химия

09.05.2021 г.

8,17

4.2. Химически науки

Органична химия

09.05.2021 г.

8,36

4.2. Химически науки

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Докторска програма
Акредитирана до:
История на педагогиката и българското
20.12.2022 г.
образование
Методика на обучението по изобрази
27.12.2022 г.
телно изкуство
Методика на обучението по музика

Оценка
9,42
9,35

27.12.2022 г.

9,42

27.12.2022 г.

9,23

27.12.2022 г.

9,22

27.12.2022 г.

9,35

19.07.2021 г.

8,76

Журналистика

25.11.2022 г.

9,23

Радиолокация и радионавигация

17.06.2022 г.

9,20

Методика на обучението по физическо
възпитание и спорт
Методика на обучението по техника и
технологии
Методика на обучението по математика
и информатика
Организация и управление извън сфе
рата на материалното производство
(Социални дейности)

Професионално направление
1.2. Педагогика
1.3.
ето
1.3.
ето
1.3.
ето
1.3.
ето
1.3.
ето

Педагогика
по....
Педагогика
по...
Педагогика
по....
Педагогика
по....
Педагогика
по....

на обучени
на обучени
на обучени
на обучени
на обучени

3.4. Социални дейности
3.5. Обществени комуникации
и информационни науки
5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Докторска програма
Акредитирана до:
Математически анализ
26.07.2022 г.
Изследване на операциите
26.07.2022 г.
Математическо моделиране и прило
26.07.2022 г.
жение на математиката
Алгебра
26.07.2021 г.
Машини и процеси в леката промиш
28.04.2022 г.
леност
Компютърни системи, комплекси и
27.04.2022 г.
мрежи

Оценка
9,20
9,07

Професионално направление
4.5. Математика
4.5. Математика

9,36

4.5. Математика

8,83

4.5. Математика

8,55

5.1. Машинно инженерство

8,83

5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника
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Програмна акредитация на докторски програми за образователната и научна степен „доктор“
в научните организации по чл. 47 ЗВО за периода 1.05.2016 г. – 30.04.2017 г.
Българска академия на науките
Докторска програма

Оценка

Акредитирана до:

Професионално направление

Институт за държавата и правото
Международно частно право

9,39

12.01.2023 г.

3.6. Право

Правна социология. Правна информатика

9,34

12.01.2023 г.

3.6. Право

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление (по отрасли)

9,50

01.07.2022 г.

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Институт за космически изследвания и технологии
Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление (по отрасли)

9,42

01.07.2022 г.

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Институт по микробиология „Стефан Ангелов“
Технология на биологично активните ве
щества

9,48

27.05.2022 г.

5.11. Биотехнологии

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“
Развъждане на селскостопанските жи
вотни и биотехника на размножаването

9,54

21.12.2022 г.

6.3. Животновъдство

Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ)
Обща, висша и приложна геодезия

9,42

20.05.2022 г.

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“
с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Методи за контролиране и изпитване на
материали, изделия и апаратура

9,04

13.05.2022 г.

5.6. Материали и материалознание

Технологии, машини и системи за обра
ботка чрез пластично деформиране

9,26

13.05.2022 г.

5.6. Материали и материалознание

Технологии, машини и системи за леяр
ното производство

9,20

13.05.2022 г.

5.6. Материали и материалознание

Речно и морско строителство

9,36

20.05.2022 г.

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Институт по информационни и комуникационни технологии
Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление (по отрасли)

9,44

01.07.2022 г.

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Компютърни системи, комплекси и мрежи

9,18

13.05.2022 г.

5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника

Комуникационни мрежи и системи

9,22

13.05.2022 г.

5.3. Комуникационна и ком
пютърна техника

Институт по механика
Роботи и манипулатори

9,30

01.07.2022 г.

5.1. Машинно инженерство

Строителни материали, изделия и техно
логия за производството

8,96

13.05.2021 г.

5.6. Материали и материалоз
нание

Национален институт по метеорология и хидрология
Инженерна хидрология, хидравлика и
водно стопанство

9,36

20.05.2022 г.

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Институт по системно инженерство и роботика
Роботи и манипулатори

9,48

01.07.2022 г.

5.1. Машинно инженерство

Елементи и устройства на автоматиката
и изчислителната техника

9,38

01.07.2022 г.

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Автоматизация на производството (по
отрасли)

9,20

01.07.2022 г.

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика
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Селскостопанска академия
Докторска програма

Оценка

Акредитирана до:

Професионално направление

Земеделски институт – гр. Шумен
Селекция и семепроизводство на култур
ните растения

8,33

21.12.2021 г.

6.1. Растениевъдство

Институт по животновъдни науки – Костинброд
Физиология на животните и човека

8,90

06.06.2021 г.

4.3. Биологически науки

Институт по овощарство – гр. Пловдив
Селекция и семепроизводство на култур
ните растения

8,71

03.11.2021 г.

6.1. Растениевъдство

Овощарство

9,23

03.11.2022 г.

6.1. Растениевъдство

Растителна защита (вкл. Фитопатология,
Вирусология, Хербология и др.)

8,91

03.11.2021 г.

6.2. Растителна защита

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ – София
Механизация и електрификация на рас
тениевъдството

9,14

27.05.2022 г.

5.1. Машинно инженерство

Механизация и електрификация на жи
вотновъдството

9,10

27.05.2022 г.

5.1. Машинно инженерство

Хидромелиоративно строителство

9,22

27.05.2022 г.

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Растителна защита (вкл. Фитопатология,
Ентомология, Хербология и др.)

9,35

08.12.2022 г.

6.2. Растителна защита

Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – гр. Садово
Селекция и семепроизводство на култур
ните растения

9,40

03.11.2022 г.

6.1. Растениевъдство

Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
Овощарство

9,30

30.06.2022 г.

6.1. Растениевъдство

Фуражно производство, ливадарство
Овцевъдство и козевъдство

8,95

30.06.2021 г.

6.1. Растениевъдство

9,25

30.06.2022 г.

6.3. Животновъдство

Военномедицинска академия
Докторска програма

Оценка

Акредитирана до: Професионално направление

Психиатрия

8,01

08.12.2021 г.

7.1. Медицина

Онкология

8,26

08.12.2021 г.

7.1. Медицина

Ортопедия и травматология

8,36

08.12.2021 г.

7.1. Медицина

Съдова хирургия

8,13

08.12.2021 г.

7.1. Медицина

Национален център по обществено здраве и анализи – София
Докторска програма

Оценка

Акредитирана до: Професионално направление

Токсикология

8,95

27.10.2021 г.

7.1. Медицина

Социална медицина и здравен менидж
мънт

9,08

27.10.2022 г.

7.1. Медицина

МБАЛ „Токуда болница София“
Докторска програма
Дерматология и венерология
Кардиология
Медицинска радиология и рентгенология
(вкл. използване на радиоактивни изотопи)

Оценка
8,86
8,02
8,80

Акредитирана до: Професионално направление
23.06.2021 г.
7.1. Медицина
23.06.2021 г.
7.1. Медицина
23.06.2021 г.

7.1. Медицина

Медицински институт на МВР – София
Докторска програма
Ортопедия и травматология
Урология
5114

Оценка

Акредитирана до: Професионално направление

8,04

09.06.2021 г.

7.1. Медицина

8,42

09.06.2021 г.

7.1. Медицина
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5. – Минно-геоложкият университет „Св. Иван
Рилски“ – София, на основание Решение № 236
на Министерския съвет от 27 април 2017 г. и в
съответствие със Закона за развитие на академич
ния състав в Република България обявява прием
за редовни и задочни докторанти за учебната
2017 – 2018 г., както следва:
Ши
фър

3.7.

Професионални направ
ления и докторски про
грами

5.2.

5.7.

5.8.

редов задоч
но
но

Администрация и управление
Икономика и управление
(минно производство)

4.4.

ОНС
доктор

1

1

Методи и техника на гео
ложките изследвания

-

1

Екология и опазване на
екосистемите

1

-

Автоматизация на произ
водството (по отрасли)

1

-

Електроснабдяване и елек
т рообза веж да не (по о т 
расли)

-

1

Подземно строителство

-

1

Маркшайдерство

1

1

Подземен добив на полезни
изкопаеми

1

1

Минна аерология

1

-

Механизация на мините

1

1

Техника и технология на
сондирането

1

1

Разработка и експлоатация
на нефтени, газови и газо
кондензатни находища

1

1

Транспорт и съхраняване
на нефт, газ и твърди ми
нерални продукти

1

1

Общо:

10

10

Науки за земята

Електротехника, електроника и автоматика

Архитектура, строителство и геодезия

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“,
ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна
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квалификация“, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209,
0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg. Лице за
контакт: Зоя Велева.
5110
588. – Университет ът по библиотекознание и информационни технологии, София, на
основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
д л ъж ност и: п рофесор в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психо
логия („Психология на сигурността“) – един за
нуждите на катедра „Национална сигурност“,
със срок 2 месеца; доцент в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.5. Общест
вени комуникации и информационни науки
(„Архивно-документални източници за бълга
ро-турските дипломатически отношения 20 –
21 в.“) – един, със срок 2 месеца; доцент в област
на висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки („Османотурски архивни източници за
българската история през Възраждането“) – един
за нуждите на катедра „Архивно-документално
наследство и културономия“, със срок 2 месе
ца; доцент в област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направ
ление 2.2. История и археология („Антична и
тракийска археология“) – един за нуждите на
катедра „Културно-историческо наследство“, със
срок 3 месеца; професор в област на висшето
образование 2. Хуманитарни науки, професио
нално направление 2.2. История и археология
(„Предримска нумизматика“) – един за нуждите
на Регионалния исторически музей – Кюстендил,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа
вен вестник“. Документите се подават на адрес:
София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111,
тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.
5124
82. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент към катедра „Лесо
въдство“, научна област 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направле
ние 6.5. Горско стопанство, научна специалност
„Лесовъдство (вкл. Дендрология)“ по дисципли
ната „Общо лесовъдство“, със срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават в
стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда
на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски № 10,
тел. за информация – 02 91 907, в. 445.
5156
6. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна спе
циалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за нуждите на преподаването в специалност „Рент
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генов лаборант“ в МК „Йорданка Филаретова“ при
Медицинския университет – София. За справки и
подаване на документи: 1606 София, ул. Йорданка
Филаретова № 3, Медицински колеж „Йорданка
Филаретова“, ет. 1, стая 115 – деловодство, към
директор МК, тел./факс: +359 2 91 546 46.
5134
3. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование
9. Сигу рност и отбрана, професионално на
правление 9.2. Военно дело, по научна специ
алност 05.12.01 „Организация и управление на
въоръжените сили“ (по учебните дисциплини:
„Организация и управление на придвижване
то и транспорта“, „Тактика на рода войска на
въоръжени сили“ и „Тактика на логистичните
подразделения“) с учебна натовареност 584 часа,
приравнени към упражнения, за военнослужещ
в катедра „Логистика на сигурността“ във фа
култет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“.
Изисквания към кандидатите: „подполковник“
с код на длъжността 3142 9001 (к1, к4); „майор“
или „капитан“ с изпълнени условия по чл. 21 от
Правилника за прилагане на ЗОВС на РБ, с код
на длъжността 3131 9026, ВОС – 5001, 7001, 5011,
5101 или 5401; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната и
Заповед № ОХ-596 от 22.06.2017 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистра
турата на университета, Велико Търново, бул.
България № 76, тел. за контакти: 062/618832.
5143
4. – Националният военен университет „Васил
Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент,
от област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.2. Во
енно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“ (по учебните
дисциплини: „Технически средства за специална,
санитарна обработка и дегазация на облекло и
снаряжение“, „Технически средства за индивиду
ална и колективна защита“, „Технически средства
за огнемятане и огнепуск“ и „Ядрена, химическа
и биологическа защита“) с учебна натовареност
480 часа, приравнени към упражнения, за воен
нослужещ в катедра „Защита на населението и
инфраструктурата“ във факултет „Общовойскови“
на НВУ „Васил Левски“. Изисквания към кан
дидатите: „майор“ или „капитан“ с изпълнени
условия по чл. 21 от Правилника за прилагане на
ЗОВС на РБ, с код на длъжността 3131 9026 (к1,
к4), ВОС – 7401 или 1001; да са придобили обра
зователна и научна степен „доктор“; да владеят
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английски или френски език на ниво не по-ниско
от 2-2-2-2 по STANAG 6001; да притежават разре
шение за достъп до класифицирана информация
с ниво не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите,
които нямат такова разрешение, следва да отго
варят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона
за защита на класифицираната информация).
Документите да отговарят на изискванията на
Заповед № ОХ-602 от 19.07.2011 г. на министъра на
отбраната и Заповед № ОХ-615 от 28.06.2017 г. на
министъра на отбраната. Заповедите са обявени
на сайта на Министерството на отбраната. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в
регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България № 76, тел. за контакти: 062/618832.
5144
5. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
научна специалност „Комуникационни мрежи и
системи“ (по учебните дисциплини: „Предаване
на данни“, „Криптография в КИС“ и „Модели
ране в комуникациите“) с учебна натовареност
525 часа, приравнени към упражнения, за воен
нослужещ в катедра „Комуникационни мрежи
и системи“ във факултет „Артилерия, ПВО и
КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Изисквания към
кандидатите: „майор“ или „капитан“ с изпълнени
условия по чл. 21 от Правилника за прилагане
на ЗОВС на РБ, с код на длъжността 3131 9026
(к1, к4), ВОС – 1001, 2001, 4001, 5001, 1501, 1701,
2201, 2211, 2221, 2231, 2301, 2311, 4011, 4101, 5101
или 6901; да са придобили образователна и на
учна степен „доктор“; да владеят английски или
френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по
STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната и
Заповед № ОХ-615 от 28.06.2017 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистра
турата на университета, Велико Търново, бул.
България № 76, тел. за контакти: 062/618832.
5145
2. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурси за: доцент
по: област на висше образование 4. Природни на
уки, математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки (Физикохи
мия) – един; главен асистент по: област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна
логистика) – един; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направле
ние 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
(Картография, вкл. тематично географско картог
рафиране) – един; област на висше образование
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5. Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника (Ко
муникационни мрежи и системи) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.4. Социални дейности (Социално прогнозира
не) – един, на 1/4 щат, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти се подават в ректорската канцелария на
ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр.
121, GSM: 0899 901943.
5118
34. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: редовен доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професио
нално направление 5.1. Машинно инженерство
(Транспортна техника) – един; редовни главни
асистенти: в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, профе
сионално направление 3.8. Икономика (Ико
номика на транспорта) – един; (Корпоративни
финанси) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автомати
ка/Електроснабдяване и електрообзавеждане
в транспорта – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник.“ Доку
менти се подават в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
тел. 02/ 9709209.
5109
7. – Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент по 5. Технически науки, професионал
но направление 5.12. Хранителни технологии,
научна специалност „Технология на биологично
активните вещества (вкл. ензими, хормони, бел
тъчини)“, за нуждите на секция „Криобиология
и лиофилизация“, лаборатория „Лиофилизация
и специализирани храни“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни
връх № 53, тел. 02/868-24-56, 02/868-32-26.
5147
8. – Институтът по царевицата – Кнежа, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за професор в професионално направ
ление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
04.01.01. Общо земеделие – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в канцеларията на Ин
ститута по царевицата, Кнежа, п.к. 5835, тел.
09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.
5102
7. – Земеделският институт – Стара Загора,
към Селскостопанската академия – София, обя
вява конкурс за академична длъжност професор в
професионално направление 6.3. Животновъдство,
научна специалност „Развъждане на селскосто
панските животни, биология и биотехника на
размножаването“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в института, Стара Загора, тел.: 042/606 991
и 042/607048.
5149
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10. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одо
брение проект за ПУП– ПП за обект: „Външно
ел. захранване“ до ПИ 58222.823.21 по КК на гр.
Велики Преслав, област Шумен. Проектираното
трасе за „Външно ел. захранване“ започва от
съществуващ ТП „Център“ в имот 58222.497.184,
преминава през ПИ 58222.497.349; 58222.497.369;
58222.823.26 и достига до ПИ 58222.823.21. Дължи
ната на трасето е 445 м. Кабелът ще се положи в
изкоп. Сервитутът за новия кабел НН е по 2 м от
двете страни на кабела – извън регулация, на 0,6 м
откъм уличната регулация и 1,5 м откъм имота.
Проектът е изложен в Община Велики Преслав,
ул. Б. Спиров № 58, ет. 2, стая 212. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта – ПУП за
елементи на техническата инфраструктура, до
общинската администрация.
5192
17. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“,
подобект: „Отклонение от ГРМ извън границите
на урбанизираната територия за захранване на
промишлена зона с. Яворец, община Габрово“, и
специализирана план-схема за газоразпредели
телна мрежа на с. Яворец, община Габрово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения до кмета
на общината.
5168
5. – Община Ивайловград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и чл. 61 АПК съобщава, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПРЗ (подробен ус
тройствен план – план за регулация и застрояване)
на кв. 12, 17а, 20, 21 и 24 по ПУП на с. Ламбух,
ЕКАТТЕ 43128, община Ивайловг рад. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата
на общинската администрация и публикуван на
интернет страницата на Община Ивайловград.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Ивайловград.
5169
9. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в
общинската администрация е постъпил проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура за
„Трасе на път по част от поземлен имот № 000642
и част от поземлен имот № 000643 – публична
общинска собственост“ за осигуряване на транс
портен достъп до поземлен имот № 066002 в
землището на с. Петърч. Проектът е изложен във
входното фоайе на таблото за съобщения в сградата
на общинската администрация – Костинброд, ул.
Охрид № 1, и на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5181
5. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от квар
тали 555 и 557, като:
1. С плана за регулация в кв. 555 се обособява
нов урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ.
В к варта л 557 се обособяват нови У ПИ
VІІ – „За производствени, складови и обслужва
щи дейности“, УПИ VІІІ – „За производствени,
складови и обслужващи дейности“, ІХ – „За про
изводствени, складови и обслужващи дейности“,
Х – „За производствени, складови и обслужващи
дейности“, ХІ – „За производствени, складови
и обслужващи дейности“, УПИ ХІІ – „За озе
леняване“, и УПИ ХІV, при което се изменят
границите на УПИ VІ – „За трафопост“, и на
УПИ V – „За производствени дейности“. Заличава
се отреждането „За картинг писта“. Прокарва
се нова задънена улица с осови точки от ОТ
90204 – ОТ 90211 – ОТ 90212 – ОТ 90213- ОТ
90214 – ОТ 90215 – ОТ 90216 – ОТ 90217 – ОТ
90218 – ОТ 90219 – ОТ 90220.
2. С плана за застрояване се определят зони
за свободно застрояване в новообразуваните
УПИ ХІІІ в кв. 555, УПИ VІІ – „За производ
ствени, ск ла дови и обсл у ж ващи дейност и“,
УПИ VІІІ – „За производствени, складови и
обслужващи дейности“, ІХ – „За производствени,
складови и обслужващи дейности“, Х – „За про
изводствени, складови и обслужващи дейности“,
ХІ – „За производствени, складови и обслуж
ващи дейности“, УПИ ХІІ – „За озеленяване“,
и УПИ ХІV при условията на средноетажно
застрояване и устройствена зона – Предимно
производствена (Пп).
В едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проек
та до общинската администрация. Проектът се
намира в сградата на общинската администра
ция – Перник, ет. 12, стая 6, сл. тел. 076/684-260.
5174
4. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересованите соб
ственици на поземлени имоти 067021, 000136,
000148, 000153, 000147 и 067021 в м. Дъртите
лозя, землището на с. Брестовец, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парце
ларен план на ифраструктурни обекти извън
у рбанизи рани те тери тории – кабел 20 kV и
БКТП, и водопроводно отклонение за ПИ 067021
в м. Дъртите лозя, землището на с. Брестовец,
община Плевен. Проектът се намира в стая
№ 94 на общината и може да бъде разгледан
в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят пис
мени възражения, предложения и искания по
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проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
5094
7. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите собствени
ци на поземлени имоти 063136, 063019, 063044,
063047 и 063136 в землището на с. Тодорово, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на ифраст ру к т у рни
обекти извън урбанизираните територии – трасе
за водоснабдяване на ПИ 063136 в землището на
с. Тодорово, община Плевен. Проектът се намира
в стая № 94 на общината и може да бъде разгледан
в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация чрез Центъра
за административно обслужване на граждани
те – зала „Катя Попова“.
5093
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите соб
ственици на поземлени имоти 076100, 000206,
000204, 000240, 077002 и 000199 в м. Витска ялия
в землището на с. Опанец, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструкту
ра за прокарване на ел. трасе на ел. проводно
отклонение до поземлен имот 076100. Проектът
се намира в стая № 94 на общината и може да
бъде разгледан в дните от понеделник до петък
от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция в Центъра за административно обслужване
на гражданите – зала „Катя Попова“.
5167
2. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите соб
ственици на поземлени имоти 026009 и 000017,
м. Герчов кантон, в землището на с. Ясен, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на тех
ническата инфраструктура за прокарване на
трасе на водопроводно отклонение до поземлен
имот 026009, м. Герчов кантон, в землището на
с. Ясен, преминаващо със сервитут през поземлен
имот 000017 с начин на трайно ползване – полски
път, публична общинска собственост. Проектът
се намира в стая № 94 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 обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да напра
вят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
5211
11. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застро
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яване с обхват ПИ с идентификатор 56784.501.67,
част от кв. 36 и 43 по плана на ПУП – ПУР с
устройствени зони „Жилищен парк Марица-север“,
Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в
Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, 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.
5179
12. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застро
яване с обхват ПИ с идентификатор 56784.501.1017
и ПИ с идентификатор 56784.501.1018, част от кв.
6, 7, 21 по плана на ПУП – ПУР с устройствени
зони „Жилищен парк Марица-север“, Пловдив.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая 2. Съ
гласно 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.
5180
1. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че с Решение № 491 на Общинския съвет – гр.
Смолян, взето на заседанието му на 30.05.2017 г.,
протокол № 25, се разрешава и е одобрено зада
ние с изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „А вариен
ремонт на въжена линия 20 kV „Арда“, община
Смолян, област Смолян“, подобект „Кабелна
линия 20 kV в участъка от км 17+661 до км
18+511 на републикански път III-8683 в земли
щето на с. Могилица, община Смолян, област
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с № 2.333 (път III-8683) и 2.369 по картата
на възстановената собственост на с. Могилица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция Смолян, бул. България № 12.
5142
8. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект за подробен устройствен план – парцеларен
план за подобект: Ново външно ел. захранване
на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила“,
с. Преславен, община Стара Загора, за нуждите
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД. Проектът се на
мира в сградата на общината – ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят пис
мени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5103
1. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парце
ларен план за трасе на ел. кабел за външно
електрозахранване на поземлен имот № 018234
о т с ъще с т ву ва щ Т П/ БК Т П п р е з по з ем лен
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имот № 000738 – полски път, и поземлен имот
№ 000731 – полски път, по КВС на землище
с. Генерал Инзово, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът за подробен устройствен план
е на разположение на заинтересуваните лица в
отдел „АТО и С“ на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
5140
2. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – пар
целарен план за трасе на ел. кабел за външно
електрозахранване на поземлен имот № 029055 от
съществуващ бетонов стълб № 8 през поземлен
имот № 000118 – полски път, по КВС на землище
с. Роза, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът
за подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5141

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокурату
ра – Благоевград, за отмяна на разпоредбите на
чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, т. 1,
т. 4, букви „а“ и „б“, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2,
чл. 27, т. 1, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, 33, чл. 34, ал. 3, чл. 37, чл. 67, ал. 1 и
2, чл. 68 и чл. 69, ал. 3 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Якоруда, приета
с Решение № 5 по протокол № 1 от заседание на
4.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Якоруда, е
образувано адм. д. № 498/2017 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.10.2017 г. от 10 ч.
5119
Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ с адрес:
Пловдив, ул. Райко Даска лов № 67, против
чл. 49, ал. 2, т. 6 от Наредба № 2 за поддържане
и опазване на обществения ред в община Помо
рие, приета с Решение № 136 от 4.12.2000 г. от
Общинския съвет – гр. Поморие. По оспорването
е образувано адм. дело № 1555/2017 г., насрочено
за 28.09.2017 г. от 10 ч.
5107
Административният съд – Бургас, XVII със
тав, призовава Нина Алексеевна Куликова, Ар
тем Владимирович Хахаев, Анна Владимировна
Хахаева, Любовь Михайловна Месяц, Татяна
Николаевна Кабанова, Александр Викторович
Новиков, Хелън Уот Феърбеъри, Ириса Каушеле,
Аркадий Самуилович Дикман, Ирина Михайловна
Новикова, Пол Феърбеъря, Лариса Третякова, Вла
димир Георгиевич Хахаев, Татяна Владимировна
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Мишарина, Надия Ильясовна Широкова, Елена
Борянкова, Гинтс Витолс, Клавдия Васильевна
Заболотняя, Вячеслав Владимирович Лозовецкий,
Александр Михайлович Баранов, Елена Кимовна
Иванова, Екатерина Баранова, Филип Дейвид
Снуук, Олга Михайловна Кузнецова, Андрей
Константинович Янковский, Лев Николаевич
Снетков, Татяна Васильевна Цъйганкова, Елена
Валерьевна Бакашина, Людмила Борисовна Шер
стнякова, Джоузеф Магауайър, Едуард Алексеевич
Драгунов, Александр Гуков, Сергей Викторович
Щервик, Александра Сергеевна Щербик и Вале
рий Вячеславович Юдинцев като заинтересова
ни страни по адм. д. № 183/2017 г., образувано
по жалба от Людмила Дмитриевна Леонова и
Людмила Николаевна Рульнова против Заповед
№ РД-16-1186 от 14.12.2016 г. на кмета на община
Поморие за одобряване и изменение на ПУП – ПЗ
за УПИ ІІ-5145 в кв. 248 по регулационния план
на гр. Поморие. Делото е насрочено за 11.10.2017 г.
от 11,40 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
5250
Административният съд – Варна, ХІ състав, на
основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Росица Тоне
ва – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна,
срещу разпоредбите на чл. 8, ал. 3, чл. 29, ал. 1
и 2 (в санкционните им части), чл. 30, ал. 1 и
2 (в санкционните им части), чл. 31, ал. 1 и 2
(в санкционните им части) от Наредба № 17 за
управление на общинските пътища на територи
ята на община Провадия, приета на заседание
на Общинския съвет – гр. Провадия, с Решение
№ 36-478 по протокол № 36 от 28.04.2010 г. По
протеста е образувано адм. дело № 1618/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна,
XІ състав, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.09.2017 г. от 14,30 ч.
Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
5106
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административ
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъ
пил протест на младши прокурор от Районната
прокуратура – Велико Търново, за отмяна на
разпоредбата на чл. 4, т. 7 от Наредбата за ре
кламно-информационната дейност на територи
ята на община Велико Търново. Образувано е
адм. д. № 492/2017 г. по описа на Административ
ния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 8.09.2017 г. от 10 ч.
5125
Административният съд – Враца, на основа
ние чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Враца, на разпоредбите на 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 3, чл. 29, ал. 2, на съответ
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ните разрешения на чл. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 66,
67 и 68 от Наредбата за управление на пътищата,
общинска собственост, приета от Общинския
съвет – гр. Мездра, по което е образувано адм.
д. № 396/2017 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 19.09.2017 г. от 11 ч.
5213
Административният съд – Враца, на осно
вание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от Ад
министративнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от РИ „Свидетелите на
Йехова в България“ със седалище София, Пенка
Владимирова Бъчварова от Враца и Красимир
Динчев Велев от София, с която са оспорени
разпоредбите на чл. 18, 21, 22 и 23 от Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения
ред на територията на община Мездра, по която
е образувано адм. д. № 442/2017 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
19.09.2017 г. от 11 ч.
5400
Административният съд – Добрич, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесу
алния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от
Народно читалище „Прогрес 1927“  –  кв. Виница,
Варна, с искане за обявяване на нищожността
на Решение № 599-4, взето с протокол № 15 от
30.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
частта на раздел VII, т. 3.8, с която се предоставя
целева субсидия на Народно читалище „Христо
Ботев – 1928“, Варна, за подпомагане на дейността
на фолклорен ансамбъл „Варна“ за 2016 г., по § 45
„Субсидии и други текущи транфери за юридиче
ски лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“
(дейност 738), по която е образувано адм. дело
№ 362/2017 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 19.09.2017 г. от 11 ч.
5403
Административният съд – Ловеч, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 14,
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 15 от Наредбата за организацията
и безопасността на движението, дисциплината
на водачите на превозни средства и пешеходци
те на територията на община Ловеч (приета от
Общинския съвет – гр. Ловеч, с Решение № 625
от 27.03.2014 г.), по който е образувано адм. дело
№ 243/2017 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
5401
Административният съд – Ловеч, І админи
стративен състав, призовава Генади Анатолиев
Бешков с последен известен адрес: Троян, ул.
Еделвайс № 2, вх. Г, ет. 2, ап. 6; Анатоли Анге
лов Бешков с последен известен адрес: Троян,
ж.к. Лъгът № 217, вх. А, ет. 4, ап. 10, и Мариела
Иванова Чилингирова с последен известен адрес:
София, ж.к. Красно село № 15, вх. Б, ет. 8, ап. 41,
сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на
23.10.2017 г. в 13,30 ч. като заинтересовани лица
по адм. дело № 176/2014 г., заведено от Виолетка
Моюва Ковачева, по чл. 215 ЗУТ. Заинтересова
ните лица да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
5215
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Административният съд – Монтана, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 204/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокура
тура – Монтана, срещу чл. 3, ал. 1, т. 4, раздел
V, чл. 29 – 33, чл. 5, т. 4 и 5, чл. 19, ал. 5, чл. 22,
ал. 2, т. 1, 2 и 5 и чл. 38а, ал. 8, изречение второ от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на
община Георги Дамяново. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжна прокуратура – Монтана, ответ
ник – Общинският съвет – с. Георги Дамяново,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 204/ 2017 г. е насрочено за 8.09.2017 г. от 10 ч.
5399
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, пода
ден против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19,
ал. 1, чл. 21, ал. 3, 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 управлението
на общинските пътища в община Брацигово. По
протеста е образувано адм. д. № 478 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.,
насрочено за разглеждане на 13.09.2017 г.
5234
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против чл. 4, ал. 1, т. 4
и 5, чл. 18в, ал. 1, чл. 47а, ал. 2, т. 7 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Брацигово, приета с Решение № 27 от 28.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Брацигово, и срещу т. 4
от тарифата по чл. 3, ал. 1 от същата наредба. По
протеста е образувано адм. д. № 449 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.,
насрочено за разглеждане на 27.09.2017 г.
5157
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжната
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 и 67 от Наредбата за упра
вление на общинските пътища на територията на
община Панагюрище, приета с Решение № 145 от
30.03.2005 г. на Общинския съвет – гр. Панагю
рище. По протеста е образувано адм. д. № 492 по
описа на Административния съд – Пазарджик, за
2017 г., насрочено за разглеждане на 27.09.2017 г.
5158
А дминистративни ят съд – Пловдив, Х ІІІ
състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съ
общава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу Наредбата за реда
за управление на общинските пътища на терито
рията на община Асеновград, приета с Решение
№ 491 от 23.02.2005 г., взето с протокол № 27 от
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23.02.2005 г. на Общинския съвет – Асеновград, в
частта є, както следва: 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 и сл.,
чл. 66, ал. 1 и 2, чл. 67, ал. 1, 2 и 3, чл. 68, по
което е образувано адм. д. № 1221/2017 г. по описа
на Административния съд – Пловдив.
5127
Административният съд – Разград, на осно
вание 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 бъдат обявени
за нищожни разпоредбите на чл. 32, ал. 1, т. 7,
8, 9, 10 и 11 от Наредба № 22 за организация на
движението по улиците на община Исперих, приета
с решение на Общинския съвет – гр. Исперих,
по който е образувано адм. дело № 113/2017 г.
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 26.09.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна до нача
лото на устните състезания при всяко положение
на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
5214
Административният съд – Разград, на осно
вание 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 бъдат обя
вени за нищожни разпоредбите на чл. 8, ал. 2 и
чл. 13 от Наредба № 9 за разрешаване, функци
ониране и премахване на преместваеми обекти
на територията на община Исперих в частта
„с нотариална заверка на подписите“ и чл. 14,
ал. 1, т. 5 и чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба № 9 в
частта „нотариално заверено“, приета с решение
на Общинския съвет – гр. Исперих, по който е
образувано адм. дело № 114/2017 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
26.09.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на уст
ните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
5402
Административният съд – Силистра, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от заместник окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра,
на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на община
Кайнарджа, приета с Решение № 264 по протокол
№ 46 от 29.06.2007 г. от заседание на Общинския
съвет – с. Кайнарджа, по което е образувано
адм. д. № 96/2017 г. по описа на Администра
тивния съд – Силистра, и е насрочено съдебно
заседание на 20.09.2017 г. от 11 ч.
5105
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 223/2017 г. по жалба от СНЦ „Бъл
гарски правозащитен алианс“, Пловдив, срещу
разпоредбите на чл. 91, т. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
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общинско имущество на Община Смолян, приета
с Решение № 666 от 11.05.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Смолян, изменена и допълнена с
Решение № 25 от 18.12.2015 г., насрочено за
5.09.2017 г. от 14,55 ч.
5159
Административният съд – София-град, на
основа ние ч л. 218, а л. 3 ЗУ Т съобща ва, че
е постъпила жалба от Божидар Бориславов
Йовчев и Евдокия Панкова-Йовчева, с която
се оспорва Решение № 555 от 28.07.2016 г. на
Столичния общински съвет в частта му относ
но ПРЗ за УПИ І – „за озеленяване“ с режим
на Тго, УПИ VІ – „за озеленяване“ с режим на
Тго, и УПИ ІІ-1229,1882 – „за жилищно строи
телство“, от кв. 19, по която е образувано адм.
дело № 4105/2017 г., насрочено за 11.10.2017 г. от
10 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едно
месечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5104
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от сдружение с нестопанска цел „Българ
ски правозащитен алианс“, с която се оспорва
чл. 72 от Наредбата за обществения ред при
използване на пътни превозни средства по ули
ците, площадите и пътищата на територията на
Столичната община, приета с Решение № 118
по протокол № 60 от 13.10.2003 г. на Столичния
общински съвет, по която е образувано адм. д.
№ 6241/2017 г. по описа на Административния
съд – София-град, ІХ тричленен състав, насро
чено за 29.09.2017 г.
5126
Административният съд – София област, съ
общава, че е образувано адм. д. № 307/2017 г. по
описа на Административния съд – София област,
със страни: оспорващ – Надя Димитрова Савова,
и ответник – Общинския съвет – с. Мирково,
насрочено за разглеждане на 4.10.2017 г. от 10 ч. и
по което предмет на оспорване е Решение № 169
от 28.11.2016 г. по протокол № 13 от 28.11.2016 г.
на Общинския съвет – с. Мирково, прието на
основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната админи
страция, в частта, в която е променен промилът
тая ТБО за 2017 г. за недвижими жилищни имоти
на физическите лица на територията на с. Мир
ково. Конституирани страни в производството
са жалбоподател – Надя Димитрова Савова, и
ответник – Общинският съвет – с. Мирково.
5120
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 434/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
18.10.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против разпоредбите на чл. 1, глава втора „Соб
ственост и ползване на пътищата“, глава трета
„Специално ползване на пътищата“, чл. 39, т. 5,
чл. 40, чл. 41, ал. 1 и глава шеста „Администра
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тивнонаказателни разпоредби“ от Наредбата за
управление на общинските пътища в община
Горна Малина.
5160
Административният съд – София област, чет
върти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 654/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
18.10.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 30, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реклам
ната дейност на територията на община Костенец.
5231
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпила жалба от Паско Тошев Запрянов от
Димитровград, подадена чрез пълномощника му
адв. Бойчо Георгиев Бойчев от АК – Хасково, с
която е оспорена като незаконосъобразна разпо
редбата на чл. 58 от Наредбата за обществения
ред при използване на пътни превозни средства
и общи площи на територията на община Стара
Загора, по което е образувано адм.д. № 326/2017 г.
по описа на Административния съд – Стара За
гора, насрочено за 28.09.2017 г. от 14,30 ч.
5233
Административният съд – Търговище, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Районната
прокуратура – Търговище, против Наредбата
за придобиване, притежаване и отглеждане на
кучета на територията на община Търговище на
Общинския съвет – гр. Търговище. По протеста
е образувано адм. д. № 112/2017 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.09.2017 г. от 10 ч.
5161
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Паско Тошев За
прянов – Димитровград, обективирано в жалба
против чл. 61, ал. 2, т. 4 от Наредба № 9 за об
ществения ред при използване на пътни превозни
средства на територията на община Димитров
град, приета с Решение № 582 от 27.04.2017 г. на
Общинския съвет – Димитровград, по която е
образувано адм. дело № 662/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
11.10.2017 г. от 10,30 ч.
5244
А дминистративният съд – Ямбол, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съоб
щава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 37,
ал. 2 от Наредба № 6 за реда и условията за
издаване на разрешение за поставяне на вре
менни преместваеми съоръжения, елементи на
градското обзавеждане и рекламни, информа
ционни и монументално-декоративни елементи
на територията на община Стралджа, по което
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е образувано адм. д. № 190/2017 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
5.10.2017 г. от 9,45 ч.
5232
Административният съд – Ямбол, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Ад
министративнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокура
тура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 23, ал. 2,
т. 8 и на чл. 39, ал. 3, т. 2 от Наредбата за реда и
условията за издаване на разрешение за поставяне
на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане и рекламни, информационни и мону
ментално-декоративни елементи на територията
на община „Тунджа“, по което е образувано адм.
д. № 188/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 21.09.2017 г. от 10 ч.
5216
Административният съд – Ямбол, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжна прокурату
ра – Ямбол, на разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 11
във връзка с чл. 17, т. 12, чл. 39, ал. 1, т. 3 във
връзка с чл. 4, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 13 във връзка с
чл. 25, чл. 27, т. 1 – 3 от Наредба № 1 за опазване
на обществения ред и поддържане на приветлив
вид на община Ямбол, приета с Решение по т. 10
по протокол № IV от проведеното на 28.01.2016 г.
заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, по
което е образувано адм. д. № 191/2017 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено за
5.10.2017 г. от 9,30 ч.
5405
Б о т е в г р а д с к и я т р а й о н е н с ъ д п о г р. д .
№ 657/2017 г. по описа на съда кани държателя
на ценната книга – временно удостоверение, из
дадено от „Граммер“ – АД, с ЕИК 122004792 в
търговския регистър, със записани и заплатени
87 броя поименни акции, всяка с право на един
глас в общото събрание на акционерите, с еми
сионна стойност 1 лв., всяка с поредни номера от
№ 75607 до № 75648 вкл. и от № 75980 до № 76024
вкл., с единичен номинал 1 лв., на обща стойност
87 лв., които са напълно изплатени, вписани в
акционерната книга на дружеството („Временно
удостоверение“), да заяви своите права най-късно
до 9.10.2017 г. или до заседанието на съда за про
изнасянето по обезсилването с предупреждение,
че ако не стори това, ценната книга ще бъде
обезсилена. Нарежда на „Граммер“ – АД, с ЕИК
122004792 да не извършва никакви плащания на
приносителя на ценната книга. Насрочва съдеб
но заседание за произнасяне по обезсилването
на 9.10.2017 г. в 9,30 ч., за които дата и час да се
призове молителят Цветана Иванова Борисова
от с. Трудовец.
5229
Плевенският районен съд, 3-ти граждански
състав, призовава ответника Мустафа Пекшен,
роден на 6.12.1979 г. в Айдън Бухаркент, Тур
ция, в момента с неизвестен по делото адрес, в
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двуседмичен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ да се яви в Плевенския районен
съд, стая 114, за връчване на препис от искова
молба ведно с приложенията, както и препис
от разпореж дане № 11714 от 12.07.2017 г. по
гр.д. № 4614/2017 г. на ПлРС. Гражданско дело
№ 4614/2017 г. на PC – Плевен, е образувано
по предявен от Емилия Пламенова Пекшен от
Плевен, иск по чл. 127а 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.
5230
Софийският районен съд, ІІ гр. отделение, 79
състав, призовава Елена Русченко, гражданка на
Русия, родена на 19.01.1971 г., без регистрация и
постоянен адрес в Република България, с неиз
вестен адрес в чужбина, като ответница по гр.д.
№ 49514/2016 г. по описа на Софийския районен
съд, 79 състав, да се яви в двуседмичен срок
считано от обнародването в „Държавен вестник“
в съда за получаване на съобщение по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията към
нея във връзка с предявена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, ЕИК 831609046, искова молба с
вх. № 8018582 от 31.08.2016 г. по описа на СРС,
както и да посочи съдебен адрес. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен предста
вител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5187
Варненският окръжен съд, ХІІ състав, на
основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че
е образувано гр. дело № 542 по описа за 2017 г.
на ВОС, ХІІ състав, по искания на КОНПИ за
отнемане на имущество, както следва:
От Надежда Мишева Василева на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 7600 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 2,
том VII, рег. № 3445, дело № 922 от 9.08.2006 г.
(акт № 35, том XII, дело № 2322/2006 г. на СВ –
Павликени) и отчужден с нотариален акт за по
купко-продажба на недвижим имот № 141, том V,
рег. № 3776, дело № 771 от 6.12.2010 г. (акт № 46,
том X, дело № 1545/2010 г. на СВ – Павликени);
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждава
не на лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег.
№ 308Н527, № на рама WVWZZZ6NZVY105733,
без номер на двигател, дата на първа регистрация
8.01.1997 г., придобит на 20.08.2007 г. и отчужден
на 18.12.2007 г.;
– сумата в размер 1300 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждава
не на лек автомобил „Форд Фиеста“ с рег. № В
3202 КТ, № на рама WF0BXXGAJBTT78272, № на
двигател ТТ78272, дата на първа регистрация
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8.01.1987 г., придобит на 14.09.2007 г. и отчужден
на 22.01.2009 г.;
– сумата в размер 300 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № В 9112
КТ, № на рама W0L000038Т7528563, № на дви
гател Х17DТ972662, дата на първа регистрация
15.07.1996 г., придобит на 23.11.2007 г. и отчужден
на 20.05.2008 г.
От Надежда Мишева Василева на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 1485,12 лв., представлява
ща сума от трето лице, постъпила по банкова
сметка с IBAN BG95 UNCR 7630 1175 7820 90 в
щатски долари, открита на 20.06.2007 г., закрита
на 20.07.2009 г., в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Надежда Мишева Василева.
От Тодор Събев Василев на основание чл. 63,
ал. 2, т. 4 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 350 лв., представляваща
равностойността на наличните дружествените
дялове в „Прозрение 63“ – ЕООД, ЕИК 201966823.
От Надежда Мишева Василева и Тодор Събев
Василев на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– жилищна сграда със застроена площ 233,29
кв. м, построена върху УПИ № IX-106 в кв. 13
по плана на селото, с площ на парцела 480 кв.
м, намиращ се в с. Старо Оряхово, община
Долни чифлик, област Варна, при граници на
парцела: път, УПИ № Х-106, УПИ № XI-107/108,
УПИ № XIV-109, УПИ № XV-109, УПИ № VIII106, ведно с отстъпеното право на строеж върху
мястото, построена в периода 2007 – 2010 г.
От Надежда Мишева Василева и Тодор Събев
Василев на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждава
не на лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № В
7706 РК, № на рама W0L0TFF08WB003450, № на
двигател X16SZR02HG2147, дата на първа регис
трация 27.04.1998 г., придобит на 14.04.2008 г. и
отчужден на 7.01.2010 г.;
– сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил „Мерцедес А 160“ с рег. № В
7994 РВ, № на рама WDB1681331J930533, № на
двигател 16696030674647, дата на първа регис
трация 22.04.2003 г., придобит на 12.08.2009 г. и
отчужден на 4.12.2009 г.;
– сумата в размер 50 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил „БМВ 730 ДЕ“ с рег. № В 2900
РС, № на рама WBAGM21060DR47109, № на дви
гател 306D224065187, дата на първа регистрация
18.10.2004 г., придобит на 12.08.2009 г. и отчужден
на 5.11.2010 г.;
– сумата в размер 18 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Туарег“ с рег. № В
8081 РН, № на рама WVGZZZ7LZ5D025821, № на
двигател BAC033498, дата на първа регистрация
17.09.2004 г., придобит на 15.10.2010 г. и отчужден
на 7.11.2011 г.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят претенциите си върху имуществото
в срок до първото съдебно заседание, насрочено
на 27.10.2017 г., 15 ч.
5148
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 7509/97 г.
за политическа партия с наименование „Земедел
ски народен съюз“ (ЗНС), както следва: Вписва
поименен 14-членен състав на Изпълнителния
съвет на ПП „Земеделски народен съюз“, както
следва: Румен Маринов Йончев – председател,
Мария Николова Кунина – зам.-председател по
организационните въпроси, Явор Илиев Хай
тов – зам.-председател по политическите въпроси,
Георги Александров Ковачев – зам.-председател
по финансовите въпроси, Хранимир Борисов
Генчев – организационен секретар, Димитър
Николов Тадаръков – член, Стефан Стефанов
Пасков – член, Недялко Тенев Недялков – член,
Вергил Георгиев Кацов – член, Михаил Костов
Парталозов – член, Гергана Николова Калпач
ка – член, Петър Стефанов Личев – член, Чавдар
Стоянов Чавдаров – член, Светлин Димитров
Танчев. Вписва нов устав, приет на Конгреса на
партията, проведен на 9.04.2016 г. (с изключение
на разпоредбите, които имат отношение към
новото наименование, за което е отказано впис
ване). Вписва промяна в адреса на управление
на партията – София, ул. Врабча № 1. Вписва
нов Управителен и Контролен съвет на парти
ята в персонален състав, както са утвърдени от
Конгреса на 9.04.2016 г. Вписва за председател
на Управителния съвет на партията Светлин
Димитров Танчев. Вписва за председател на
Контролния съвет на партията Галя Петрова
Димитрова и постоянен състав – Мария Неше
ва Влаева, Димитринка Петкова Ралева, Спас
Борисов Андреев, Мариела Стоянова Стоянова,
Йордан Красимиров Симонски и Христина Ма
ринчева Хараламбиева. Вписва председател на
ПП „Земеделски народен съюз“ (ЗНС) – Румен
Маринов Йончев. ПП „Земеделски народен съюз“
(ЗНС) ще се представлява от председателя на
партията – Румен Маринов Йончев.
5395

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
35. – Управителният съвет на Фондация
„Млад университетски изследовател“ – София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква по
своя инициатива общо събрание на 8.09.2017 г.
в 15 ч. в сградата на СУ „Св. Климент Охрид
ски“, бул. Цар Освободител № 15, южно крило,
ет. 4, кабинет 67, при следния дневен ред: 1.
освобож даване на Ваня Борисова Божилова
като президент на фондацията и оставането є
като член на управителния съвет; 2. избор на
нов президент на фондацията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
5150
62. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз за стопанска инициатива“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 9.09.2017 г. в зала „София“ на
БЧК, София, бул. Джеймс Баучер № 76, в 11 ч.
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет; 2. приемане
на доклада за работата на контролната комисия;
3. промени в устава на ССИ; 4. освобождаване
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на членове на управителния съвет на Съюза за
стопанска инициатива; 5. избор на нови членове
на управителния съвет на Съюза за стопанска
инициатива; 6. избор на заместник-председатели
на Съюза за стопанска инициатива; 7. разни.
Регистрацията на членовете на общото събрание
ще се извърши от 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про
веде същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще бъде редовно независимо
от явилите се членове.
5284
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб ЦСКА – Класическа борба“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на
УС на сдружението от 6.07.2017 г. свиква редовно
общо събрание на 15.09.2017 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в София, район „Слатина“, бул.
Искърско шосе № 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; 2.
избор на нов персонален състав на управителния
съвет на сдружението и освобождаване от длъж
ност и отговорност на досегашните членове на
УС на сдружението; 3. разни. Всички писмени
книжа за общото събрание са на разположение
на всички интересуващи се членове в седалището
на сдружението.
5164
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Център
за югоизточноевропейски изследвания“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.09.2017 г. в 17 ч.
в София 1592, район „Искър“, ул. Продан Тарак
чиев № 12, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността през 2016 г. и
приемане на финансовия отчет на сдружението
за 2016 г.; 2. вземане на решение за прекратяване
на сдружението; 3. избиране на ликвидатор на
сдружението; 4. разни. Канят се всички членове
на сдружението да присъстват на общото събра
ние. При липсата на кворум 2/3 от членовете
на сдружението съгласно чл. 6, ал. 12 от устава
събранието ще бъде отложено за друга дата.
5193
4. – Председателят на управителния съвет на
сдружение с нестопанска цел „Юристи срещу корупцията“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 17, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 25.10.2017 г. в 17,30 ч. в София,
кв. Лозенец, ул. Неразделни № 16, ет. 1. Поканени
за участие са всички членове на сдружението
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
Елена Иванова Андреева като член на УС на
НПО „Юристи срещу корупцията“; 2. избор на
нов член на УС; 3. промяна в устава на НПО
„Юристи срещу корупцията“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
5189
6. – Управителният съвет на Съюза на ВиК
операторите в Република България на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква изборно общо събрание
на 7.09.2017 г. в 11,30 ч. в к.к. Свети Константин
и Елена, Варна, Грандхотел „Варна“, зала „Вар
на“, при следния дневен ред: 1. избор на член на
управителния съвет на СНЦ „Съюз на ВиК опе
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раторите в Република България“; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
участват в изборното общо събрание лично или
чрез писмено упълномощени от тях представители.
5217
6. – Управителният съвет на Студентски
спортен клуб „ИУ – Варна“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.08.2017 г.
в 11 ч. в зала 205 на Икономическия универси
тет – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на ССК ,,ИУ – Варна“ за периода август
2012 г. – юли 2017 г.; 2. избор на нови членове на
управителния съвет на ССК; 3. избор на нов пред
седател на управителния съвет; 4. избор на нов
контрольор. Материалите се намират в каб. 231.
5218
6. – Управителният съвет на настоятелството
към ДГ „Гина Кунчева“ – Карлово, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.09.2017 г. в 17,30 ч. в сградата на детската
градина в Карлово, ул. Ген. Заимов № 14, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на насто
ятелството за първото полугодие на 2017 г.; 2. ос
вобождаване председателя на УС на настоятелите
по негова молба; 3. освобождаване на членове на
управителния съвет по тяхна молба; 4. избор на
нови членове на управителния съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра
нието се отлага с един час по-късно – в 18,30 ч.,
на същото място и се провежда независимо от
броя на присъствалите членове.
5220
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Лъки – 2004“ – гр.
Лъки, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава свиква
редовно годишно общо отчетно събрание на
31.08.2017 г. в 17,15 ч. в гр. Лъки, ул. Възраждане
№ 18, ет. 3 – заседателната зала на Община Лъки,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението
за периода от 1.07.2016 г. до 31.08.2017 г.; 2. одоб
ряване на извършените разходи за дейността на
Футболен клуб „Лъки – 2004“ за същия период;
3. освобождаване на членове на сдружението или
на управителния му съвет; 4. приемане на нови
членове на сдружението или на управителния му
съвет; 5. вземане на решение за участие или не на
ФИ „Лъки – 2004“ в първенството на „Б“ областна
група за мъже – Пловдив „Юг“, за състезателната
2017/2018 г. и при участие – да се приеме бюджет
на сдружението до 30.06.2018 г.; 6. разни (въпроси
и питания), свързани с дейността на сдружени
ето. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 7 от устава събранието ще
се проведе в 18,15 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
5219
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по волейбол „Берое“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.09.2017 г. в 17 ч.
в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 39,
при следния дневен ред: 1. промяна на адреса
на управление на сдружението от Стара Загора,
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ул. Цар Иван Шишман № 60, на Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий № 39; 2. приемане на
нов устав на сдружението; 3. отчет на дейността
на сдружението за предходната 2016 г.; 4. избор
на членове на управителния съвет; 5. избор на
секретар на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
5394
5. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при Първо ОУ „Свети Седмочисленици“ – Търговище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
членовете на настоятелството на 20.09.2017 г. в
18,30 ч. в Търговище, ул. Кап. Данаджиев № 22,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване дейността на сдружението на
основание чл. 36, т. 1 от устава поради зали
чаване от регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел в обществена полза при Минис
терството на правосъдието и липса на реална
дейност за осъществяване на основните цели,
записани в устава; 2. избиране на ликвидатор и
срок на ликвидацията; за ликвидатор ще бъде
предложена Севдалина Петкова Зафирова – член
на настоятелството; срок на ликвидацията – 6 ме-

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

сеца от датата на вземане на решението на ТОС
за прекратяване на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
5251
Биляна Рафаилова Петкова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Женско дружество
за човешки права и етническа толерантност“, с.
Баните, област Смолян, в ликвидация по ф.д.
№ 334/2000 г. на Смолянския окръжен съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредито
рите на сдружението в 6-месечен срок от обна
родването на настоящата покана в „Държавен
вестник“ да предявят вземанията си.
5162
Персиана Симеонова Костова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Местен съвет
по туризъм – Баните“, с. Баните, област Смолян,
в ликвидация по ф.д. № 177/2002 г. на Смолян
ския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението в
6-месечен срок от обнародването на настояща
та покана в „Държавен вестник“ да предявят
вземанията си.
5163

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