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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по Доклада на Временната комисия за устано
вяване на потенциално опасните и конкретни
слу чаи на радиоактивно замърсяване на
питейни води на територията на Република
България, причините за тяхното възникване
и последиците за здравето на гражданите
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада на Временната комисия
за установяване на потенциално опасните и
конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на
Република България, причините за тяхното
възникване и последиците за здравето на
гражданите.
2. Докладът да се изпрати на Министерството на здравеопазването, Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда
и водите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 25 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8103

РЕШИ:
Избира Калин Димитров Василев за член
на Комисията по отбрана.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 26 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8134

РЕШЕНИЕ
за попъ лване състава на Комиси ята по
политиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Евгени Генчев Будинов за член
на Комисията по политиките за българите
в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8131

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

за попъ лване със тава на Комиси ята по
отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

за попълване състава и ръководството на
Комисията за борба с корупцията, конфликт
на интереси и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
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РЕШИ:
1. Избира Спас Георгиев Гърневски за
за мес т н и к-п редседат ел на Ком иси я та за
борба с корупцията, конфликт на интереси
и парламентарна етика.
2. Избира Иван Стефанов Вълков за член
на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

ВЕСТНИК

Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 26 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8133

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 октомври 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8130

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
транспорт, информационни технологии и
съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Йорданка Иванова Фикир
лийска като член на Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения.
2. Избира Иван Стефанов Вълков за член
на Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 26 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8132

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Спас Георгиев Гърневски като член на Комисията по културата
и медиите.
2. Избира Евгени Генчев Будинов за член
на Комисията по културата и медиите.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 204 400 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. за изплащане
на обезщетения по чл. 60з от Закона за съдебната власт за третото тримесечие на 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8084
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2017 г. в общ размер
5 496 007 лв., както следва:
1. за дължими плащания към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения
за отменени финансови корекции в размер
5 316 007 лв., разпределени, както следва:
а) по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството –
3 907 512 лв.;
б) по бюд жета на Министерството на
икономиката – 179 312 лв.;
в) по бюд жета на Министерството на
околната среда и водите – 606 672 лв.;
г) по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика – 296 196 лв.;
д) по бюд жета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията – 326 315 лв.;
2. по бюд жета на Министерството на
младежта и спорта за подготовка на състезателите от националния отбор по самбо за
участие в Световното първенство в гр. Сочи,
Русия – 30 000 лв.;
3. по бюджета на Община Казанлък за
благоустрояване, паркоустрояване и зацветяване на централната градска част на гр.
Шипка – 150 000 лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за високи постижения“,
бюджетна програма „Спорт за високи постижения“, по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на
икономиката, министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, министърът на околната среда и водите,
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министърът на труда и социалната политика
и министърът на младежта и спорта да извършат съответните промени по бюджетите
си за 2017 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г., включително на бюджетните взаимоотношения на Община Казанлък
с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра
на икономиката, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите,
министъра на труда и социалната политика,
министъра на младежта и спорта и на кмета
на община Казанлък.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8085

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за изменение на Наредбата за реда за оправо
мощаване на лица за проверка на средства за
измерване, които подлежат на метрологичен
контрол, приета с Постановление № 31 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 17 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от
2006 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 50 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 2 т. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8126
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.
и бр. 50 от 2014 г.), в чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 3 думите „копия от трудови и граждански договори на персонала“ се заменят
със „списък на персонала с разпределение
на функциите и информация за вида на правоотношението“;
г) точка 8 се отменя.
2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6,
8 – 12, 14 и 15“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 6,
9 – 12, 14 и 15“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 2“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 3“.
§ 2. В Наредбата за съществените изиск
вания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 250
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от
2006 г. и бр. 50 от 2014 г.), в чл. 39 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 3 думите „копия от трудови и граждански договори на персонала“ се заменят
със „списък на персонала с разпределение
на функциите и информация за вида на правоотношението“;
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г) точка 8 се отменя.
2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6,
8 – 12, 14 и 15“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 6,
9 – 12, 14 и 15“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 2“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 3“.
§ 3. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с
Постановление № 271 на Министерския съвет
от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.), в чл. 21 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „копия от трудови и граждански договори на персонала“ се заменят
със „списък на персонала с разпределение
на функциите и информация за вида на правоотношението“;
б) точка 7 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1,
т. 2 и 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите се извършва служебна
проверка.“
§ 4. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
машините, приета с Постановление № 140
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 2010 г. и бр. 50 от 2014 г.),
в чл. 214 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 3 думите „копия от трудови и граждански договори на персонала“ се заменят
със „списък на персонала с разпределение
на функциите и информация за вида на правоотношението“;
г) точка 8 се отменя.
2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6,
8 – 11, 13 и 14“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 6,
9 – 11, 13 и 14“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 2“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 3“.
§ 5. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
играчките, приета с Постановление № 300
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 99 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2012 г.,
бр. 73 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 31 от
2016 г. и бр. 78 от 2017 г.), в чл. 80 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 3 думите „копия от трудови договори на персонала“ се заменят със „списък на
персонала с разпределение на функциите и
информация за вида на правоотношението“;
г) точка 10 се отменя.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 – 8, 10 – 13,
15 и 16“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 8, 11 – 13,
15 и 16“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1,
т. 2 и 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите се извършва служебна
проверка.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 2“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 3“.
§ 6. В Наредбата за съществените изиск
вания и оценяване на съответствието на
пиротехн ическ ите издели я, приета с Постановление № 162 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 50 от 2015 г.), в чл. 57 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 3 думите „копия от трудовите договори на персонала“ се заменят със „списък
на персонала с разпределение на функциите
и информация за вида на правоотношението“;
г) точка 9 се отменя.
2. В ал. 2, т. 1 ду мите „ал. 1, т. 1 – 7,
9 – 13, 15 и 16“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 7,
10 – 13 и 15 – 17“.
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3. Създава се нова ал. 3:
„(3) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 2“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 3“.
§ 7. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
взривните вещества за гра ж дански цели,
приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.),
в чл. 34 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 9 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6 и
9 – 15“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 6 и 9 – 15“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 3“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 8. В Наредбата за съществените изиск
вания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени
за използване в потенциално експлозивна
атмосфера, приета с Постановление № 47 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23
от 2016 г.), в чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 9 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6 и
9 – 15“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 6 и 9 – 15“.
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3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 3“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 9. В Наредбата за съществените изиск
вания и оценяване на съответствието на
асансьорите и на предпазните устройства за
асансьори, приета с Постановление № 47 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от
2016 г.), в чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 9 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6 и
9 – 15“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 6 и 9 – 15“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 3“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 10. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието
за електромагнитна съвместимост, приета
с Постановление № 47 на Министерск и я
съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.;
изм., бр. 32 от 2016 г.), в чл. 40 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 8 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 5 и
8 – 10“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 5 и 8 – 10“.
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3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 3“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 11. В Наредбата за съществените изиск
вания и оценяване на съответствието на
везни с неавтоматично действие, приета с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.), в чл. 40 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 9 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6 и
9 – 15“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 6 и 9 – 15“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 3“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 12. В Наредбата за съществените изиск
вания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 23 от 2016 г.), в чл. 42 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 9 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6 и
9 – 14“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 6 и 9 – 14“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
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4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 3“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 13. В Наредбата за съществените изиск
вания и оценяване на съответствието на
средствата за измерване, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от
2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.), в чл. 40 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 9 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6 и
9 – 15“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 6 и 9 – 15“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 3“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 14. В Наредбата за съществените изиск
вания и оценяване съответствието на радиосъоръженията, приета с Постановление
№ 90 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 32 от 2016 г.), в чл. 50 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 8 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 5 и
8 – 12“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 5 и 8 – 12“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 3“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 15. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
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съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.), в чл. 49 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точки 1 и 2 се отменят;
в) в т. 9 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6 и
9 – 15“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 6 и 9 – 15“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 3“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 16. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
машини и съоръжения, които работят на
открито, по отношение на шума, излъчван
от тях във въздуха, приета с Постановление
№ 22 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24, 28
и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от
2014 г.), в чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 3 думите „копия от трудови и граждански договори на персонала“ се заменят
със „списък на персонала с разпределение
на функциите и информация за вида на правоотношението“;
г) точка 8 се отменя.
2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6,
8 – 11, 13 и 14“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 6,
9 – 11, 13 и 14“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 2“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 3“.
§ 17. В Наредбата за доп ъ лни т елни т е
мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива
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2009/125/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване
на рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с Постановление
№ 27 на Министерския съвет от 2015 г. (обн.,
ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 от
2016 г.), в чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст, изречение първо след
д у ми те „пол у чи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 3 думите „копия от трудови и граждански договори на персонала“ се заменят
със „списък на персонала с разпределение
на функциите и информация за вида на правоотношението“;
г) точка 8 се отменя.
2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6,
8 – 12, 14 и 15“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 6,
9 – 12, 14 и 15“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „документите по ал. 1 и 2“ се
добавя „и служебната проверка по ал. 3“.
§ 18. В Наредбата за съществените изиск
вания и оценяване на съответствието на
плавателните съдове за отдих и плавателните
съдове за лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерския съвет от
2015 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 34 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 46:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст, изречение първо
след думите „получи разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „а също така и единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“;
бб) точки 1 и 2 се отменят;
вв) в т. 9 думите „копия от трудовите и
гра ж данските договори на персонала“ се
заменят със „списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида
на правоотношението“;
б) в ал. 3, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6 и
9 – 15“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 6 и 9 – 15“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „документите по ал. 1 и 2“ се заменят
с „документите по ал. 1 и 3 и служебната
проверка по ал. 4“;
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д) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
2. В чл. 56, ал. 3 думите „срок един месец“
се заменят с „14-дневен срок“.
3. В чл. 57, ал. 3 думите „срок един месец“
се заменят с „14-дневен срок“.
Заключителна разпоредба
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за отменяне на нормативни актове на
Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Параграф единствен. Отменят се:
1. Наредбата за безопасност на запалките,
приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 20 от 2007 г.).
2. Постановление № 41 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Наредба
за безопасност на запа лк ите (ДВ, бр. 20
от 2007 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за изменение на Постановление № 234 на
Министерския съвет от 1998 г. за определяне
на реда за изобразяване и възпроизвеждане
на националното знаме (обн., ДВ, бр. 123 от
1998 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 40
от 2006 г. и бр. 58 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 ал. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8129
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Република България и Върховното
Главно Командване на Обединените Въоръ
жени Сили в Европа и Щаба на Върховния
съюзен главнокомандващ по трансформацията
за допълнение към Парижкия протокол
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 13 юли 2017 г. – ДВ, бр. 60
от 2017 г. В сила от 8 август 2017 г.)
Преамбюл
В съответствие със Северноатлантическия
договор, подписан във Вашингтон, окръг Колумбия, на 4 април 1949 г.;
В съответствие със Споразумението между
страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните въоръжени сили,
подписан в Лондон на 19 юни 1951 г.;
В съответствие със Споразумението между
страните – членки на Северноатлантическия
договор, и страните партньори, участващи в
„Партньорство за мир“, относно статута на
техните въоръжени сили, подписан в Брюксел
на 19 юни 1995 г., и съответните протоколи
към него, действащи на територията на Република България;
В съответствие с Протокола за статута на
международните военни щабове, създадени в
съответствие със Северноатлантическия договор, подписан в Париж на 28 август 1952 г.;
Отчитайк и, че Северноатлантическ и ят
съвет може да активира (деактивира) военни
организации на НАТО с международен статут;
Желаейки да сключат допълнителни споразумения и договорености за установяването и
функционирането на територията на Република
България на военни организации на НАТО
със стату т съгласно Парижкия протокол,
както и да уредят условията за дейността на
назначения в тях личен състав на НАТО;
Имайки предвид, че може да бъдат сключени
други споразумения със страни по инициативата
„Партньорство за мир“ или по други програми
на НАТО за сътрудничество, които да подпомогнат дейността на техния личен състав като
интегрална част от водените от НАТО сили
или на Международен военен щаб на НАТО;
Отчитайки, че Северноатлантическият съвет може да приеме решение да бъде сключено
споразумение с ООН, Европейския съюз или
друга международна правителствена организация, неправителствена организация и международен трибунал, като тези организации
може да имат участие във или да подпомагат
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дейности, функции или съоръжения на НАТО,
ползващи се със статут съгласно Парижкия
протокол и това Допълнително споразумение;
И разбирайки, че за изпълнение на това
Споразумение, както и за уреждане изиск
вания за поддръжка, може да се наложи да
бъдат сключени последващи споразумения/
технически споразумения,
Република България, от една страна, и
Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щабът на
Върховния съюзен главнокомандващ по транс
формацията, наричани по-нататък „Страни“,
съгласно параграф 2 от член 16 на Протокола
се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
В това Споразумение (наричано за краткост
Допълнително споразумение) понятието:
1. „Споразумение“ означава Споразумението между страните по Северноатлантическия
договор относно статута на техните въоръжени
сили, подписан в Лондон на 19.06.1951 г.
2. „Протокол“ означава Протокола за
статута на международните военни щабове,
създадени в съответствие със Северноатлантическия договор, подписан в Париж на
28.08.1952 г.
3. PFP SOFA означава Споразумението
между страните – членки на НАТО, и страните партньори, участващи в „Партньорство за
мир“, относно статута на техните въоръжени
сили, подписан в Брюксел на 19.06.1995 г.,
включително Допълнителния протокол към
това Споразу мение от 19 юни 1995 г., и
Последващия допълнителен протокол от 19
декември 1997 г., както и други последващи
протоколи към него в сила на територията
на Република България.
4. SH APE означава Върховното главно
командване на обединените въоръжени сили
в Европа.
5. SACEUR означава Върховния командващ
на обединените въоръжени сили в Европа.
6. HQ SACT означава Щаб на Върховния
съюзен командващ по трансформацията.
7. SACT означава Върховeн съюзен главнокомандащ по трансформацията.
8. „Supreme Headquarters“ означава SHAPE
или съответно HQ SACT, както са дефинирани в член 1 на Протокола, както и всички
бъдещи еквивалентни командвания или техни
правоприемни организации.
9. „Съюзно командване“ за целите на това
Допълнително споразумение и в допълнение на член 1 на Протокола включва всяка
структура на НАТО, на която се дава статут
съгласно член 14 на Протокола, в съответствие с решение на Северноатлантическия
съвет и както е предвидено в решение на
Северноатлантическия съвет, прието на 19
май 1969 г. относно Процедури за активиране
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и реорганизиране в мирно време на военни
структури на НАТО и правила за предоставянето на международен статут и финансиране
(C-M (69)22) на такива структури.
10. Статутът на агенциите на НАТО се
определя от Споразумението от Отава. При
условие че Уставът на агенция на НАТО установи, че неин личен състав се ползва със
статут съгласно Парижкия протокол, това
Споразумение, независимо от параграф 9 на
настоящия член, ще се прилага и за този личен
състав, назначен към или нает от агенцията
или нейни подразделения на територията на
Република България.
11. „Програми на НАТО за партньорство и
сътрудничество“ означава всички одобрени от
Северноатлантическия съвет инициативи за
партньорство и сътрудничество, независимо
дали са базирани на географски, или функционални връзки.
12. „Меж д у народ н и п ра ви т елс т вен и и
неправителствени организации и международни т рибу нали“ означава организации,
които участват в дейности на НАТО под ръководството на или подпомагайки Съюзното
командване, разположено във или по друг
начин провеждащо операции в (от) територията на Република България, при условие
че има решение на Северноатлантическия
съвет за това и заинтересованият Съюзен
щаб своевременно е информирал Република
България за тях.
13. „Началник на Съюзно командване“
означава най-старшия по отношение на отговорностите си военнослужещ или цивилен,
който е определен или назначен да представлява Съюзното командване.
14. „Членове“ означава:
а. Личен състав, придаден към Съюзното
командване и принадлежащ към сухопътните,
морските или въздушните сили на държава,
която е страна по Северноатлантическия договор или страна по PFP SOFA или участничка
в други програми на НАТО за партньорство
и сътрудничество.
б. Цивилен персонал, който е:
1. граждани на и наети от държава –
страна по Северноатлантическия договор
или по PFP SOFA, придадени към Съюзното
командване;
2. граждани на и наети от държава, участваща в Програма на НАТО за партньорство
и сътрудничество, които са придадени към
Съюзното командване; или
3. граждани на държава – страна по Северноатлантическия договор, които са наети
от Съюзното командване по категориите,
определени от Северноатлантическия съвет
(международен цивилен персонал на НАТО).
15. „Зависимо лице“ е лице, определено
от Изпращащата държава или от Съюзното
командване за зависимо от член на това
командване.
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16. „Допълнителни структури“ за целите
на това Допълнително споразумение означава
одобрени от НАТО дейности, включващи формирования на НАТО или на други организации
или държави, вкл. временни командвания
или части, национални или многонационални
поддържащи подразделения и национални
военни представители и служби за връзка,
агенции на НАТО заедно с екипите за връзка
и служителите в тях, установени в поддръжка на Съюзното командване, разположено в
Република България.
Член 2
Общи положения
1. Република България подпомага изпълнението на Споразумението, Протокола, PFP
SOFA и това Допълнително споразумение,
включително чрез приемане и прилагане на
необходимите нормативни актове, и сътрудничи със Съюзното командване по най-ефикасния начин, за да осигури изпълнението на
гореспоменатите споразумения.
2. Целта на това Допълнително споразумение е да улесни дейностите на Съюзното
командване и да запази интегритета и независимостта както на Съюзното командване, така
и на неговите членове. Привилегиите, установени за лицата, се предоставят от Република
България в интерес на НАТО и в подкрепа
на Съюзното командване и не са с цел лично
облагодетелстване. Supreme Headquarters и
Съюзното командване са основните носители
на тези привилегии.
3. Допълнителното споразумение има за
цел да осигури изпълнението на решенията
на Северноатлантическия съвет, както и на
процедурите и политиките на НАТО. Предвид
това се приема, че официалните дейности
съдържат както действия в изпълнение на
мисията и задачите на съответното Съюзно
командване, така и дейности, които са извън
определеното финансиране.
4. Приема се, че независимо от вида на
дейностите Република България и/или нейните
централни или местни органи не трябва да
извличат доходи от действията или имуществото на Съюзното командване.
5. На Съюзното командване се разрешава
да има свой собствен флаг и да поставя този
флаг заедно с флаговете на НАТО, НАТО и
държавите партньори, държавите, участващи в програми на НАТО за партньорство и
сътрудничество, както и заедно с флаговете
на всяка друга организация в съответствие с
действащите процедури на това командване.
Съгласно приложимите процедури на НАТО
Съюзното командване може да създаде свой
герб/знак и официален печат. Тези отличителните символи на Щаба получават съответна
защита съгласно законодателството на Република България. При поискване от Съюзното

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

командване неговият официален печат се
признава от органите на Република България
и се ползва при комуникация с държавните
органи и институции.
6. Освен в случаите на международно финансиране в съответствие със С-М (69)22, процедурите съгласно чл. 3 и чл. 4, параграфи 1, 2
и 5 не се прилагат към Съюзното командване,
установено по силата на двустранни (многостранни) споразумения между държави – членки на НАТО, и/или държави партньори. В този
случай финансирането, администрирането и
разполагането на такова Съюзно командване
може да бъде обект на отделни споразумения
между държавите участнички в него. Член
9, параграфи 1, 2 и 5 се прилагат само към
Съюзното командване, което е оторизирано
като мирновременна структура на НАТО от
Северноатлантическия съвет.
7. Без да се засяга установеният статут по
Споразумението и прилагането на други споразумения, сключени съгласно него, допълнителните дейности към Съюзното командване,
осигуряващи неговите функциониране, личен
състав и зависими лица, се ползват със статут,
установен за Съюзното командване, неговия
личен състав и зависими лица съгласно това
Допълнително споразумение, членове 5, 6, 10
и 12 и членове от 14 до 31 включително, без да
се засяга статутът на Съюзното командване.
Член 3
Дислокация и промяна на постоянната дис
локация на Съюзното командване
1. Мирновременната дислокация на Съюзното командване на територията на Република
България се установява със споразумение
меж д у съответното Supreme Headquarters
и Република България. Всяка промяна на
постоянната мирновременна дислокация на
Съюзното командване на територията на
Република България трябва да е предмет на
преговори между тази държава и съответното
Supreme Headquarters.
2. Всяка промяна в постоянната дислокация на Съюзното командване в Република
България в мирно време се договаря между
органите на Република България и съответното
Supreme command и е предмет на решение на
Северноатлантическия съвет.
3. Нищо в този член не може да се смята
за възпрепятстващо или задължаващо съответните органи на НАТО да приемат решение за
финансиране/поемане на разходите по преместването на Съюзното командване, както и други
разходи, пряко свързани с това преместване.
Член 4
Разполагане
1. В допълнение на Споразумението, чл. IX,
параграф 3 и на Протокола, чл. 4, въз основа
на искане от Supreme Headquarters Република
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България осигурява недвижими имоти и стационарни инсталации, необходими за използване от Съюзното командване. Тези обекти
се предоставят за използване от Съюзното
командване безвъзмездно и без задължение
за заплащане на съответните данъци, такси и
разрешителни съгласно предвиденото в чл. 17
по-долу. Детайлите във връзка с това са предмет на последващо споразумение съобразно
конкретното Съюзно командване.
2. Независимо от установеното по-горе
Съюзното командване има право самостоятелно да сключва договори за осигуряване на
недвижима собственост, съоръжения и услуги,
като придобиването на недвижима собственост
е съгласно законодателството на Република
България и приложимите международни договори. По искане на Съюзното командване
компетентните органи на Република България
предоставят необходимото съдействие, за да
може същото да се ползва от тези си права.
3. Във връзка с използването на недвижимите имоти и съоръжения Република България определя национален орган, който да
действа като изпълнителен агент, отговарящ
за изпълнението на изискванията на нейното
законодателство относно това използване. В
този случай Съюзното командване съдейства
при получаването на необходимите разрешения и други документи, като своевременно
предоставя необходимата информация, документация и технически данни/средства.
Издаването на тези разрешения/документи е
безвъзмездно за Съюзното командване.
4. Съюзното командване може без уведомяване или искане на разрешения пряко (или чрез
контрактор) да открива и използва магазини
(canteens), военни клубове/messes и заведения
за хранене (cafeterias), както и да разрешава
в рамките на определеното му за използване
място/сграда (включително в лагери, съоръжения и сгради) извършването, вкл. и чрез
контрактори, на обслужващи дейности, като
фризьорски салони, салони за красота, перални и ателиета за химическо чистене, офиси за
банкиране и пътнически бюра и съоръжения и
др. Спрямо контракторите се прилага законодателството на Република България по отношение
на необходимите разрешения и лицензии за
извършване на тези дейности. „Контрактор“
в този контекст означава страна по договор,
която действа от името на и за сметка на Съюзното командване в съответствие с условията
на това Допълнително споразумение.
5. Когато вече не са необходими на Съюзното командване, активите, придобити чрез
международно финансиране (включително
недвижими имоти и стационарни съоръжения),
както и активите, предоставени от Република
България за използване от него без заплащане
(освен заплащането на номиналната стойност),
са обект на процедурите, регламентирани в
чл. 9 на Протокола.
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Член 5
Неприкосновеност на района
1. Недвижимите имоти и съоръжения, заемани от Съюзното командване, са неприкосновени. С изключение на случаите на flagrante
delicto достъпът до тях от длъжностни лица
на Република България с цел изпълнение
на служебните им задължения се одобрява
предварително (след отправено искане) от
началника на Съюзното командване или от
негов оторизиран представител.
2. Достъпът до район, в който са разположени подчинени структури на Съюзното
командване, агенции на НАТО, национални
формирования на държави, различни от Репуб
лика България, или международни правителствени и/или неправителствени организации,
както и международни трибунали, намиращи
се в района на разполагане на Съюзното
командване, също попада в обхвата на това
Допълнително споразумение. Всички други
условия, с изключение на достъпа, могат да
бъдат предмет на двустранни споразумения
с Република България.
3. При поискване и в съответствие с определеното от началника на Съюзното командване
на органите на Република България по безопасност на труда може да бъде предоставен
достъп до района на разполагане на Съюзното
командване с цел провеждане на инспекции,
където се полага труд от лица, наети съгласно чл. 13, параграф 2 на това Допълнително
споразумение (местна работна сила).
4. Този член не може да бъде тълкуван
по начин, засягащ неприкосновеността на
архивите или другите официални документи
на Съюзното командване или процедурите,
регламентирани в чл. 13 на Протокола. Българските органи по безопасност на труда не
могат да изпълняват дейности по отношение
на международните назначения и наемането на международния цивилен персонал на
НАТО или към персонал, ангажиран по друг
начин от Съюзното командване за неговите
дейности в съответствие с чл. 32, параграф
1 о т т ова Доп ъ л н и т е л но спора з у мен ие.
Съюзното командване съдейства на тези
органи при изпълнение на служебните им
задължения. Инспекциите на района съгласно
този член, заеман от Съюзното командване, се провеждат при одобрение от неговия
началник и в съответствие с приложимите
споразумения за сигурност и процедурите
за сигурност на НАТО.
Член 6
Неприкосновеност на Съюзното командване
И нфрас т ру к т у рата, мат ериа л н и т е и л и
финансови те средст ва, п ри тежавани и ли
ползвани от Съюзното командване или друго
лице, действащо от негово име, се ползват от
имунитет от налагане на запор или възбрана
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и всякакви други принудителни/изпълнителни
действия, установен в член 11, параграф 2 от
Протокола. Това не се отнася за подразделенията на Република България, придадени
на Съюзното командване, в случаите, когато
тези активи са нейна собственост, освен ако
изпълнителните действия не са насочени към
Съюзното командване.
Член 7
Имунитети и привилегии на ръководния
личен състав
1. Описаните по-долу имунитети и привилегии се отнасят за офицерите с висше военно
звание (OF-6 и по-висок съгласно процедурите
на НАТО) и за цивилните длъжностни лица
(приравнени по ранг към тези звания) в Съюзното командване, заемащи международна
длъжност за времето на заемане на международната длъжност:
а. имунитет от арест или задържане;
б. неприкосновеност на всички книжа и
документи, свързани с дейността им за Съюзното командване;
в. привилегии по отношение на валутата и
обмяната є, установени за дипломатическия
персонал с еквивалентен статут;
г. имунитети и привилегии по отношение
на личния багаж в Република България, от
каквито се ползва дипломатическият персонал
с еквивалентен статут; и
д. имунитет от юрисдикцията на Република
България по отношение на изявления, актове
и действия, включително и писмени такива,
извършени в служебно качество в рамките
на служебните им функции.
2. За целите на този член „международна
длъжност“ означава длъжност, определена
като такава с решение на Северноатлантическия съвет или в международен договор или
друга международна договореност.
3. При условията на този член, ако началникът на Съюзното командване притежава
офицерско звание, по-ниско от OF-6, или еквивалентен цивилен ранг, той и заместникът
му се ползват с привилегиите и имунитетите,
описани по-горе. Другите длъжностни лица от
личния състав на Съюзното командване със
звание, по-ниско от OF-6, вкл. и цивилните,
заемащи еквивалентни по ранг длъжности,
получават статут по този член по искане от
Supreme Headquarters.
4. Ако длъжностните лица по смисъла на
този член са граждани на или са постоянно
пребиваващи в Република България и са
придадени от нея към Съюзното командване
или са наети от него, те се ползват само от
следните имунитети и привилегии:
а. неприкосновеност на всички книжа и
документи, свързани с дейността им за Съюзното командване;
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б. имунитет от юрисдикцията на Република
България по отношение на устни и писмени
изявления и административни актове, извършени от тях в служебно качество и в рамките
на служебните им функции.
5. Имунитетът и привилегиите, установени
в този член, се запазват по отношение на периода на нейното заемане и след приключване
на заемане на длъжността.
6. Докато са в Република България при
изп ъ л нен ие на с л у жебн и т е си фу н к ц и и,
имунитетите и привилегиите по този член
се прилагат и спрямо военнослужещите и
цивилните длъжностни лица от всяко друго
Съюзно командване извън страната, притежаващи военно звание (или приравнени на
него) OF-6 и по-високо.
7. Министерството на отбраната на Репуб
лика България създава и поддържа актуален
списък на лицата, които се ползват с всички
или с част от описаните в параграфи от 1 до
5 вк лючително имунитети и привилегии.
Всяко Съюзно командване съдейства на компетентните български органи с цел улесняване
спазването на българското законодателство и
предотвратяване на злоупотреба с придобитите
имунитети и привилегии, тъй като последните
не се предоставят за лично облагодетелстване, а за изпълнението на функционалните
задължения на съответните длъжностни лица
в интерес на Северноатлантическия договор.
8. По искане на Република България тези
им у нитети и привилегии могат да бъдат
оттеглени от SACEUR или SACT при необходимост, когато те могат да възпрепятстват
правни процедури и ако с това не се засягат
интересите на техните командвания.
Член 8
Статут на личния състав, придаден от други
организации
След уведомяване на Република България
от Съюзното командване придаденият към
него личен състав от международни правителствени или неправителствени организации и
международни трибунали се ползва от статута,
установен от това Допълнително споразумение за членовете на Съюзното командване и
техните зависими лица, освен ако този личен
състав не се ползва от друг статут съгласно
действащи договори и споразумения, по които
страна е Република България.
Член 9
Численост на личния състав на Съюзното
командване
1. В мирно време съответното Supreme
Headquarters има право да увеличи числеността
на Съюзното командване в рамките на годината с до 10% без предварително одобрение от
Република България, като всяко друго увеличение за нуждите на дейностите на НАТО над
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това е предмет на одобряване от министъра на
отбраната на Република България. Тази клауза
не се прилага, ако увеличаването е прието
с решение на Северноатлантическия съвет.
2. Съюзното командване информира Репуб
лика България всяка година за актуалния брой
на личния си състав и с оглед на установените
привилегии и имунитети предоставя необходимата информация за заемането на длъжности
от членовете му и за техните зависими лица,
включително и за удължаване на престоя в
България на зависимо лице въз основа на
чл. 32 на това Допълнително споразумение.
Подробна процедура за това се изготвя от
Съюзното командване и съответните български органи.
3. При необходимост от провеждане на
т рен и ровк и, у чен и я, експери мен та л н и и
трансформационни дейности или операции
на НАТО от всякакъв характер от Съюзното
командване или от военни формирования
под негово командване Съюзното командване
трябва да получи разрешение от Република
Българи я. Това вк лючва всяко временно
увеличаване на оторизирания личен състав
на това Съюзно командване, с изключение
на увеличението по параграф 1 на този член.
4. Допълнителните структури (както са
дефинирани в член 1, параграф 16) над определените или декларирани към датата на
подписване на настоящото Допълнително
споразумение не могат да бъдат установявани
без предварително одобрение на Северноатлантическия съвет или Република България,
според конкретния случай.
Член 10
Пристигане, заминаване, работа и престой
1. В допълнение към облекченията по член
III, параграф 1 на Споразумението и член 4
на Протокола, като не се засягат правата и
задълженията, установени в параграфи 4 и
5 на член III на Споразумението и в член 4
(b) и (с) на Протокола, членовете на Съюзното командване и зависимите лица, които
не са български граждани, се освобождават
от визовите и имиграционните изисквания и
от задълженията, свързани с пребиваване и
регистрация, като зависимите лица се освобождават и от изискванията за притежаване
разрешения за работа, установени в българското законодателство.
2. Република България разрешава практикуването на всички професии, изпълнявани от
членовете на Съюзното командване единствено
във връзка с неговата дейност, без изисквания
за такси и лицензии, препоръки и облагане с
данъци или такси от държавните или местните органи. Република България признава
същите облекчения и спрямо зависимите лица,
ако се отнася до извършване на дейности на
Съюзното командване.
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3. Република Българи я вк лючва всяко
Съюзно командване, разположено на нейна
територия, в регистъра на международните
организации с представителство в Република България и без да се засяга установеното
в член III на Споразумението и член 5 на
Протокола, на всички членове на Съюзното
командване и техните зависими лица, които не
са български граждани, издава лични карти,
каквито се издават на персонала на международните организации с представителство
в страната. Тази процедура не следва да се
приема като позволяваща други допълнителни
привилегии и статут.
4. Членовете на Съюзното командване,
освен тези, придадени от Република България,
и техните зависими лица, които не са български граждани или постоянно пребиваващи в
Република България, пребивават на нейна територия в подкрепа на Съюзното командване
и тяхното пребиваване е изцяло свързано с
неговата дейност. Предвид това, независимо
от продължителността на назначението им,
вкл. и по договор, техният престой и този на
техните зависими лица е с временен характер
и не се свързва с постоянно пребиваване. С
цел да осигури техния статус съгласно приложимите международни договори Република
България чрез своите компетентни органи
предприема всички мерки за издаване на
необходимите документи за удостоверяване
на престоя и статуса на членовете на Съюзното командване и техните зависими лица
за целия период на тяхното назначение и/
или наемане във/от това командване.
Член 11
Правен статут на върховните главни команд
вания
1. Supreme Headquarters са юридически
лица съгласно Протокола и могат да сключват
договори, да придобиват и да се разпореждат
със собственост, както и да сключват международни договори без необходимост от
допълнителни споразумения относно това в
Република България.
2. Република България признава, че Съюзното командване може да представлява
или по друг начин да упражнява правата
и по-специално да сключва договори и да
придобива и да се разпорежда с права от
името на Supreme Headquarters при надлежно
упълномощаване за това.
3. Без да се засяга член VIII от Споразумението и при искане за това от съответното
Supreme command, Република България чрез
определен национален орган може да действа
от негово име в правни процедури и отношения, по които Съюзното командване се
явява заинтересована страна. В този случай
националният орган упражнява от името
на Съюзното командване всички фискални
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облекчения, от които се ползва последният
съгласно това Допълнително споразумение
и всеки друг международен договор в сила
за Република България. Обстоятелството, че
националният орган действа от името на Съюзното командване, се указва в документите,
договорите, молбите и другата документация,
подписвана от този орган при упражняване
на действията, съгласно този член. Съюзното
командване възстановява на националния
орган само разходите, свързани с изпълнение
на този член, за които той предварително е
дал съгласие.
4. Съюзно командване, което е създадено
по силата на двустранно или многостранно
споразумение между страните – членки на
НАТО и/или държави партньори, придобива
качеството на юридическо лице и упражнява
правото да действа от свое име съгласно законодателството на Република България и правната
рамка, с която е създадено и се контролира,
като това не трябва да засяга по какъвто и да
е начин статута, правата или задълженията
на Supreme Headquarters или НАТО.
Член 12
Искове
1. Имайки предвид ограниченията, установени в член XV на Споразумението и член
16 на Протокола, и предвид параграф 4 на
член 11 по-горе, искове за обезщетение на
щети на собственост или нанасяне на телесна повреда на лица в Република България,
които са настъпили в резултат от дейността
на Съюзното командване или други операции
или учения на НАТО в Република България
в рамките на това споразумение, координирани със съответните български органи,
се разглеждат и уреждат съгласно член VIII
на Споразумението и член 6 на Протокола
според случая.
2. Supreme Headquarters имат правото самостоятелно да се осигуряват по отношение
на евентуална гражданска отговорност и се
освобождават от всякакви задължителни застраховки, изискуеми от законодателството
на Република България.
3. С оглед чл. 11, параграф 3 по-горе и
по искане на Supreme Headquarters претенциите, произтичащи от договори, може да
се разглеждат и уреждат от определения за
това държавен орган, при условие че относно
тези договори се прилага българското право.
Процедурата и изискванията на Съюзното
командване за договаряне и покриване на
съответните разноски се установяват преди
инициирането на каквото и да било представителство и разглеждане и решаване на
споровете.
4. Република България определя необходимите точки за контакт за разглеждане и
уреждане на искове.
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Член 13
Цивилен персонал, нает от Съюзното ко
мандване
1. Съюзното командване може да сключва
договори за наемане на международен цивилен персонал:
а. Продъл ж ителност та и услови ята за
назначаване се уреждат единствено от приложимите правила на НАТО и договора за
назначаване. Споровете, свързани с това
назначаване, се решават единствено в съответствие с приложимите правила, одобрени от Северноатлантическия съвет. Не се
допуска отнасянето на такива спорове към
българските съдебни и административни компетентни органи и ако цивилен персонал по
този член предприеме действия в това отношение, българските органи трябва надлежно
да информират сезираните административни
или съдебни институции относно липсата на
юрисдикция по случая.
б. В съответствие с член 7, параграф 2 от
Протокола международният цивилен персонал
на НАТО е освободен от всякакви данъци и
удръжки върху заплати и възнаграждения,
получени в това качество, имащи отношение
към социалната и пенсионната система на
Република България.
2. Както е предвидено в член IX, параграф
4 на Споразумението, Съюзното командване
може да наема местен цивилен персонал при
същите условия, приложими за всеки друг
работодател съгласно законодателството на
Република България:
a. Системата за администриране и класификация на длъжностите се определя от
приложимите правила на НАТО, освен ако
се касае за подпомагащи национални формирования, когато определящи са правилата на
съответната Изпращаща държава, съгласно
действащите двустранни или многостранни
споразумения.
б. Трудовите спорове между Съюзното командване и местния персонал се разглеждат
в съответствие с приложимите правила на
НАТО, без да се засягат правата за защита на
този персонал, установени от приложимото
българско законодателство.
в. Съюзното командване спазва задълженията, произтичащи от българското законодателство, да прави изискуемите удръжки (и
осигурителни вноски) от трудовите възнаграждения на местния цивилен персонал. За
тази цел българските компетентни органи и
Съюзното командване изготвят необходимите
договорености за събиране на вноските, посочени по-горе. Националните поддържащи
формирования, международните, многонационалните, правителствените и неправителствените организации и международни
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трибунали сключват отделни договорености
по отношение на своя цивилен персонал в
Република България.
3. В случай че цивилният персонал по
параграф 1 на този член с българско гражданство подлежи на задължение за някакъв вид
военна служба, Република България предоставя освобождаване от изпълнение на такива
задължения по военна служба, тренировка по
изпълнение на служба в резерва, мобилизация
или подобни задължения, ако това е поискано
от Съюзното командване.
Член 14
Контрактори, технически експерти и специ
алисти
1. При спазване правилата на НАТО Съюзното командване може да придобива собственост и да получава услуги по силата на
договор съгласно приложимото право (граждански или търговски договор) индивидуално
или чрез договор, сключен с юридически или
физически лица, включително специализирани
услуги от технически експерти и специалисти.
2. Контракторите (разбирани като компании и фирми и други търговски субекти) се
освобождават от изискванията на законодателството на Република България по отношение
на режима по разрешаване/лицензиране и
регистрация, ако са:
а. небългарски компании и фирми, и
б. не са установени в Република България, и
в. осиг у ряващи техническа експертиза
или по друг начин предоставят експертизи и
консултации, и
г. са в Република България само и единствено в изпълнение на договор със или за
осигуряване на Съюзното командване.
3. Периодът и условията за наемането на
служители, задълженията за тяхното обявяване, както и отчисленията към системата за
социално осигуряване трябва (с изключение
на установеното по-долу) да бъдат определени в съответствие със законодателството на
Република България и съответните международни договори.
4. Наетите лица от контрактора, както
е дефиниран в параграф 2 по-горе, или по
договор със Съюзното командване съгласно
параграф 1, намиращи се в Република България единствено с цел изпълнение на договор
със или за поддръжка на Съюзно командване,
с изключение на българските граждани или
постоянно пребиваващите лица в Република
България, за периода на договора и при същите ограничения и изисквания, приложими
за оправомощените членове от Съюзното
командване, се ползват със следния статус в
Република България в подкрепа на тяхната
задача в Съюзното командване:
а. освобождаване от изисквания за визи,
изискване за пребиваване и регистрация; същото се отнася и за техните зависими лица;
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б. освобождаване от изисквания за разрешителни за работа;
в. освобождаване от данъци за вноса на
необходимото им домакинско имущество в
съответствие с член 17;
г. признаване на документите, удостоверяващи право на управление на превозни
средства, както това е предвидено в член 27
на това Допълнително споразумение; същото
се отнася и за техните зависими лица;
д. право да съдействат на и да участват в
социалните дейности на Съюзното командване; същото се отнася и за техните зависими
лица;
е. достъп до образователни услуги в съответствие с член 31 и до дейности за подобряване на условията на живот на зависимите
лица в съответствие с член 33.
5. Това Допълнително споразумение не
освобождава лицата, наети от контрактора, от
облагане на доходите им, получени в резултат
на наемането им в Съюзното командване.
Предвид това облагането и неговият размер се
определят съгласно приложимите международни договори и българското законодателство.
6. С оглед параграф 4 по-горе Република
България определя каква е формата на пребиваване в страната на наетите от контрактори
лица по този член и техните зависими лица.
7. Съюзното командване трябва да информира Република България за контракторите
и наетите от тях лица, притежаващи статута,
определен по-горе, както и за прекратяването
на договорите с отделните контрактори и за
лицата, които са прекратили отношенията си
с контракторите, или за статуса, установен от
Съюзното командване.
Член 15
Разрешение за достъп до класифицирана
информация
Всеки член на цивилния персонал, споменат
в чл. 13 от това Допълнително споразумение,
наетите лица от контракторите, техническите
експерти и специалистите, визирани в член
14 от това Допълнително споразумение, независимо от тяхната националност, трябва да
притежават сертификат за достъп до чужде
странна класифицирана информация на НАТО
в съответствие с актовете и изискванията,
приети в НАТО. Сертификатът за достъп до
чуждестранна класифицирана информация
на НАТО за български граждани се издава
от Република България.
Член 16
Банково дело и валута
1. В допълнение към член XIV на Споразумението и член 12 на Протокола Съюзното
командване може да открива и поддържа
банкови сметки и пощенски сметки и да оперира със сметки във всякаква валута. Тези
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сметки се освобождават от всякакви български процедури, отнасящи се до получаване
на какъвто и да е вид приходи и постъпления
за държавата и които е възможно да бъдат
прилагани спрямо банки на територията на
Република България. Това освобождаване
включва и всякакви извънредни мерки спрямо
тези банки и пощенски сметки. Банковите
сметки се гарантират съгласно условията,
установени в българското законодателство. Съюзно командване, което ползва международно
финансиране съгласно C-M (69)22, и неговите
сметки са обект на процедурите, установени
във Финансовите правила на НАТО, на управление и контрол от съответния Финансов
Контрольор и на одит от определен одитор
за Съюзното командване, и Международния
борд на одиторите на НАТО.
2. Не се налагат никакви ограничения на
членовете и зависимите лица с цел откриване
и ползване на банкови сметки и пощенски
сметки в Република България. Въпреки че
личните банкови сметки и пощенски сметки
на членовете и техните зависими лица са
обект на съответните процедури и правила,
членовете, които не са български граждани
или постоянно пребиваващи в Република България, и техните зависими лица имат право
на неограничен трансфер на средства към и
от сметки в Република България. Република
България може да поиска от съответната Изпращаща държава официално да удостовери
сметките и информацията относно тях.
Член 17
Фискални облекчения и привилегии
1. Република България не трябва да извлича
приходи от дейностите или собствеността на
Съюзното командване. Съгласно член VIII
на Протокола и член XI на Споразумението
и както е установено по-долу, Съюзното командване се освобождава от всякакви данъци, вносни мита и акцизи и всякакви други
директни или косвени облагания, установени
в законодателството на Република България,
независимо от нивото, на което се облагат
(всички те назовавани обобщено „данъци“), с
изключение на сумите, които представляват
единствено заплащане за предоставяне на
услуги. Освобождаванията са указани в този
член и тяхното прилагане може да бъде предмет на последващи двустранни споразумения
между SHAPE или HQ SACT и компетентните
български органи. Освобождаването от данъци не се отнася за българските национални
обслужващи подразделения/формирования, с
изключение на предвиденото в този член, както
и когато действат от името на или като част
от Съюзното командване. Освобождаванията
от данъци включват:
а. внос във, придобиване във и износ и
реекспорт от Република България на всякакви
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стоки и друга собственост и услуги за дейности
те на Съюзното командване, придобити чрез
търговски договор, сключен извън Република
България, когато съгласно нейното законодателство такси се дължат от него;
б. придобиването на стоки и друга собственост или услуги в Република България,
реновиране и строителство на сгради във и
извън района на разположение на Съюзното
командване във връзка с неговото функциониране;
в. изнасянето от Съюзното командване на
стоки и друга собственост или услуги, придобити в Република България в съответствие с
по-горната точка „б.“;
г. всякакви оборот, финансови средства
или приходи, предназначени за или придобити
като резултат от официалните дейности на
Съюзното командване, като такси, заплащане
на суми или дарения, приходи от средства на
Командването; това включва и дейностите по
т.нар. социални програми.
2. Освобождаванията, установени в този
член по отношение на средствата/собствеността, се прилагат и когато Република България
действа чрез Министерството на отбраната
или всяка друга организация в рамките на
въоръжените сили на Република България
от името на и за сметка на НАТО или на
Съюзното командване.
3. Съюзното командване може да сключва
договори за стоки и услуги самостоятелно
или при изрично възлагане чрез Министерството на отбраната на Република България
или определена структура на въоръжените
сили на Република България, които действат
в този случай като негов изпълнителен агент
от негово име и за негова сметка. В този
случай сделките се освобождават от данъци,
налагани от законодателството на Република
България в съответствие с този член. Съюзното
командване заплаща разходите на българската
организация в съответствие с предварително
договорена процедура и процедурите и правилата на НАТО, ако са приложими.
4. Магазини (canteens), заведения за хранене
(cafeterias) и военни клубове (messes).
а. Освобождаванията от данъци, предоставени съгласно член 8 на Протокола и тези
по-горе, включват вноса и придобиването в
Република България на продоволствия, оборудване или други стоки и услуги в разумни
количества, необходими за функциониране на
магазините, заведенията за хранене и военните
клубове, които са създадени за продажба и
осигуряване на същите тези продоволствие,
оборудване, стоки и услуги на членовете на
щаба и техните зависими лица.
б. Без да се засягат правата на изпращащите
държави за установяване и функциониране на
подобни съоръжения в съответствие с член XI,
параграф 4 на Споразумението, Съюзното ко-
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мандване може да установява такива обекти,
които да функционират директно или чрез
концесионер, както е дефинирано в параграф
4 на чл. IV на това Споразумение, а именно:
(1) магазини, разбирани като пунктове
за продажба на стоки и услуги, освободени
от данъци, както са дефинирани в параграф
1 на този член, на членовете, определени в
този член, и техните зависими лица;
(2) заведения за хранене, разбирани като
места за хранене, обслужващи лицата, определени в този член;
(3) военни клубове, разбирани като места, където се сервират лека храна, напитки
и се стимулира социалното общуване между
лицата, определени в този член.
в. Съюзното командване е освободенo от
данъци, произтичащи от продажбите и услугите, предоставяни в магазините, заведенията
за хранене и военните клубове, разположени
в района на неговото разполагане, както и от
социалните дейности, независимо дали тези
дейности се осъществяват от него директно,
или чрез контрактор. Това освобождаване от
данъци не се отнася за доходите или печалбите,
реализирани от контрактора, които съгласно
законодателството на Република България
подлежат на деклариране и облагане. Стоките
и услугите, доставени от контрактора в магазините, заведенията за хранене и военните
клубове, разположени в района на разполагане
на Съюзното командване, на лицата, имащи
право да ползват тези обекти, за целите на
освобож даването се идентифицират като
облагани с нулева ставка за данък добавена
стойност.
г. Всички лица, на които е разрешен достъп
до района на Съюзното командване (включително и наетият местен персонал), всички,
наети по договор, и посетители (независимо
от тяхната националност) могат да купуват
или да консумират храна и напитки за лична консумация в заведенията за хранене и
военните клубове на Съюзното командване,
както и да купуват стоки за лична употреба,
отбелязани като стоки за конкретно учение,
мероприятие на Съюзното командване. Това
не включва достъп до магазините на Съюзното командване.
д. Членовете на Съюзното командване и
техните зависими лица имат достъп до магазините.
е. Закупуването на стоки в магазините,
заведенията за хранене и военните клубове
може да бъде ограничено по възраст на купувачите или да бъде ограничено до количество,
определено от Съюзното командване или
на основание на договореност с Република
България, какъвто е Анексът към това Допълнително споразумение.
ж. Стоките, за които са наложени ограничения, не могат да бъдат препродавани,
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заменяни или дарявани или по друг начин да
се прехвърлят на други лица.
з. При спазване на специалните ограничения по отношение на позволени количества
и действи я в слу чаите, когато Съюзното
командване не е установило свои магазини,
заведения за хранене и военни клубове в Репуб
лика България, членовете и техните зависими
лица могат да използват най-близките подобни
заведения на Съюзното командване или на
Въоръжените сили на Република България
при спазване на този член и на приложимите
ограничения на тези заведения. Членовете и
техните зависими лица имат право да ползват
същите съоръжения на собствените си национални въоръжени сили, ако последните са
съгласни и при спазване на същите условия,
определени в този член.
5. Членовете на Съюзното командване с
изключение на придадените му от Република
България или наети от него граждани на Република България или обичайно пребиваващи,
са правоимащи членове. В допълнение към
член VIII, параграфи 2 и 3 на Протокола,
член XI, параграфи 4, 5 и 6 на Споразумението и по-горните параграфи правоимащите
членове и техните зависими лица се ползват
от правата, изброени по-долу, като това може
да бъде предмет на последващи споразумения
по прилагане:
а. внос и покупки на вещи за лично ползване и обзавеждане в съответствие с Анекса
към това Допълнително споразумение;
б. внос и закупуване на лични превозни
средства съгласно Анекса към това Допълнително споразумение; ако тези превозни
средства са били предмет на разпореждане
съгласно параграф 8 по-долу, могат да бъдат
впоследствие внесени във или придобити на
територията на Република България други
превозни средства, освободени от данъци, както са дефинирани в параграф 1 на този член;
в. освобождаване от държавни такси за
издаване на документи, лицензни такси за
каквито и да са лично притежавани радиоприемници, телевизори и други телекомуникационни устройства.
6. Платените данъци от членовете и техните зависими лица при покупка в Република България и идентифицирани в Анекса са
предмет на възстановяване. Процедурите по
възстановяване са предмет на отделно споразумение между Съюзното командване и
компетентните български органи.
7. Облагането на доходи и движима собственост на членовете е съгласно член X,
параграфи 1 и 2 на Споразумението и член 7
от Протокола и включва освобождаване на
правоимащите членове от годишен пътен
данък и пътни данъци и такси за ползване на
пътната мрежа в Република България, освен
ако тези такси не са заплащане за предоставяне на услуги.
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8. В допълнение към правото на изнасяне
и на реекспортиране и без да се нарушава
член 9 на Протокола и правото на Съюзното
командване да продава стоките в магазините,
заведенията за хранене и военните клубове, Съюзното командване има право да се
разпорежда с оборудване, излишни стоки
и вторични суровини. Това не следва да се
тълкува като самостоятелна икономическа
дейност, поради което Съюзното командване
не е обект на задължения за регистрация,
свързани с прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност. Като се приема,
че Република България има право първа да
придобие тези вещи, тези вещи може да бъдат
обект и на други разпоредителни действия с
тях, а именно:
а. чрез продажба на физически лица или
търговски субекти, които съгласно българското
законодателство могат да извършват такива
сделки, при условие че са внесени дължимите
данъци въз основа на пазарната им стойност
по времето на разпоредителната сделка;
б. без задължение за внасяне на дължимите
данъци при унищожаване, кражба или повреда
на вещта, при условие че тези обстоятелства
и погиването/повредата са удостоверени от
компетентните органи на Република Бълга
рия с документ за предаване на скрап на
оторизирани за такава дейност лица или друг
подобен документ;
в. без задължение за заплащане на данъци, да бъдат прехвърляни на организации с
нестопанска цел, благотворителни или други
подобни организации, при условие че последните са освободени от такива данъци.
9. При спазване на ограниченията по параграф 4, подточки „е“ и „ж“ по-горе вещите,
внесени или закупени без заплащане на данъци от членовете и техните зависими лица
съгласно условията на този член, не могат
да бъдат обект на разпореждане в Република
България чрез продажба, замяна и дарение,
освен в следните случаи:
а. износ и реекспорт от лицето, което има
право на привилегиите;
б. разпореждане между лицата, които имат
право на едни и същи привилегии;
в. протоколни подаръци на ниска стойност;
г. дарения на организации с нестопанска
цел, благотворителни или други подобни организации, при условие че те са освободени
от съответните данъци за обектите на дарение
по българското законодателство;
д. разпореждане чрез унищожаване, кражба
или повреда, при условие че тези обстоятелства и разпореждането са удостоверени от
компетентните органи на Република България с документ за предаване на скрап на
оторизирани за такава дейност лица или друг
подобeн документ;
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е. в случай че дължимите по българското
законодателство данъци са платени на базата
на пазарната стойност на вещта по времето
на разпореждането.
10. Привилегиите, посочени по-горе, се предоставят на Съюзното командване в подкрепа
на неговата дейност и членовете и зависимите лица не трябва да се възползват от това
Допълнително споразумение. Упражняването
на тези привилегии е обект на българското
законодателство и на ръководната роля на
Съюзното командване, което:
а. предприема подходящи мерки в рамките на своите правомощия с цел да следи
за правилното прилагане на тези правила и
процедури по отношение на данъчните привилегии, за да не се допуска злоупотреба с тях;
б. може да иска от Република България да
съдейства за предприемане на юридически
действия при злоупотреба с такива привилегии;
в. изисква от всички членове и зависими
лица да подпишат декларация при тяхното
пристигане в Съюзното командване относно
това, че са запознати с ограниченията по
този член;
г. с ъгласно пара г раф 1 на ч л. X II на
Споразумението и чл. 4 на Протокола може
да сключва споразумения с компетентните
органи на Република България относно администрирането/отчитането и управлението
на привилегиите по този член.
11. С цел потвърждаване на статута на
Съюзното командване и на правоимащите
членове по това Допълнително споразумение
по отношение на формалните документи, необходими за упражняване на освобождаването от
данъци при покупки в страни от Европейския
съюз, както и вноса, износа и реекспорта на
стоки, Република България определя орган за
заверяване на тези документи, представени
от или чрез Съюзното командване.
12. Съюзното командване предоставя на
определения орган от българска страна на
правоимащите лица по това Допълнително
споразумение. С цел точно прилагане този
списък се предоставя месечно.
13. Настоящият член не отменя процедурите относно финансирането на инфраструктурни проекти на НАТО и имплементирането
на Пакетите от Способности, нито има за
цел да ограничи или отмени привилегиите,
предоставени от Реп ублика Българи я на
държава или международна правителствена или неправителствена организация или
международен трибунал.
14. Нищо в този член не трябва да се
разбира като ограничаващо или по друг начин нарушаващо процедурите и правата на
Република България, по-специално съгласно
параграф 2 на чл. IX, параграф 1 на чл. XI
и параграф 2 на чл. XII на Споразумението.
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Член 18
Опазване на околната среда, здравеопазване
и безопасност
1. Без да се засяга чл. II на Споразумението
и признавайки облекченията, установени в това
Допълнително споразумение, законодателст
вото на Република България по отношение
на опазване на околната среда се прилага,
както е приложимо и по отношение на българските въоръжени сили като минимален
стандарт за Съюзното командване, като се
прилагат и съответните Стандартизационни
споразумения и указания на НАТО.
2. Със съдействието на Република България, предвидено в параграф 5 по-долу, Съюзното командване анализира съответствието
на неговите дейности със законодателството
в областта на околната среда на Република
България. Това включва, без да се изчерпва от,
идентифициране и оценка на потенциалното
въздействие върху околната среда с цел да
се намали евентуално увреждащо влияние и
ако вредните последици са неизбежни, да се
предприемат съответните мерки за възстановяване в тази връзка, като се акцентира на
дейностите, свързани с използването на горива, гориво-смазочни материали, амуниции,
както и емисии от отработено гориво, нива
на шум, зони на ученията и тренировките
и разпореждане с всички видове отпадъци.
3. В случай на извършване на конструктивни
и инженерни дейности, предприети от Съюзното командване, то установява стандарти по
отношение на опазването на околната среда
и на тези дейности, включително здравеопазване и сигурност, които да са в съответствие
със стандартите и нормативните изисквания,
действащи за българските въоръжени сили.
Без да се засягат задълженията, отнасящи
се до наемането на местна работна сила съгласно чл. IX, параграф 4 на Споразумението,
Съюзното командване предприема действия
за постигане на съответствие в най-голяма
степен с нормативните изисквания в областта
на охраната на труда в Република България
и когато това от правна, оперативна или по
други технически причини е невъзможно,
органите на Република България и Съюзното
командване незабавно се споразумяват относно предприемане на съответни мерки с цел
постигане на необходимата защита.
4. Когато законодателството на Република България забранява вноса на определени
продукти, те могат да бъдат внасяни със съгласието на компетентните български органи
в съответната област и при условие, че не е в
противоречие с международните задължения
и не застрашава здравето на населението,
околната среда и отглеждането на растения.
Съюзното командване и компетентните български органи се споразумяват относно категориите от продукти, чийто внос се допуска
от Република България съгласно този член.
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5. Компетентните органи на Република
Бъ л гари я с ъдейс т ват за а на л изи ра не на
съответствието на дейностите на Съюзното
командване с българското законодателство
относно околната среда, предоставят указания и информация относно това законодателство и стандарти, както и консултират
Съюзното командване в сл у чай, че тези
български норми надхвърлят стандартите,
установени в приложимите меж дународни
договори. Нормите и стандартите на Реп ублика Бъ лгари я, посочени по -горе, се
предоставят на Съюзното командване от
заинтересовани я българск и орган на английски или френски език.
6. Съюзното командване се освобождава
от всякакви екологични данъци, както са
дефинирани в чл. 17, параграф 1 на това
Допълнително споразу мение, освен тези,
представляващи цена на предоставена услуга.
Член 19
Обществено здравеопазване
1. Със съдействието на Република България
Съюзното командване прилага българското
законодателство относно превенция и контрол
на инфекциозните заболявания по хората,
животните и растенията и за превенция и
контрол на вредителите по насажденията.
2. Република България предоставя съдействие в случай на извънредни ситуации, свързани с разпространяване на заразни болести
на локално, национално или международно
ниво. Съюзното командване предоставя достъп до ползваните съоръжения и райони в
съответствие с чл. 5 от това Допълнително
споразумение.
3. Съюзното командване и органите на
Република България се информират незабавно
за разпространението или за предполагаемото
такова, предаването и елиминацията на всякакви остри заразни болести, както и относно
предприетите мерки в тази връзка.
4. При преценка от Съюзното командване
за необходимост от предприемане на спешни
мерки за защита на здравето в рамките на
районите и съоръженията, ползвани от него,
то ще координира тяхното изпълнение с компетентните органи на Република България.
5. Законодателството на Република България, указано по-горе, както и всяка свързана с
това информация се предоставят на Съюзното
командване от компетентния български орган
на английски или френски език.
Член 20
Евакуация на членовете и техните зависими
лица
Предмет на отделни споразумения със засегнатите Изпращащи държави, чийто личен
състав е придаден към Съюзното командване,
в извънредни ситуации на тези държави се
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предоставя достъп до Република България с
цел евакуация на техния личен състав и техните зависими лица. Република България и
Съюзното командване координират съответни
процедури за осигуряване на бърза евакуация
на членове и техните зависими лица, които
не се евакуират от изпращаща държава.
Член 21
Кореспонденция и комуникации
1. За целите на официалната кореспонденция и комуникации Съюзното командване има
неограничен достъп до фиксираните линии,
мобилни и спътникови телефонни системи,
интернет услуги, телекомуникации и всякакви
други информационни и комуникационни услуги, включително радио- и телевизионни земни
и спътникови услуги, както и пощенски услуги
в Република България при спазване на приложимото международно и национално право,
независимо дали тези услуги се осъществяват
от търговски субекти, или от държавата.
2. Като мининум, Съюзното командване
има достъп до българските военни комуникации, куриерни и пощенски услуги, което
е предмет на последващи споразумения при
условията, приложими за българските въоръжени сили.
3. Съюзното командване и държава – членка на НАТО, при спазване на одобрената от
Северноатлантическия съвет на НАТО политика и Стандартизационното споразумение
на НАТО 2109 и последващите споразумения
могат да установяват и оперират за тяхна сметка фиксирани линии, мобилни и спътникови
телефонни комуникации, интернет системи,
пощенски и куриерски услуги, както и всякакви други комуникации и информационни
системи в Република България за официални
и лични нужди на Съюзното командване и
неговите членове. Прилагането на този параграф се координира с компетентните държавни
органи и институции.
4. Съюзното командване има право да
установява, оперира и използва класифицирани и некласифицирани мрежи, системи и
устройства за сигурност и криптокомуникация
в Република България, както и да провежда
мониторинг на тези системи с цел сигурност
или други оторизирани причини.
5. Съюзното командване има право да изпраща и получава официална кореспонденция
и пакети с куриер или в запечатани пакети
и се ползва с имунитета и привилегиите,
предоставени на дипломатическите кореспонденция и пакети.
6. Официалната кореспонденция с официален печат на Съюзното командване или
на Изпращаща държава, представена в него,
се ползва от статуса, установен в чл. 11, параграф 3 на Споразумението, ако са спазени
съответните изисквания, посочени в Спора-
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зумението. В допълнение и бидейки предмет
на необходимите за това споразумения между
компетентните органи на Република България
и тези на съответната Изпращаща държава,
кореспонденцията и пратките могат да бъдат
изпращани чрез национални канали на тази
Изпращаща държава.
Член 22
Телекомуникации
1. Предмет на последващи споразумения с
компетентните органи на Република България
по отношение на разполагането и техническите детайли на оборудването, Съюзното
командване може да внася, установява, оперира и поддържа постоянно или временно
извън или в района, където е разположено,
такива телекомуникационни съоръжения и
военни радиостанции, каквито са необходими за неговите оперативни функции, военна
тренировка или учения, други дейности по
това Допълнително споразумение, извънредни
ситуации или за социални дейности.
2. Компетентните органи на Република
България са отговорни за управлението на
радиочестотния спектрум. Радиочестотите,
които се използват от Съюзното командване,
заедно с техните параметри се установяват
о т С ъюзно т о кома н два не и бъ л гарск и т е
компетентни органи по у правлението на
спектрума в съответствие с процеду рите,
установени от съответния орган на НАТО в
тази област. Съюзното командване и Република България предприемат необходимите
мерки да бъдат избегнати негативни влияния върху техните телекомуникации и върху
гражданските телекомуникационни услуги и
електроснабдителната система. Предмет на
предварителна координация с компетентните
органи на Република България, Съюзното
командване може да предприема необходимите мерки за сигурност с цел защита на
комуникациите на Съюзното командване
в Република България по съображения за
сигурност и защита на силите.
3. Телекомуникационните съоръжения и
военните радиостанции се използват изключително за служебни цели в съответствие с
предходния параграф.
4. Република България осигурява безвъзмездно за Съюзното командване ползването
от него на електромагнитния спектрум, определен за публични/правителствени услуги
и системи.
5. Заявленията за кабелните телефони и
телеграфни/данни системи и мрежи се подават съгласно процедурите, установени от
съответния орган на НАТО.
6. Кри т ери и т е, норм и т е и та кси т е за
работа и услуги на телекомуникационните
оператори и регулатори не трябва да бъдат
по-неблагоприятни от тези за българските
въоръжени сили.
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7. В процеса на установяване и действие
на телекомуникационните съоръжения Съюзното командване прилага условията, приети
о т Меж д у народ н и я т елеком у н и к а ц ионен
съюз и другите международни и регионални
телекомуникационни правила, които са задължителни за Република България, както и
българското законодателство в тази област.
Съюзното командване се освобож дава от
спазването на тези правила дотолкова, доколкото такова освобождаване е установено
за българските въоръжени сили.
8. Всички Съюзни командвания имат право
да изпращат и получават съобщения и данни
в криптоформа.
Член 23
Полицейски дейности във и извън района на
разполагане
1. В съответствие с параграф 10 на чл. VII
на Споразумението и чл. 4, параграф „b“
на Протокола Съюзното командване има
правото да охранява района, който заема.
Служителите по сигурността на Съюзното
коман дване могат да предприемат необходимите мерки по осигу ряване на реда,
дисциплината и сигурността на този район.
Република България предоставя съдействие от
военната и цивилната полиция на Началника
на Съюзното командване или на определено
лице, ако това се изисква.
2. Упражняването на полицейски правомощия по време на мероприятия извън
Съюзното командване е отговорност на съответните органи на Република България.
Извън ра йона на С ъюзно т о кома н д ва не
международният персонал по сигурността
на Съюзното командване може да бъде използван само в случаите и при условията,
предвидени в Споразумението.
3. В допълнение към чл. VII, параграф
5(b) на Споразумението и чл. 4 на Протокола
Началникът на Съюзното командване или
определено лице се информират своевременно
за арест или друг вид задържане на член или
на зависимо лице.
4. Призовки, глоби или други официални
уведомления от държавен орган, издадени
срещу член на Съюзно командване, могат да
бъдат изпращани на лицето чрез Началника
на Съюзното командване, в което е придаден.
Член 24
Сигурност и защита на силите
1. В съответствие с Политиката на НАТО по
сигурността и Политиката на НАТО по защита
на силите Република България е отговорна
за всички аспекти на охраната на силите,
включително оценка на риска, планиране,
осигуряване и прилагане, съобразно нацио-
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налните стандарти на Република България
за еквивалентно формирование (командване,
личен състав, група и т.н.) в следните случаи:
а. охрана на периметъра на разполагане
на Съюзното командване;
б. охрана на заседания, организирани от
Съюзното командване, които се провеждат
извън периметъра на разполагане на Съюзното командване;
в. охрана на VIP лица, базирани във или
посещаващи Съюзното командване, или по
друг начин участващи в мероприятия, организирани от него.
2. Република България и Съюзното командване обменят информация по отношение на
охраната на силите и заплахи за сигурността.
3. Съюзното командване не може да провежда дейности по сигурността и охраната
на силите извън района на разполагане на
Съюзното командване, освен ако това не е
предмет на споразумение с компетентните
органи на Република България.
Член 25
Оръжие
1. Съгласно чл. VI на Споразумението Съюзното командване и компетентните органи
на Република България се договарят по отношение на транспортирането и съхранението
на оръжията и боеприпасите. При спазване
на тези договорености Съюзното командване
изготвя вътрешни правила в съответствие с
приложимите правила на Изпращащата държава и на Република България по отношение
на съхраняването и транспортирането на въоръжение и боеприпаси, които са под техен
контрол и собственост, с цел да се гарантира,
че член на Съюзното командване няма да
притежава или носи въоръжение, освен ако
не е оторизиран за това.
2. Законодателството на Република България се прилага по отношение на собствеността,
съхраняването, разпореждането със и носенето
на притежаваното лично оръжие и боеприпаси.
Член 26
Правила за движение по пътищата и пре
возни средства
1. С изключение на предвиденото в това
Допълнително споразумение, правилата за
движение по пътищата на Република България
се прилагат и по отношение на служебните
моторни превозни средства и ремаркета на
Съюзното командване и на личните моторни
превозни средства, ремаркета и плавателни
съдове на членовете и техните зависими лица
независимо от техния тип.
2. Служебните моторни превозни средства
и ремаркета на Съюзното командване независимо от техния тип се ползват от същите
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облекчения от правилата за движение по
пътищата, каквито са предоставени на българските въоръжени сили.
3. Ако Съюзното командване прецени за
необходимо, при отчитане на съображенията
за обществена безопасност и ред и опазване на
околната среда Република България предоставя освобождаване от българските правила
по отношение на конструктивни изисквания,
дизайн и оборудване на служебните моторни
превозни средства и ремаркета на Съюзното
командване без значение от техния тип.
4. Личните моторни превозни средства и
ремаркета, временно внесени в съответствие с
чл. XI, параграф 6 от Споразумението и чл. 8,
параграф 3 от Протокола, за периода на вноса
са обект единствено на минималните изисквания за конструкция, дизайн и оборудване
съгласно приложимите правила за пътните
превозни средства и ремаркета в Република
България, като се отчитат и съображенията
за обществена безопасност и ред.
5. Сертифицирането/проверката на техническите стандарти на всички видове служебни
пътни и лични моторни превозни средства и
ремаркета, посочени по-горе, се извършва в
оторизираните в Република България пунктове
за техническа проверка. Република България
съдейства на Съюзното командване при техническата проверка на служебните превозни
средства при условия, идентични с тези, прилагани спрямо българските въоръжени сили.
С оглед на това, бидейки предмет на отделна
договореност, Република България съдейства
на Съюзното командване за установяване пунк
тове за техническа проверка в рамките или
в близост до района на неговото разполагане
и при идентични условия на тези, прилагани
за българските въоръжени сили.
Член 27
Свидетелства за управление на моторни пре
возни средства
1. Клаузите на чл. IV на Споразумението
се отнасят и до зависими лица при условие,
че отговарят на изискванията за възраст в
Република България. Ако от българското законодателство се изисква, Република България
издава българско свидетелство за управление на
моторни превозни средства без допълнителни
тестове и такси или задържане, или депозиране
на оригиналното свидетелство. При поискване
от Република България съответното Съюзно
командване удостоверява, че конкретно лице е
негов член или е зависимо лице на такъв член.
2. Докато са в Република България, членовете и зависимите лица, отговарящи на
възрастовото изискване в Република България,
могат да получават свидетелство за управление на моторни превозни средства, след като
бъдат изпълнени съответните процедури на
Република България.
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3. Предмет на последващи споразумения
с компетентните български органи, като Република България ще оказва съдействие на
Съюзното командване при установяването и
акредитацията на инструктори, тестване и
лицензиране в Република България.
Член 28
Регистрационни номера
1. Република България регистрира моторните превозни средства и издава регистрационни номера за служебните моторни
превозни средства на Съюзното командване
и за личните моторни средства и ремаркета
на неговите членове и техните зависими лица
без значение от вида им в съответствие с условията на това Допълнително споразумение.
2. Без да се засяга параграф 1 по-горе или
чл. XI от Споразумението и бидейки предмет
на последващи споразумения с компетентните
български органи, Съюзното командване има
право да предприема действия по регистрация на своите служебни моторни превозни
средства и ремаркета без значение от вида,
като се отчита следното:
а. Предмет на последващи споразумения,
съответните данни на моторните превозни
средства се въвеждат в националната система
за регистрация на Република България и се
издават регистрационни номера. Република
България подпомага този процес чрез осигуряване на необходимата техника и/или достъп
до съответните системи и места. В допълнение
компетентните български органи предприемат
необходимите правнонормативни изменения и
допълнения с цел да се гарантира правото на
служебните моторни средства и ремаркета на
Съюзното командване да бъдат регистрирани
по процедурите, приложими за българските
въоръжени сили, при искане от Съюзното
командване.
б. При поискване Съюзното командване
информира митническите органи и органите
по контрола на движението по пътищата на
Република България за всички данни, свързани
с вноса, митническите процедури и регистрацията на служебните моторни превозни
средства и ремаркета.
3. При преценка за необходимост от Съюзното командване с оглед сигурност и охрана
на силите компетентните български органи
спират/ограничават достъпа до информацията
по регистрацията на служебните моторните превозни средства и ремаркета. Това не
следва да се разбира като доброволен отказ
от привилегиите и имунитетите, установени
в чл. 7 и чл. 16 на това Допълнително споразумение.
4. Регистрацията и регистрационните табели се предоставят безплатно за служебните моторни превозни средства и ремаркета,
докато регистрацията и регистрационните
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номера от Република България за личните
моторни средства и ремаркета се предоставят
само срещу действителните цена и разходи.
Регистрацията на личните превозни средства и
ремаркета е валидна за периода на престой в
Република България на членовете на Съюзното
командване, свързан с тяхното назначение или
наемане на служба в Съюзното командване,
както и на техните зависими лица.
5. Нищо в този член не трябва да се разбира
като противоречащо или по някакъв начин
засягащо правата, предоставени на Съюзното
командване по чл. 4, чл. 8 и чл. 13 на Протокола или на Изпращащата държава съгласно
чл. XI на Споразумението, отнасящи се до
временния внос и реизнос на служебни превозни средства при условията и документите,
описани в Споразумението.
Член 29
Военни к лубове, пътнически отстъпки и
спортни съоръжения
Република България предоставя на членовете и техните зависими лица достъп до
военните обекти за отдих и култура, отстъпки
и намаления при пътуване и спортни съоръжения на същите цени и условия, които
са приложими за членовете на българските
въоръжени сили.
Член 30
Медицински и стоматологични услуги
Съгласно чл. IX, параграф 5 на Споразумението Република България позволява
на членовете и техните зависими лица да
пол у чават медицинска и стоматологична
помощ, включително и хоспитализация, при
установените условия или тези, които ще
бъдат установени между Република България
и Съюзното командване или Изпращащата
държава, според случая. Република България
предприема необходимите мерки, така че да
има съответни процедури, което да предотвратява възможно забавяне или отказ на
такава помощ поради липса на персонал или
идентификационен номер, регистрация или
друго изискване, свързано със статуса, обичайно използвани от българските граждани.
Член 31
Образование
1. На членовете и техните зависими лица
се дава дост ъп до образование и детск и
градини, включително и езикови курсове,
в слу чаите, когато такива образователни
дейности и услуги се предоставят от институциите на Република България (в това
число регионални, общински и други подобни
органи) на установените лица в Република
България при същите условия и заплащане,
приложими за персонала на българските
въоръжени сили и на МО.
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2. Република България, след консултации
със Съюзното командване, подпомага установяването на международно училище в близост
до Съюзното командване, като гарантира, че
това училище ще се ползва от същите условия,
на каквито имат право частните училища
в Република България. Това подпомагане
включва съдействие за получаване на акредитация на това училище от националните
и международните институции.
3. Съюзното командване, разположено в
Република България, има право да установява
и допълнителни международни училища, такива като училища на отделните национални
части на Изпращащата държава, открити от
Съюзното командване или от съответните
национални части на Изпращащата държава,
като условията и процедурите за това се установяват допълнително. Тези училища имат
собствени правила и процедури по отношение
на оперативната и административна дейност,
включително, но не изчерпателно – учебна
прог рама и к ва лификаци я на у чителите.
Тези училища имат право да кандидатстват
за подкрепа и условия в съответствие с параграф 2 по-горе.
4. Установяването на меж д у народните
училища по параграфи 2 и 3, както и признаването/валидирането или сертифицирането на
издаваните от тях дипломи, както и преминаването в образователната система на Република
България от начално до средно и по-високо
ниво на образователна степен са предмет на
споразумение между компетентните органи на
Република България и Съюзното командване
или Изпращащата/ите държава/и.
Член 32
Социални дейности
1. Социалните дейности, организирани
от Съюзното командване в съответствие с
процедурите на НАТО и от националните
поддържащи части, могат да ангажират членове и техни зависими лица в подкрепа на
такива програми срещу възстановяване на
свързаните с това разходи и срещу парично
възнаграждение. Това ангажиране не представлява наемане, като то, независимо от
националността на ангажираните лица, не
е обект на трудовото законодателство на Република България, отнасящо се до трудовата
заетост, осигурителните и другите вноски и
т.н., като възстановяването на разходите и
паричното възнаграждение не са обект на
никакво облагане.
2. При смърт или напускане постоянно
на Република България на член на Съюзното командване неговите зависими лица,
ако пребивават в Република България, се
считат за так ива по това Допълнително
споразумение за период до деветдесет дни
след смъртта или напускането. По искане на
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Съюзното командване Република България
се отнася доброжелателно за удължаване на
този период от деветдесет дни до една година
с цел да се даде възможност на зависимите
лица да завършат учебна година или по други
наложителни причини, които се преценяват
за всеки конкретен случай. Този параграф не
се прилага в случай, че това зависимо лице
реши да остане в Република България при
условията, установени в законодателството на
Република България, което не е във връзка
със Споразумението, Протокола или това
Допълнително споразумение.
3. Ако образователни или социални институции са сезирани във връзка със случаи,
отнасящи се до членове или техни зависими
лица без предварително искане от техните
Изпращащи държави, съответната национална част(и) или Съюзното командване се
информират своевременно.
Член 33
Прилагане и уреждане на спорове
1. Страните се съгласяват да предприемат необходимите мерки за подпомагане
прилагането и изпълнението на настоящото
Допълнително споразумение.
2. Ком у н и к а ц и я та и дог оворенос т и т е
между страните или техните компетентни
органи, осъществявани във връзка с това
Допълнително споразумение, се извършват
на английски или френски език, които са
официалните езици в НАТО.
3. Всички въпроси и спорове, произтичащи от изпълнението на това Допълнително
споразумение между Съюзното командване
и Република България, се решават чрез преговори на най-ниското възможно ниво, без
да бъдат отнасяни към съдебни или административни процедури. Страните се договарят
да разрешават съвместно всички несъгласия
по отношение на интерпретирането или прилагането на това Допълнително споразумение. Споровете, които не се разрешат чрез
преговори, се разрешават съгласно чл. 15
на Протокола, без да се отнасят до друга
съдебна или админист ративна процед у ра
или юрисдикция.
Член 34
Срок на действие и прекратяване
1. Страните писмено се уведомяват за
изпълнение на съответните им процедури за
влизане в сила на това Допълнително споразумение. Това Допълнително споразумение
влиза в сила на датата на получаване на последното уведомление.
2. Това Допълнително споразумение остава
в сила независимо от наличието на разположен
Съюзен щаб на територията на Република
България.
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3. Това Допълнително споразумение може
да бъде изменяно и допълвано по всяко време
с писмено съгласие на Страните. Приложеният
Анекс към това Допълнително споразумение
може да бъде изменян отделно, като измененията се сключват чрез размяна на писма
между правителството на Република България
и Supreme Headquarters.
4. Това Допълнително споразумение може
да бъде прекратено от всяка една от Страните, след като е било в сила две години,
като остава в сила за две години, след като
уведомлението за прекратяване е получено
от насрещната Страна.
5. Независимо от горното, това Допълнително споразумение остава в сила за две
години от датата на денонсиране и оттегляне
на Република България от Протокола.
6. Без да се засягат разпоредбите на чл. XV
на Споразумението и чл. 16 на Протокола
и предметът на условията по параграф 7
по-долу, това Допълнително споразумение
остава в сила в случай на криза, към която
е приложим Северноатлантическият договор.
Независимо от това в случай на такава криза
разпоредбите относно месторазположението
и персонала на Съюзното командване се
преразглеж дат незабавно от съответното
Supreme Headquarters и Република България
с цел да бъдат направени всички необходими
изменения във връзка с прилагане на това
Допълнително споразумение.
7. В случай на криза, както е дефинирано по-горе, всяка Страна има право след
60 -дневно предварително у ведомление да
спре прилагането на всяка от разпоредбите
освен чл. 32 на това Допълнително споразумение, доколкото това е необходимо. При
упражняване на това право Страните незабавно се консултират с цел постигане на
договореност относно подходящите условия,
които да заменят тези, във връзка с които
прилагането е спряно.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
това Допълнително споразумение.
Подписано в три копия на английски език.
АНЕКС
към Споразумението между Република Бъл
гария и Върховното Главно Командване на
Обединените Въоръжени Сили в Европа и
Щаба на Върховния съюзен главнокоманд
ващ по трансформацията за допълнение към
Парижкия протокол
1. Предмет на контрол, ползване и разпореж да не с ъгласно т ова Доп ъ л н и т ел но
споразумение и без да се засягат привилегиите съгласно чл. VIII, параграфи 2 и 3 на
Парижкия протокол и чл. XI, параграфи 5 и
6 на Споразумението, правоимащите члено-
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ве и техните зависими лица имат право на
следните привилегии при прилагане на чл. 17,
Фискални привилегии:
а. В съответствие с целите, установени в
чл. XI, параграфи 5 и 6 на Споразумението,
внос на лични вещи, обзавеждане и лични
моторни превозни средства и т.н., както следва:
(1) Лични вещи и обзавеждане: по време на шест месеца след тяхното пристигане
или в случай че пристигат без зависимите
лица, шест месеца след пристигането на последното/ите лице/а правоимащите лица и
техните зависими лица могат да внесат техни
лични вещи и обзавеждане без заплащане на
данъци, както са дефинирани в параграф 1
на чл. 17 на това Споразумение, за тяхно
лично ползване за периода на изпълнение
на длъжността. След изтичане на този шестмесечен срок те също могат да внасят без
заплащане на посочените задължения една
допълнителна пратка от лични вещи и мебелировка. По всяко време правоимащите
членове могат да заменят, чрез внасяне без
плащане на посочените задължения, загубени
или унищожени лични вещи или обзавеждане, които са внесени като освободени от
данъци, както са дефинирани в параграф 1 на
чл. 17. Тези вещи, включително други лични
вещи, придобити в периода на изпълнение
на длъжността за Н АТО, могат да бъдат
изнесени, без да се дължат такива данъци,
както са дефинирани в параграф 1 на чл. 17.
(2) Лични превозни средства (включително мотоциклети/мотопеди, каравани): право
имащите членове за периода на изпълнение
на длъжността могат да внасят техните лични
моторни превозни средства за лично ползване
на тях или на техните зависими лица, без
значение от вида, като те са освободени от
данъци, както са дефинирани в параграф 1
на чл. 17. Определението за мотоциклети/
мотопеди е съгласно законодателството на
Република България.
(3) Средства и съоръжения за отдих,
спортни и развлекателни цели (както са дефинирани в българското законодателство),
ремаркета и каравани: правоимащите членове
за периода на тяхната служба могат да внесат техните лични средства и съоръжения за
отдих, каравани, без значение на типа и без
задължение за данъци, както са дефинирани
в параграф 1 на чл. 17, като част от техните
лични вещи и обзавеждане и само за лично
или на техните зависими лица ползване.
(4) При спазване на чл. 23 и чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на
общността за митнически освобождавания да
получават пратки чрез пощенските служби
на Съюзното командване или българските
пощенски служби без заплащане на вносни
мита, ако съдържанието е за лично ползване
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или за такова ползване на техните зависими
лица и собствената стойност на пратката не
надвишава общо 150 евро. Пратките се освобождават и от ДДС, ако общата стойност
на стоките в пратката не надвишава 30 лв.
Това не променя действащите двустранни
споразумения между Република България и
друга държава относно дейността на пощенски системи и служби.
б. Правоимащите членове и техните зависими лица могат да купуват вещи, посочени
по-долу, в Република България без заплащане
на данъци, както са дефинирани в параграф 1
на чл. 17. Платените данъци върху покупката се възстановяват по процедура, която
се установява от компетентните органи на
Република България:
(1) Лични вещи за лично ползване в домакинството с обща стойност на вещите по
една фактура, надвишаваща 200 евро. Подробен
списък на вещите, спрямо които се прилага
това възстановяване, се изготвя между Върховното главно командване и компетентния
български орган.
(2) Лични моторни превозни средства:
едно моторно превозно средство на лице от
домакинството, което е на съответната възраст
за управление на МПС в Република България.
(3) Спортни и за отдих минибуси/ремаркета и каравани: едно средство на правоимащ
член.
(4) Каравани: една каравана за право
имащ член.
(5) Ремаркета: едно ремарке за право
имащ член.
(6) Мотоциклет/мотопеди (както е дефинирано в българското законодателство): по
едно срeдство на лице от домакинството на
необходимата възраст за управление на такива
превозни средства в Република България.
(7) Средства и съоръжения за отдих,
спортни и развлекателни цели (както са дефинирани в българското законодателство):
един брой на правоимащ член.
2. Правоимащите членове са освободени
от данъци, както са дефинирани в параграф 1
на чл. 17, върху горивата за личните превозни
средства и мотоциклети/мотопеди. Количеството е лимитирано до 100 литра на месец
в зависимост от размера на двигателя на
регистрираното моторно превозно средство
или мотоциклет/мотопед и от дистанцията
между дома и местоработата на правоимащия
член. Платените данъци се възстановяват
по процедура, установена от компетентните
български органи.
3. Членовете и техните зависими лица могат да купуват стоките, за които са наложени
ограничения в магазините на Съюзното командване, в количества, които предварително
се договарят между Върховното главно командване и компетентните български органи.
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4. Освобождаването от данъци на вноса
или покупката на лични моторни средства,
микробуси/фургони за отдих, каравани, ремаркета, мотоциклети/мотопеди и плавателни
съдове за развлечение се предоставя до три
месеца преди правоимащият член да пристигне в Република България. В този случай
възстановяването на данъците се позволява
само през последните 6 месеца от срока на
службата и въз основа на мотивирано одобрение от Изпращащата държава или Съюзното
командване, според случая.
5. Съюзното командване изготвя вътрешни
правила по отношение на администрирането
на продажбите, извършвани в магазините на
Съюзното командване за негови служебни цели.
6. Нищо в този Анекс не следва да се тълкува
като засягащо митническите разрешения/режими при преминаване на държавни граници
и е отговорност на всеки индивид да спазва
точно действащите митнически правила.
7. Стойностите, посочени по-горе, се преразглеждат годишно от датата на влизане в
сила на това Допълнително споразумение, като
се адаптират в съответствие с официалния
Индекс на потребителските цени в България,
като компетентният български орган на Република България го изпраща на Върховното
главно командване.
8050

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Комисията за защита от дискриминация
(обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54
от 2006 г.; изм., бр. 28 и 106 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 40 от 2008 г.; изм., бр. 92 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 8 от 2013 г.; изм., бр. 103 от
2013 г.)
§ 1. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. В случаите, когато длъжностите
председател, заместник-председател и член
на комисията се заемат от лица с висше
юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, придобитият стаж се
признава за юридически стаж по смисъла на
§ 2, ал. 2 от Закона за държавния служител и
чл. 43 от Закона за защита от дискриминация.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 46, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ана Джумалиева
8080
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КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН
НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ
ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „инспекции“ се добавя
„на регистрирани одитори, които извършват
задължителен финансов одит на финансови
отчети на предприятия от обществен интерес“.
2. В ал. 7 се създава изречение второ:
„Комисията дава оценка на качеството на
професионалната дейност на регистрирания
одитор въз основа на резултатите от извършената инспекция съгласно доклада на инспекционния екип.“
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 71, ал. 3, т. 1 от Закона за независимия
финансов одит с Решение № 16 от 31.01.2017 г.
на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и е изменен с Решение
№ 146 на КПНРО от 24.10.2017 г.“
Председател:
Ваня Донева
8074

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 15 от 2006 г. за здравните изиск
вания към лицата, работещи в детските
заведения, специализираните институции за
деца и възрастни, водоснабдителните обекти,
предприятията, които произвеждат или тър
гуват с храни, бръснарските, фризьорските
и козметичните салони (обн., ДВ, бр. 57 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2011 г., бр. 82 от
2012 г., бр. 14 и 106 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 1 след абревиатурата
„(ОПЛ)“ се добавя „или от лекар специалист
по вътрешни болести от лечебно заведение
за извънболнична помощ“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 на к ра я се доба вя „к ат о за
проведените изследвания се вписват дата и
лабораторен номер и се полага печат на лечебното заведение, извършило изследването.
За проведен тест Манту се вписва датата на
поставяне на ППД туберкулин и датата на
отчитане на теста и се полага печат на медицинския специалист, извършил изследването“.
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2. В ал. 2 абревиатурата „ОПЛ“ се заменя
с „лекарят по чл. 3, ал. 1, т. 1“.
3. В ал. 3 думата „настоящ“ се заменя с
„местонахождение на обекта по чл. 1, ал. 1
или по постоянен“, а след думата „прегледи“
се добавя „и изследвания“.
4. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Заявяването на услугата по заверяване
и вписване в регистъра на личните здравни
книжки по ал. 3 се извършва чрез попълване на заявление съгласно приложение № 1а.
Заявлението може да бъде подадено на място
в регионалната здравна инспекция или чрез
лицензиран пощенски оператор.
(5) Заверяват се само здравни книжки с
правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински
прегледи и изследвания.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Заверяването на личните здравни
книжки по ал. 3 се извършва чрез поставяне
на печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката. При
заявяване на услугата на място в регионалната
здравна инспекция заверката се извършва в
рамките на същия работен ден.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) Заверената здравна книжка може да
бъде получена на място в регионалната здравна
инспекция, където е заявена, или на посочен
точен адрес, в случай че е заявено получаване
чрез лицензиран пощенски оператор.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
§ 3. В чл. 5, т. 1 след думата „годишно“ се
добавя „от датата на проведения първоначален
преглед“, а абревиатурата „ОПЛ“ се заменя с
„лекаря по чл. 3, ал. 1, т. 1“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При извършване на преглед от лекаря
по чл. 3, ал. 1, т. 1 или друг лекар по повод
на друго заболяване задължително се снема
епидемиологична анамнеза за заразни заболявания. При съмнение за заразно заболяване
задъл ж ително се извършват консултаци я
със специалисти по инфекциозни болести,
медицинска паразитология и лабораторни
изследвания.“
2. В ал. 2 думите „епидемиологични показания“ се заменят с „епидемични показания
или“, а абревиатурата „ОПЛ“ се заменя с
„лекаря по чл. 3, ал. 1, т. 1“.
3. В ал. 3 абревиатурата „ОПЛ“ се заменя
с „лекарят по чл. 3, ал. 1, т. 1“, а думите „че
здравният статус на лицето отговаря на изискванията на настоящата наредба“ се заменят
с „допуска се на работа“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „чревни“ се заличава.
2. В т. 7 думата „лупус“ се заличава.
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§ 6. В чл. 8 в текста преди т. 1 след думата „длъжно“ се добавя „да поддържа добра
лична хигиена и“.
§ 7. В чл. 9, т. 2 думите „заверени здравни
книжки“ се заменят със „заключение в здравната книжка „допуска се на работа“, дадено
от ОПЛ или лекар специалист по вътрешни
болести от лечебно заведение за извънболнична помощ“.
§ 8. В чл. 11, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
четвърта страница от образеца на лична
здравна книжка се изменя така:
„
Предварителен преглед при постъпване на работа
1. Здравен статус:
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
дата, подпис и печат
име, фамилия
2. Бактериологично изследване:
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
дата, лабораторен номер,
подпис и печат
име, фамилия
3. Паразитологично изследване:
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
дата, лабораторен номер,
подпис и печат
име, фамилия
4. Туберкулинов кожен тест Манту:
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
дата на поставяне на ППД
туберкулин, подпис и печат
име, фамилия
дата на отчитане на пробата,
подпис и печат
име, фамилия
5. Специализиран преглед:
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
подпис и печат
име, фамилия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: …………………………………………………….
дата, подпис и печат
име, фамилия
стр. 4“

§ 10. Създава се приложение № 1а към
чл. 4, ал. 4:
„Приложение № 1а
към чл. 4, ал. 4
ДО
ДИРЕКТОРА
НА РЗИ ……………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ............................................................................ ,
име, презиме, фамилия
постоянен адрес: гр./с. ........................................ ,
община .................................................................. ,
ж.к./ ул. ................................................ № ..............
бл. ......., вх. ......., ап. ......., тел. ........................... ,
ЕГН .........................................................................
Моля, да бъде заверена и вписана в регистъра
по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 15 от 2006 г. за
здравните изисквания към лицата, работещи в
детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните
обекти, предприятията, които произвеждат или
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търгуват с храни, бръснарските, фризьорските
и козметичните салони (ДВ, бр. 57 от 2006 г.)
личната ми здравна книжка.
Здравната книжка ми е необходима за постъпване на работа в ............................................. ,
наименование на обекта
..................................................................................
адрес на обекта
Заявявам желанието си заверената ми здравна
книжка да бъде получена:
□ Чрез лицензиран пощенски оператор на
адрес: ......................................................................
................................................................................. ,
като декларирам, че пощенските разходи са за
моя сметка, платими при получаването є за
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен/а
документите да бъдат пренасяни за служебни
цели. Заверената ми здравна книжка да бъде
изпратена:
□ като вътрешна препоръчана пощенска пратка
□ като вътрешна куриерска пратка
□ като международна препоръчана пощенска
пратка
□ лично от звеното за административно обслужване при Регионална здравна инспекция
..................................................................................
Изразявам своето съгласие Регионалната
здравна инспекция да обработва, съхранява и
архивира личните ми данни чрез компютърни и
други системи с цел осъществяване на законово
регламентираните функции. Уведомен/а съм за
целта и средствата за обработка на данните ми
и сферата на ползването им, както и с правото
ми на достъп до и на поправка на данните.
Прилагам следните документи:
1. Здравна книжка с попълнена паспортна
част, залепена актуална снимка на заявителя и
с отразени извършени задължителни прегледи и
изследвания, удостоверени чрез положени печати
и подписи от съответните лечебни заведения и
медицински специалисти, извършили прегледите и изследванията; зак лючение „допуска
се на работа“ от общопрактикуващ лекар или
от лекар специалист по вътрешни болести от
лечебно заведение за извънболнична помощ.
2. Копие от документ за самоличност, заверено с текст „Вярно с оригинала“, трите имена,
дата и подпис на заявителя (само при заявяване
на услугата чрез лицензиран пощенски оператор).
Дата: …………………			
Подпис:
Гр./с. …………………		
…………………“

§ 11. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 в
пета колона абревиатурата „ОПЛ“ се заменя
с „лекаря“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, т. 1 и § 9, които влизат
в сила един месец след влизането в сила на
наредбата.
Министър:
Николай Петров
8042
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МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация
на строежите в Република България и ми
нимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 98 от 2012 г.
и бр. 65 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. условията и редът за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от
четвърта и пета категория по чл. 137, ал. 1 и
2 ЗУТ на територията на Република България
от органа, издал разрешението за строеж,
независимо от източника на финансиране;“
б) досегашната т. 2 става т. 3.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на тази наредба специалните
обекти, свързани с отбраната и сигурността
на страната.“
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Органът, издал разрешението за
строеж, регистрира въвеждането в експлоатация, като издава удостоверение за въвеждане
в експлоатация за строежите от четвърта и
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 и 5 ЗУТ.“
§ 3. Създава се глава трета „а“:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА К АТЕГОРИЯ И ИЗДАВАНЕ
НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 19а. (1) Искане за регистриране и
издаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация се прави от възложителя или от
упълномощено от него лице до органа, издал
разрешението за строеж.
(2) Искане по ал. 1 за въвеждане в експлоатация на етап (част) от строежа може да се
прави в случаите, когато:
1. е издадено разрешение за строеж на
етапа (частта) от строежа при условията на
чл. 152, ал. 2 ЗУТ;
2. са променени инвестиционните намерения или при поява на непреодолими обстоятелства, след издаване на разрешението за
строеж; в този случай строителните книжа
за етапа (частта) следва да са актуализирани при условията на чл. 152, ал. 2 и чл. 154,
ал. 5 ЗУТ.
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(3) За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строеж четвърта категория се представят
следните документи:
1. писмено искане от възложителя или от
упълномощено от него лице;
2. документ за собственост или документ
за учредено право на строеж в чужд имот,
или документ за право да се строи в чужд
имот по силата на специален закон;
3. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
4. разрешение за строеж (акт за узаконяване) – прилага се служебно;
5. протокол за определяне на строителна
линия и ниво с резултатите от проверки на
достигнатите контролирани нива;
6. акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;
7. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ
за установяване годността за приемане на
строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството;
8. документ от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а,
ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена екзекутивна документация,
ако такава е необходима;
9. договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на
техническата инфраструктура, когато такива
са необходими;
10. технически паспорт, а когато стро
ежът е новоизградена сграда – и сертификат
за енергийни характеристики на нова сграда,
издаден по реда на наредбата по чл. 48 от
Закона за енергийната ефективност;
11. актове по специални закони, които
са необходимо условие за издаване на разрешение за строеж и/или за въвеждане в
експлоатация.
(4) За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
пета категория се представят документите по
ал. 3, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
Чл. 19б. (1) Органът, издал разрешението
за строеж, в 7-дневен срок от постъпване на
искането извършва проверка на комплектуваността на документите по чл. 19а, ал. 3 и 4 и:
1. издава удостоверение за въвеждане в
експлоатация;
2. отказва издаване на удостоверение за
въвеждане в експлоатация с мотивиран писмен отказ.
(2) По преценка на органа, издал разрешението за строеж, в срока по ал. 1 може да
се извърши проверка на място, за което се
съставя констативен протокол, неразделна
част от досието на строежа.
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(3) В удостоверението за въвеж дане в
експлоатация се вписват минималните гаранционни срокове.
(4) Издаденото удостоверение за въвеждане
в експлоатация или отказът за издаването му
се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице.
Чл. 19в. (1) Органът, издал разрешението
за строеж, отказва издаване на удостоверение
за въвеждане в експлоатация по чл. 19б, ал. 1,
т. 2, когато установи наличие на някое от
обстоятелствата по чл. 178, ал. 3 ЗУТ, както
и когато не е упражняван строителен надзор
или е упражняван от нелицензирано или
нерегистрирано за това лице за строежите
от четвърта категория и не е упражнявано
техническо ръководство за строежите от пета
категория.
(2) При постановен отказ от издаване на
удостоверение за въвеждане в експлоатация
възложителят отстранява причините за отказа
и прави писмено искане за регистриране и
издаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация по реда на чл. 19а.
Чл. 19г. Екземпляр от удостоверението
за въвеждане в експлоатация се съхранява
безсрочно в архива на органа, издал разрешението за строеж, заедно с документите по
издаването му.“
§ 4. В чл. 22 след думите „съответния строеж,“ се добавя „техническият ръководител за
строежите от пета категория“.
§ 5. В чл. 23, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В основния текст след думите „съответния
строеж,“ се добавя „техническият ръководител
за строежите от пета категория“.
2. В т. 1 думите „от ДПК или ДНСК“ се
заличават.
§ 6. В чл. 24 след думите „за ползване“ се
добавя „или удостоверение за въвеждане в
експлоатация“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) Започнатите производства за регистриране и издаване на удостоверение за
въвеждане в експлоатация до влизането в
сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане
в експлоатация се смята денят на внасянето
на искането за регистриране и издаване на
удостоверение за въвеждане в експлоатация
пред органа, издал разрешението за строеж.“
§ 8. Наредбата се издава на основание
чл. 177, ал. 2 и 3 ЗУТ.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
8083
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 18 от 1999 г. за безопасен превоз
на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 25 от
1999 г.)
§ 1. В чл. 2 след думата „собствеността“
се добавя „или околната среда и са класифицирани в Техническите инструкции (ТИ) на
Международната организация за гражданско
въздухоплаване (ИК АО) по безопасен превоз
на опасни товари по въздуха – документ 9284AN/905 и Правилника на Международната
организация за въздушен транспорт (ИАТА)
за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ)“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
1. В т. 1 съкращенията и скобите „(ИК АО)“
и „(ТИ)“ се заличават.
2. В т. 2 съкращенията и скобите „(ИАТА)“
и „(ПИ)“ се заличават.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 след думите „на транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията или оправомощено от
него длъжностно лице“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „със списъка“ се заменят със „с дефинициите“, думите
„глави 1 до 10“ с „глави 1 до 9“, а „глава 2“
с „глава 3“.
2. В т. 9 след думата „вещества“ се поставя запетая и се добавя „невключени в
предишните класове и вещества, опасни за
околната среда“.
§ 5. В чл. 10 думите „в чл. 8“ се заменят
с „в списъка в част 3, глава 2 на ТИ и 4.2
на ПИ“.
§ 6. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Забранени за превоз по въздуха
при всякакви обстоятелства са опасни товари, които:
1. са склонни към експлозия;
2. са лесновъзпламеними твърди предмети
и/или вещества;
3. произвеждат опасно нарастване на топлина, токсичен или корозивен газ;
4. са летливи при нормални условия на
превоз по въздух.“
§ 7. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Забранява се превозът по въздуха
на опасните товари, описани в част 1, глава
1, т. 1.1.3 на ТИ и т. 2.1.2 на ПИ, освен ако не
е налице изрично освобождаване от забрана
за конкретен превоз по реда на тази наредба.“
§ 8. В чл. 13 след думите „въздухоплавателното средство“ се добавя „и държавата
на рег ис т ра ц и я на въ зд у хоп ла ват ел но т о
средство“.
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§ 9. В чл. 15, ал. 2 думите „залегнали в
част 3, глава 9 на ТИ и глава 10.5 на ПИ“
се заменят с „посочени в част 6, глава 7 на
ТИ и глава 10.6 на ПИ“.
§ 10. В чл. 20 думите „уплътнители или
адсорбиращи материали“ се заменят с „уплътняващи или абсорбиращи материали“, а
„част 3“ с „част 4“.
§ 11. В чл. 22 думите „част 7, глава 2 и
част 4, глава 2 на ТИ и глави 7 и 10 на ПИ“
се заменят с „част 7, глава 1 и част 4, глава
3 на ТИ и глави 7 и 10.7 на ПИ“.
§ 12. В чл. 23 думите „част 4, глава 2 на
ТИ и глави 7 и 10 на ПИ“ се заменят с „част
5, глава 2 на ТИ и глави 7.1 и 10.7.1 на ПИ“.
§ 13 В чл. 26 думите „част 4, глава 3 на
ТИ и глави 7 и 8 на ПИ“ се заменят с „част
5, глава 3 на ТИ и глави 7.2 и 10.7.2 на ПИ“.
§ 14. В чл. 27 думите „част 4, глава 3 на
ТИ и глава 2 на ПИ“ се заменят с „част 5,
глава 3 на ТИ и глава 7.2 на ПИ“.
§ 15. В чл. 28 думите „част 4, глави 2 и 3
на ТИ и глави 7 и 10 на ПИ“ се заменят с
„част 5, глави 2 и 3 на ТИ и глави 7 и 10.7
на ПИ“.
§ 16. В чл. 29 след думата „маркиране“
се доба вя „п ри ла га не на п ри д ру ж а ва щ и
документи“.
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Декларация на изпращача“ се заменят с „Декларация за опасен
товар“, „необходимите изисквания“ с „необходимата информация“, „част 4, глава 4 на ТИ“
с „част 5, глава 4 на ТИ и глава 8 на ПИ“.
2. В ал. 2 думите „Декларацията на изпращача“ се заменят с „Декларацията за
опасен товар“.
3. В ал. 3 думите „декларация на изпращача“ се заменят с „декларация за опасен
товар“, а „част 4“ с „част 5“.
§ 18. В чл. 32, ал. 3 думите „част 5, глава
1 на ТИ“ се заменят с думите „част 6, глава
3 на ТИ, част 7, глава 1 от ТИ и глава 9 на
ПИ“.
§ 19. В чл. 37 думите „част 2, глава 7 на
ТИ и т. 2.5 на ПИ“ се заменят с „част 1,
глава 1 на ТИ и т. 2.5 на ПИ“.
§ 20. В чл. 40 думите „част 5, глави 1 и 2
на ТИ и глава 9.4 на ПИ“ се заменят с „част
7, глави 1 и 2 на ТИ и глави 9.3 и 10.3 на ПИ“.
§ 21. В чл. 42 думите „част 5, глава 3 на
ТИ и точка 9.4.3 на ПИ“ се заменят с „част 7,
глава 2 на ТИ и точка 10.9.4 на ПИ“.
§ 22. В чл. 43 думите „част 5, глава 2 на
ТИ или т. 9.3.17 и табл. 9.3.F на ПИ“ се заменят с „част 7, глава 2 на ТИ или т. 10.9.3
и табл. 10.9.C, D и Е на ПИ“.
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§ 23. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Когато предстои да се возят
опасни товари, превозвачът своевременно и
преди излитането на ВС снабдява командира
с писмена информация.
(2) Писмената информация до командира
следва да съдържа като минимум:
1. номер на товарителницата;
2. идентификационен номер, определен
от ООН;
3. точно наименование за транспортиране;
4. клас на опасност и допълнителен риск,
отговарящ на етикетите на пратката;
5. групата на съвместимост при транспортиране на опасни товари от клас 1 – експлозиви;
6. опаковъчна група съгласно декларацията
за опасен товар;
7. броя на опаковките и нетно количество
или брутно тегло при транспортиране на
нерадиоактивни пратки;
8. броя на опаковките, външни опаковки
или товарни контейнери, тяхната категория,
транспортен индекс и точното местонахождение в багажника при транспортиране на
радиоактивни пратки;
9. индикация, че пратката следва да се
превозва само в товарни въздухоплавателни
средства;
10. летището, на което ще бъде разтоварена пратката;
11. индикация, че пратката се превозва с
издадено изключение от съответната държава,
в случаите, когато това е приложимо.“
§ 24. В чл. 49 след думите „кабинен състав
на ВС“ се добавя „или се транспортират в
ограничени количества и по определен от
ПИ начин“.
§ 25. В чл. 50 думите „аварийната ситуация“ се заменят със „ситуацията“.
§ 26. Член 52 се отменя.
§ 27. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Лицата, извършващи дейност при
условията и по реда на тази наредба, са длъжни
да осигуряват и поддържат квалификацията
на персонала, посочена в част 1, глава 4 на
ТИ и глава 1.5 на ПИ.“
§ 28. Приложение № 3 към чл. 47 се отменя.
§ 29. Навсякъде в текста думите „министъра/ът на транспорта“ се заменят с „министъра/ът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
Министър:
Ивайло Московски
8095
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1302
от 19 октомври 2017 г.

за условията и реда за провеждане на тестове
за установяване на изпълнението на служеб
ните задължения от държавни служители на
Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) Тази инструкция урежда условията и реда за провеждане на тестове за
установяване на изпълнението на служебните
задължения от държавни служители (тестове) в
Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) Всеки държавен служител по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (държавен служител)
може да бъде обект на тест.
(3) Тестовете представляват симулация на
реално съществуващи ситуации, свързани с
изпълнението на служебната дейност на държавния служител, обект на тест.
(4) По време на провеждане на тестовете
се наблюдават начинът на изпълнение на
служебните задължения и поведението на
държавния служител, обект на теста, в конкретната ситуация.
(5) За провеждането на тестовете структурата на МВР, чийто държавен служител е
обект на теста, не се уведомява предварително.
Чл. 2. Подборът на държавните служители, които да бъдат подложени на тестове, се
прави според характера на изпълняваните
служебни задължения, средата и обстоятелствата, предразполагащи към неизпълнение
на служебни задължения, корупционен риск
и уязвимост от корупционен натиск.
Чл. 3. (1) При провеждане на тест се спазват
следните принципи:
1. законност;
2. спазване на основните човешки права
и свободи;
3. зачитане на човешкото и професионалното достойнство на държавния служител,
обект на теста;
4. безпристрастност и обективност.
(2) При провеждане на тест не се допуска:
1. уронване на престижа на МВР и достойнството на държавния служител, обект
на теста;
2. възпрепятстване изпълнението на служебните задължения на държавния служител,
обект на теста;
3. ограничаване на правата и свободите на
държавния служител, обект на теста;
4. словесна или физическа провокация;
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5. създаване на опасност за живота, здравето и собствеността на лицата.
Чл. 4. По време на провеждането на теста е забранено провокиране на държавния
служител, обект на теста, да извърши престъпление, административно или дисциплинарно
нарушение.
Чл. 5. Информацията, свързана с провеждането на тестове, може да представлява
класифицирана информация, ако отговаря на
условията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 6. Когато по време на провеждане на
теста се установи извършване на престъпление, се информира съответният компетентен
орган с цел предприемане на необходимите
законови мерки.
Раздел II
Ред за провеждане на тестове
Ч л. 7. (1) Тест ове за установяване на
изпълнението на служебните задължения
от държавните служители се провеждат по
разпореждане на министъра на вътрешните
работи или въз основа на утвърдено от него
писмено предложение на:
1. главния секретар на МВР;
2. директора на дирекция „Вътрешна сигурност“.
(2) В предложението по ал. 1 задължително се посочва структурата на МВР, която да
проведе тестовете.
Чл. 8. Ръководителят на структурата на
МВР, определена да проведе теста, издава
заповед за провеждане на тест, която съдържа:
1. данни за инициатора на теста;
2. данни за обекта на теста;
3. данни за служителите, отговорни да
проведат теста;
4. данни за служители от други структури
на МВР, привлечени за участие в теста;
5. време за провеждане на теста;
6. ръководител на провеждането на теста.
Чл. 9. (1) Тестове за установяване на изпълнението на служебните задължения от
държавните служители се извършват без тяхно
знание и съгласие въз основа на план, предварително изготвен и утвърден от ръководителя
по структурата, определена на проведе теста.
(2) Планът по ал. 1 се изготвя от служителя,
определен за ръководител на провеждането
на теста.
Чл. 10. Планът за провеждане на тестове
съдържа:
1. регистрационния номер на заповедта
по чл. 8;
2. данни за оперативната обстановка;
3. цел на теста;
4. д а н н и н а д ъ рж а в н и я /д ъ рж а в н и т е
служител/и или вида на дейността, обект на
теста;
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5. подробна информация за мястото/маршрута, времето и продължителността на теста;
6. сценарий за провеждане на теста, който
съдържа предвидените действия с описание
на задачите и варианти за действия на служителите, които пряко провеждат теста, и
предположения за поведението на държавния
служител, обект на теста;
7. необходимото материално-техническо
осигуряване;
8. друга информация, която е свързана с
успешното провеждане на теста.
Чл. 11. (1) Планът за провеждане на тест
може да бъде променян, в случай че има
информация, която може да повлияе на нормалното протичане или на сигурността при
провеждане на теста.
(2) В случаите по ал. 1 измененията се
правят по реда на утвърждаването на плана.
Чл. 12. (1) След приключване на теста
ръководителят, определен за провеждането
му, изготвя доклад, който съдържа:
1. описание на изпълнените действия по
време на теста съгласно заповедта по чл. 8;
2. описание на поведението и действията
на държавните служители, обект на теста;
3. заключение за получените резултати от
проведения тест;
4. изводи за уязвимости и рискове на конкретни работни позиции и работна среда.
(2) Докладът не съдържа данни относно
плана, служителите и други лица, които са
били включени в проверката, използвани
ресурси, методи или друга класифицирана
информация.
Чл. 13. (1) Препис-извлечение от доклада
по чл. 12 се предоставя на ръководителя на
структурата на МВР, чиито държавни служители са били обект на тест.
(2) При получаване на препис-извлечението
от доклада, когато това е необходимо, ръководителят на структурата по ал. 1 предприема
съответните организационни или дисциплинарни мерки спрямо държавните служители,
които са били обект на тест.
Чл. 14. (1) Ръководителят на структурата
по чл. 13, ал. 1 е задължен да съобщи резултатите от проверката на държавния служител,
обект на тест.
(2) Копие от тази част от препис-извлечението от доклада по чл. 12, който касае
конкретния служител, се прилага в личното
кадрово дело на държавния служител, обект
на теста.
Чл. 15. Ръководителят на структурата по
чл. 13, ал. 1 писмено уведомява за предприетите мерки по чл. 13, ал. 2 ръководителя на
структурата на МВР, провела теста.
Чл. 16. (1) Докладите по чл. 12 се съхраняват в структурата на МВР, провела тестовете.
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(2) Структурите на МВР, провели тестове,
изготвят шестмесечни и годишни анализи до
министъра на вътрешните работи на базата
на докладите, които съдържат:
1. резул тат ност та и ефек т ивност та на
тестовете;
2. нивото на изпълнение на служебните
задължения на държавните служители, обект
на тестовете;
3. фактори и причини, обуславящи не
професионално изпълнение на служебните
задължения;
4. фактори и условия, водещи до корупционни практики;
5. изводи и предложения.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Тест за установяване на изпълнението
на служебните задължения“ е симулация на
реално съществуващи ситуации, свързани
с изпълнението на служебната дейност на
служителя, обект на проверка, която той/
тя е задължен/а да реши според неговите
правомощия и служебни задължения, като
реакцията и поведението му в конкретната
ситуация се наблюдават от специално назначени за това служители, без структурата,
в която той работи, предварително да бъде
уведомена.
2. „Сценарий за повреждане на тест“ са
предварително разписани кратко изложение
и сюжетна схема, по която трябва да протече
проверката за установяване на изпълнението
на служебните задължения от държавните
служители на Министерството на вътрешните работи. В него са определени основните
действия на проверяващите, които трябва да
създадат такива условия, при съприкосновението с които лицето, което се проверява, се
намира пред доброволния избор да извърши
едно или друго действие.
3. „Симулация на реално съществуваща
ситуация“ е имитацията на действието на
реален процес или система в течение на времето, като актът на симулиране изисква да
се разработи модел и този модел представя
ключовите характеристики или поведението
на избрана физическа или абстрактна система
или процес.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция се издава на основание
чл. 152а, ал. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
8000
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5579
от 3 май 2017 г.

по административно дело № 12935 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – седмо отделение, в съдебно
заседание на двадесет и седми март две хиляди
и седемнадесета година в състав: председател:
Боян Магдалинчев, членове: Иван Раденков,
Мирослава Керимова, при секретар Маринела Цветанова и с участието на прокурора
Чавдар Симеонов изслуша докладваното от
съдията Мирослава Керимова по адм. дело
№ 12935/2016 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по жалби на Генади Тенев
Тенев от Бургас и сдружение с нестопанска
цел „Синдикална федерация на служителите
в МВР“, София, срещу заповед № 8121з-663
от 5.06.2015 г. на министъра на вътрешните
работи, с която се изменя заповед № 8121з-791
от 28.10.2014 г. за определяне размерите на
допълнителните възнаграждения за полагане
на труд през нощта между 22,00 ч. и 6,00 ч.,
за полагане на труд на официалните празници и за времето на разположение, условията
и реда за тяхното изплащане на държавните
слу ж ители в МВР, изменена със заповед
№ 8121з-40 от 15.01.2015 г. на същия орган.
Жалбоподателите релевират възражения за
нищожност на оспорената заповед. Правят
искане за присъждане на направените по
делото разноски.
Сдружение „Синдикат на служителите в
МВР“, присъединен оспорващ по реда на чл. 189,
ал. 2 АПК, взема становище за основателност
на жалбите. Претендира разноски по делото.
Ответната страна – министърът на вът
решните работи, оспорва жалбите. Моли да
бъдат отхвърлени, като на Министерството на
вътрешните работи се присъди възнаграждение
с оглед участието на юрисконсулт в процеса.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за нищожност на обжалваната заповед.
При извършена сл у жебна проверка за
допустимост на жалбите съдът констатира
следното:
Сдружението – жалбоподател, и сдружението – присъединен оспорващ, са юридически лица с нестопанска цел, учредени да
отстояват и защитават основните социалноикономически и трудови интереси и права на
членовете си в сферата на труда, трудовата
заетост, служебните отношения, социалното

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

и здравното осигуряване, да осъществяват
синдикална защита и да подпомагат професионалната реализация на своите членове с
цел осигуряване на високо жизнено равнище
и др. Жалбоподателят Тенев е служител в
Министерството на вътрешните работи (обстоятелство, неоспорено от страните).
Жалбите са допустими, тъй като са депозирани съответно от сдружение с нестопанска
цел – организация по смисъла на § 1, т. 2 от
допълнителната разпоредба на АПК, и от
физическо лице – служител в МВР, които
имат правен интерес от оспорването съгласно
чл. 186, ал. 1 АПК. Сдружението с нестопанска
цел „Синдикална федерация на служителите в
МВР“ е съсловна организация, учредена с цел
да защитава трудовите, служебните и социалните права на полицейските служители, чиито
интереси са засегнати пряко от оспорената
заповед на министъра на вътрешните работи.
Посочените мотиви касаят и правния интерес
на присъединения оспорващ по реда на чл. 189,
ал. 2 АПК. Като служител във ведомството
жалбоподателят Тенев също е засегнат пряко
и непосредствено от акта, поради което и за
него е налице правен интерес от оспорване
на заповедта.
Предвид претендираната нищожност и
характера на обжалвания акт жалбите са
допустими и предвид нормативно регламентираната възможност за предявяването им
без ограничение във времето.
По съществото на спора, като взе предвид
изложеното в жалбите, становищата на страните и събраните по делото доказателства,
настоящият състав на Върховния административен съд приема следното от фактическа и
правна страна:
Оспорената заповед е постановена на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
Съгласно чл. 179, ал. 1 ЗМВР на държавните служители се изплащат допълнителни
възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за
полагане на труд на официални празници и
за времето на разположение. Видно от ал. 2,
размерът на допълнителните възнаграждения
по ал. 1 и по чл. 178, ал. 1, т. 2 и 5, условията
и редът за тяхното изплащане се определят със
заповед на министъра на вътрешните работи.
Независимо от наименованието си оспорената заповед представлява подзаконов
нормативен акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 и
2 АПК, доколкото с нея се изменя предходна заповед на същия орган, имаща характер
на подзаконов нормативен акт. Изменената
заповед съдържа административноправни
норми – определя максималния размер и
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условията за изплащане на допълнително
възнаграждение, отнася се за неопределен
брой адресати (адресатите не са персонално
определени и са неограничени), има многократно правно действие и е постановена по
прилагане на закон и подзаконов нормативен
акт от по-висока степен. Подзаконов нормативен акт се изменя с акт от същата степен.
С оглед изложеното относно характера на
акта настоящият състав приема, че оспорената
заповед е нищожна.
Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България, чл. 78, ал. 2 АПК и чл. 37,
ал. 1 ЗНА нормативните актове се обнародват
в „Държавен вестник“. Изпълнението на това
изискване е условие за превръщане на акта
в част от действащото право. Обнародването е завършващият елемент от фактическия
състав по издаване на акта, тъй като не само
довежда акта до всеобщо знание, но е условие
за влизането му сила и произвеждането на
правно действие. Обратно – необнародването
на акта е пречка същият да породи правни
последици. В случая оспорената заповед не
е обнародвана в „Държавен вестник“. Този
процесуален пропуск е изключително съществен по изложените по-горе съображения и
опорочава заповедта до степен на нищожност
(както се посочи, като необнародван актът не
може да породи правен ефект). Поради това
оспорената заповед следва да бъде обявена
за нищожна.
Без значение за изхода на спора е фактът
досежно причината за необнародването на
заповедта.
Поради всичко изложено съдът приема,
че оспорената заповед е нищожна. Тази нищожност следва да бъде обявена от съда с
настоящото решение и без да се обосновават
изводи досежно материалната законосъобразност или издаването на акта при спазване на
процедурата за това.
С оглед изложеното, направеното искане
и доказателствата за действително направени разноски Министерството на вътрешните
работи следва да заплати: на жалбоподателя
„Синдикална федерация на служителите в
МВР“ сумата 510 лв. разноски по делото,
включващи адвокатски хонорар 480 лв. и 30 лв.
платени такси; на сдружение „Синдикат на
служителите в МВР“, присъединен оспорващ
по реда на чл. 189, ал. 2 АПК, сумата 600 лв.
разноски по делото за адвокат. От страна на
г-н Тенев не са ангажирани доказателства за
направени по делото разноски.
По изложените съображения и на основание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд
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РЕШИ:
Обявява нищожността на заповед № 8121з663 от 5.06.2015 г. на министъра на вътрешните работи.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи, София, ул. Шести септември № 29,
да заплати на „Синдикална федерация на
служителите в МВР“ сумата 510 лв. разноски
по делото, на сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ сумата 600 лв. разноски по
делото за адвокат.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщението на страните.
Председател:
Георги Колев
7968

РЕШЕНИЕ № 5935
от 12 май 2017 г.

по административно дело № 5611 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – шесто отделение, в съдебно
заседание на единадесети октомври две хиляди
и шестнадесета година в състав: председател:
Румяна Папазова, членове: Атанаска Дишева,
Тодор Тодоров, при секретар Росица Тодорова и
с участието на прокурора Лиляна Кръстанова
изслуша докладваното от съдията Атанаска
Дишева по адм. дело № 5611/2016 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
сл. АПК.
Образувано е по обща жалба, подадена
от сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“ със седалище в София,
представлявано от председателя на управителния съвет (УС) Стойчо Тодоров Кацаров,
и от сдружение „Национално сдружение на
частните болници“ със седалище в София,
представлявано от председателя на управителния съвет Николай Любенов Болтаджиев,
против Решение № 202 от 24.03.2016 г. на
Министерския съвет (МС) за утвърждаване
на Национална здравна карта (НЗК) на Република България.
В жалбата се поддържа, че двете сдружения са регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел в обществена полза и предвид основните цели и предмет на дейност на
сдруженията, обявени в уставите им, същите
имат правен интерес да обжалват акта на
Министерския съвет и утвърдената с него
НЗК. В жалбата, в съдебно заседание, както
и в представените писмени бележки от двете
сдружения, представлявани от процесуалните представители, съответно – сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“ – от адв. Полина Савова, и сдружение
„Национално сдружение на частните болни-
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ци“ – от адв. Христина Николова, се излагат
съображения за нищожност на оспорения акт,
а при условията на евентуалност – за неговата
незаконосъобразност поради съществено нарушение на административнопроизводствени
правила и на материалния закон.
Под д ържа се, че оспорено то Решение
№ 202 от 24.03.2016 г. на МС представлява
нормативен административен акт, който не
е обнародван в „Държавен вестник“, поради
което е нищожен. Развиват се съображения,
че актът отговаря на изискванията по чл. 75
АПК, тъй като с него са приети административноправни норми, съдържащи общи
правила за поведение, същият има нееднократно действие, прилага се по отношение на
неограничен кръг правни субекти и се издава
или приема от компетентен държавен орган.
Наред с това се поддържа, че утвърдената
с оспореното решение на МС Национална
здравна карта не съответства на материалния
закон, в частност на изискването по чл. 32,
ал. 2 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ),
тъй като утвърдените с решението областни
здравни карти са различни по съдържание
от изготвените от областните комисии такива, без да е предвидено правомощие на
националната комисия по чл. 32 ЗЛЗ или на
МС да изменят изготвените от областните
комисии областни здравни карти. Поддържа
се, че по този начин Министерският съвет е
излязъл извън законовата делегация. В писмените бележки, представени от процесуалните
представители на двете сдружения, се излагат
конкретни данни (изведени от съдържанието на
оспорения акт и на областните здравни карти,
приложени в административната преписка)
относно твърдените несъответствия между
областните здравни карти, които са изготвени
от областните комисии, и областните здравни
карти, които са включени в съдържанието
на Националната здравна карта и като част
от нея са утвърдени с оспореното пред съда
решение на Министерския съвет.
Оспорващите молят съда да обяви оспорения акт за нищожен, а при условията на
евентуалност – да го отмени. Всеки от оспорващите претендира присъждане на направените
разноски за производството, като представя
списък на разноските по чл. 80 ГПК.
Ответникът по жалбата – Министерският
съвет на Република България, представляван
от процесуалния представител юрисконсулт
Ирина Георгиева, както и ответникът – министърът на здравеопазването, представляван
от процесуалния представител юрисконсулт
На деж да Бранковска-К ирилова, оспорват
жалбата. В съдебно заседание и в представените от процесуалните представители писмени бележки се поддържа, че оспореният
акт представлява общ нормативен акт по
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смисъла на чл. 65 АПК, затова за него не
е приложимо изискването за задължително
обнародване в „Държавен вестник“. Излагат
се съображения, че актът не съдържа административноправни норми, тъй като съгласно
чл. 29, ал. 1 ЗЛЗ предназначението на НЗК е
да се определят и планират на териториален
принцип потребностите на населението от
достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и се подпомогне осъществяването на националната здравна политика,
съдържанието на НЗК е регламентирано в
чл. 32 ЗЛЗ и в съответствие с чл. 29, ал. 2 и
чл. 31, ал. 1 ЗЛЗ Националната здравна карта
се изработва въз основа на областните здравни
карти, чието съдържание също е нормативно
регламентирано.
В писмените бележки, представени от
пълномощника на Министерския съвет, се
развиват съобра жени я, че Национа лната
здравна карта е утвърдена от МС по силата
на законовата делегация от чл. 34 ЗЛЗ. По
своето съдържание НЗК обективира единствено информаци я за пот ребностите на
населението от здравни грижи, затова тя не
съдържа правни норми, които да налагат правила за поведение и които да се отнасят за
неопределен или неограничен брой адресати,
а негови адресати са само изпълнителите на
болнична и извънболнична здравна помощ,
които разходват публични средства и с които Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) следва да сключи договори. Поддържа
се също, че актът няма многократно действие,
а еднократно такова, което се осъществява
чрез множество действия по изпълнението
м у – ежегодно ск лючване на договори с
изпълнителите на медицинска помощ, разходващи публични средства, съобразно потребностите, определени в НЗК за 3-годишен
период. На следващо място се поддържа, че
НЗК се утвърждава с решение на МС, което
не е сред изчерпателно изброените в Закона
за нормативните актове (ЗНА) подзаконови
нормативни актове. Неприложима е разпоредбата на чл. 38 ЗНА, тъй като тя се отнася
единствено за нормативните актове.
В писмените бележки, представени от пълномощника на министъра на здравеопазването,
допълнително се развиват съображения, че
решението не подлежи на обнародване в „Държавен вестник“, тъй като това противоречи
на съдържанието на чл. 4, ал. 1 от Закона за
„Държавен вестник“, в който е посочено кои
актове подлежат на обнародване в официалния раздел, както и на чл. 7, ал. 1 от същия
закон, който посочва кои актове се обнародват
в неофициалния раздел. Същевременно в ЗЛЗ
няма разпоредба, която изрично да предвижда
изискване за обнародване на решението на
МС, с което се утвърждава НЗК.
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От двамата ответници се излагат също
съображения за съответствие на оспореното
решение с всички изисквания за законосъоб
разност, включително относно спазването на
административнопроизводствените правила
за издаване на общ административен акт,
както и относно съответствието на акта с
изискванията на материалния закон.
От Министерския съвет се претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Встъпилата като страна наред с ответника
Национална здравноосигурителна каса, представлявана от процесуалния представител
юрисконсулт Ваня Илиева, оспорва жалбата
и моли да бъде отхвърлена.
Представителят на Върховната админис
тративна прокуратура дава заключение за
неоснователност на жалбата. Поддържа, че
Националната здравна карта не е нормативен
административен акт по смисъла на чл. 75
АПК, като правната є същност се определя от нейното съдържание. Националната
здравна карта не съдържа общи правила за
поведение, а съгласно чл. 29, ал. 1 ЗЛЗ чрез
нея се осъществява националната здравна политика; става въпрос за политика в областта
на здравеопазването, а не за общи правила
за поведение на правните субекти. Съгласно
чл. 34, ал. 2 ЗЛЗ винаги при необходимост и
съгласно приетата методика НЗК може да се
актуализира частично, а цялостна актуализация се прави на всеки три години. Наред
с това представителят на ВАП счита за недоказани твърденията на жалбоподателите,
че приложените към Националната здравна
карта областни здравни карти са различни
от тези, които са съставени от комисиите
по чл. 29, ал. 3 ЗЛЗ, недоказани са и твърденията за неспазване на процеду рата за
изработването на областните здравни карти
и на приетата методика.
Върховният административен съд, шесто
отделение, като взе предвид изложените от
страните доводи и представените доказателства и извърши проверка относно законосъобразността на оспорения акт, приема
следното:
Пред съда е оспорено Решение № 202 от
24.03.2016 г. на Министерския съвет на Репуб
лика България за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България.
Решението има следното съдържание:
„На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения Министерският съвет
реши:
І. Утвърждава Национална здравна карта
на Република България, както следва:
1. областни здравни карти съгласно приложения № 1 – 28;
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2. конкретни потребности от лекари и от
лекари по дентална медицина по специалности
и специалисти от професионално направление
„Здравни грижи“ за осигуряването на достъп
на населението до медицинско обслужване
в извънболничната медицинска помощ за
всички области съгласно приложение № 29;
3. конкретни пот ребности от легла за
болнично лечение и медицински дейности по
видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области съгласно
приложение № 30;
4. съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 от
Закона за лечебните заведения и лечебни заведения, осъществяващи високотехнологични
методи на диагностика и лечение, върху картата на страната съгласно приложение № 31;
5. анализ на състоянието в областите,
включително относно необходимите лекари и
лекари по дентална медицина по специалности
и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ от извънболничната
медицинска помощ в областите съгласно
приложение № 32;
6. видове медицински дейности, които
се планират на регионално ниво, съгласно
обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона
за регионалното развитие, съгласно приложение № 33;
7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и
свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура съгласно
приложение № 34;
8. карта на спешната медицинска помощ,
съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ, съгласно
приложение № 35.
ІІ. Отменя Решение № 103 на Министерския
съвет от 2011 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България.“
В административната преписка (син класьор, част първа, черни папки, съдържащи
се в него № 1 – 5 включително, стр. 92 – 554)
са представени приложения от № 1 до № 35
включително. Предвид съдържащото се в
оспореното решение на МС изрично препращане към тези приложения (по съответните
подточки на част І от решението, както са
посочени по-горе), приложенията представляват част от съдържанието на оспорения акт и
съставляват в своята съвкупност Националната
здравна карта на Република България.
В чл. 34, ал. 1 ЗЛЗ, посочен като правно
основание за издаване на оспорения пред съда
акт, е предвидено, че Националната здравна
карта на Република България се утвърждава
с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.
Съгласно ал. 2 на същия член Националната
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здравна карта подлежи на цялостна актуализация на всеки три години; частична актуализация се прави при необходимост в случаите,
определени с методиката по чл. 29, ал. 6, а
съгласно ал. 4 Националната здравна карта
е задължителна за планирането на медицинските дейности по видове, осъществявани в
лечебните заведения, с изключение на лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, създадени
от лекари по дентална медицина по реда на
този закон.
В глава шеста от Закона за лечебните
заведения, озаглавена „Национална здравна
карта. Областни здравни карти“, част трета
на закона – „Създаване и закриване на лечебни заведения“, са регламентирани правила
относно създаването, съответно приемането
и утвърждаването, на областните здравни
карти и на Националната здравна карта,
включително относно тяхното съдържание,
подробно е регламентиран съставът на областните комисии за изработване на областните
здравни карти и на националната комисия.
Според чл. 29, ал. 1 ЗЛЗ потребностите на
населението от достъпна извънболнична и
болнична медицинска помощ се определят
и планират на териториален принцип чрез
Нац иона лна зд равна кар та, посредст вом
която се осъществява националната здравна
политика, а съгласно ал. 2 Националната
здравна карта се изработва въз основа на
областни здравни карти. В чл. 29, ал. 6 ЗЛЗ
е предвидено, че областната здравна карта
се изработва по образец и по ред, определени с методика, утвърдена от министъра на
здравеопазването.
Според чл. 31, ал. 1 ЗЛЗ областната здравна карта съдържа: 1. данни за демографската
структура, заболеваемостта по групи заболявания и по възраст и хоспитализираната
заболеваемост на населението на територията на областта; 2. вида, броя, дейността
и разпределението на съществу ващите в
областта лечебни заведения; 3. необходимия
минимален брой на лекарите, лекарите по
дентална медицина и на специалистите от
професионално направление „Здравни грижи“
в извънболничната помощ по специалности;
4. броя на практикуващите лекари, лекари по
дентална медицина по специалности и броя
на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната
медицинска помощ в областта; 5. броя на
съществуващите легла за болнично лечение
и осъществяваните медицински дейности
по видове и разпределението им по лечебни
заведения и по нива на компетентност на съответните структури; 6. данни за вида, броя и
разпределението на извършваните в областта
високотехнологични методи за диагностика
и лечение и наличната за тяхното прилагане

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

високотехнологична медицинска апаратура.
Според ал. 2 на същия член към областната
здравна карта се прилага предложение за
разпределението на броя на леглата и медицинските дейности по видове по ал. 1, т. 5,
както и на броя на лекарите и специалистите
по aл. 1, т. 3, определени съобразно потребностите на населението в съответната област
по ред, определен с методиката по чл. 29,
ал. 6, при чието приемане съгласно чл. 31,
ал. 3 ЗЛЗ министърът на здравеопазването е
длъжен да съобрази достъпа до медицинско
обслужване на населението.
Наред с горното в чл. 30, ал. 1 ЗЛЗ е предвидено, че областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна,
първична и специализирана извънболнична
и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения с изискванията по чл. 19,
ал. 2 и 3; според ал. 2 при изработването на
областните здравни карти областната комисия
извършва анализ на съотношението между
предварително изчисления по ред, определен
с методиката по чл. 29, ал. 6, общ брой легла
за болнично лечение, в т.ч. по видове, които
осигуряват достъп на населението до болнична
помощ в съответната област, и съществуващия
брой легла по видове и нива на компетентност
на съответните структури в областта, както
и разпределението им по лечебни заведения
и по нива на компетентност на съответните
структури; според ал. 3 след извършване на
анализа по ал. 2 областната комисия прилага
към изготвената областна здравна карта и
становища относно: конкретните потребности
от лекари и лекари по дентална медицина по
специалности и специалисти от професионално
направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението от областта до
медицинско обслужване в извънболничната
медицинска помощ; относно необходимостта
от преструктуриране на лечебните заведения
или за предприемане на други мерки по
създаване, закриване или оптимизиране на
лечебните заведения в областта заедно със
съответните предложения за преструктуриране
на лечебните заведения за болнична помощ
в резултат на извършения анализ; относно
необходимостта от създаване на условия за
предоставяне на конкретен вид грижи в областта – палиативни или други, предвидени в
нормативен акт. Същевременно в чл. 29, ал. 7
ЗЛЗ е предвидено, че при изработването на
областните здравни карти областната комисия
е длъжна да съобрази достъпа до медицинско
обслужване на населението, живеещо в труднодостъпните и отдалечените райони.
Съдържанието на Националната здравна карта също е законово регламентирано,
като според чл. 32, ал. 2 ЗЛЗ тя съдържа: 1.
областните здравни карти; 2. конкретните
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потребности от лекари и лекари по дентална
медицина по специалности и специалисти от
професионално направление „Здравни грижи“
за осигуряването на достъп на населението до
медицинско обслужване в извънболничната
медицинска помощ за всички области; 3. конкретните потребности от легла за болнично
лечение и медицински дейности по видове
и нива на компетентност на съответните
структури за всички области; 4. съществуващите лечебни заведения за болнична помощ,
лечебни заведения по чл. 10 и лечебни заведения, осъществяващи високотехнологични
методи на диагностика и лечение, върх у
картата на страната; 5. анализ на състоянието в областите, включително и относно
необходимите лекари и лекари по дентална
медицина по специалности и специалисти от
професионално направление „Здравни грижи“
от извънболничната медицинска помощ в
областите; 6. видовете медицински дейности,
които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от
Закона за регионалното развитие; 7. карта на
необходимите високотехнологични методи на
диагностика и лечение и свързаната с тяхното
прилагане високотехнологична медицинска
апаратура; 8. карта на спешната медицинска
помощ, съдържаща брой и местоположение
на центровете за спешна медицинска помощ.
Според ал. 3 на чл. 32 ЗЛЗ с Националната
здравна карта се идентифицират по области
потребностите от лекари и лекари по дентална
медицина по специалности и специалисти от
професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ,
както и броят легла за болнично лечение и
медицински дейности по видове и по нива
на компетентност на съответните структури, като се извършва тяхното планиране, а
също и планиране на лечебните заведения,
осъществяващи високотехнологични методи
на диагностика и лечение.
Анализът на подробно цитираните законови разпоредби относно съдържанието на
Националната здравна карта и на областните
здравни карти, които съгласно чл. 32, ал. 2,
т. 1 ЗЛЗ представляват част от Националната
здравна карта, води до извода, че Националната здравна карта, утвърдена с решението
на Министерския съвет по чл. 34, ал. 1 ЗЛЗ,
представлява нормативен административен
акт по смисъла на чл. 75 АПК.
Съгласно чл. 75, ал. 1 АПК нормативните административни актове са подзаконови
административни актове, които съдържат
административноправни норми, отнасят се за
неопределен и неограничен брой адресати и
имат многократно правно действие, а съгласно

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

ал. 2 нормативните административни актове
се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен.
По делото не съществува спор, че оспореният акт е административен акт. Оспореният
акт представлява властническо волеизявление
на овластен от закона административен орган.
Волеизявлението в акта е израз на властта в
държавата, проявена чрез волята на съответния
орган на държавно управление. Наред с това
волеизявлението е направено при реализиране
на правомощието на този орган, предвидено
в чл. 34, ал. 1 ЗЛЗ.
Относно преценката на правната същност
на един акт от съществено значение е неговото съдържание, а не наименованието му.
Действието на акта се предопределя от неговото съдържание и правните му последици,
а в съответствие с това се прави преценка
за неговата правна същност. Нормативният
административен акт по общо правило съдържа административни норми или правила за
поведение, чието спазване е осигурено чрез
установяване на тяхната задължителност.
От нормативно регламентираното в чл. 32,
а л. 2 ЗЛЗ с ъд ърж а н ие на На ц иона л ната
здравна карта, както и конкретното съдържание на утвърдената с оспореното решение
на Министерския съвет Национална здравна
карта на Република България, е видно, че в
нея се съдържат различни по своето правно
естество норми.
Една част от съдържанието на НЗК представлява систематизирано представяне на
данни относно обстоятелствата по чл. 31,
ал. 1, т. 1 – 6 ЗЛЗ (изброени по-горе). Тези
данни се съдържат в областните здравни
карти, които са част от съдържанието на
Националната здравна карта, съгласно чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗЛЗ. Систематизирано представяне
на данни също така представляват и други
част от съдържанието на НЗК: 1. данните
относно съществуващите лечебни заведения
за болнична помощ, лечебни заведения по
чл. 10 и лечебни заведения, осъществяващи
високотехнологични методи на диагностика
и лечение, върху картата на страната (чл. 32,
ал. 2, т. 4 ЗЛЗ, съответно раздел І, т. 4 от решението за утвърждаване на НЗК); 2. карта
на спешната медицинска помощ, съдържаща
брой и местоположение на центровете за
спешна медицинска помощ (чл. 32, ал. 2, т. 8
ЗЛЗ, съответно раздел І, т. 8 от решението за
утвърждаване на НЗК).
Друга част от съдържанието на НЗК представлява конкретно цифрово изражение, както
и конкретно изброяване на видове медицински
дейности и методи и тяхното териториално
разпределение, обективиращи преценката
относно определени потребности или необ-
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ходимост във връзка с осъществяването на
националната здравна политика. Такива са
следните части от НЗК:
1. частта, в която са посочени конкретните
потребности от лекари и лекари по дентална
медицина по специалности и специалисти от
професионално направление „Здравни грижи“
за осигуряването на достъп на населението до
медицинско обслужване в извънболничната
медицинска помощ за всички области (чл. 32,
ал. 2, т. 2 ЗЛЗ, съответно раздел І, т. 2 от
решението за утвърждаване на НЗК);
2. частта, в която са посочени конкретните
потребности от легла за болнично лечение
и медицински дейности по видове и нива
на компетентност на съответните структури
за всички области (чл. 32, ал. 2, т. 3 ЗЛЗ,
съответно раздел І, т. 3 от решението за утвърждаване на НЗК);
3. частта, в която е извършен анализ на състоянието в областите, включително и относно
необходимите лекари и лекари по дентална
медицина по специалности и специалисти от
професионално направление „Здравни грижи“
от извънболничната медицинска помощ в
областите (чл. 32, ал. 2, т. 5 ЗЛЗ, съответно
раздел І, т. 5 от решението за утвърждаване
на НЗК);
4. частта, в която са посочени видовете
медицински дейности, които се планират на
регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното
развитие (чл. 32, ал. 2, т. 6 ЗЛЗ, съответно
раздел І, т. 6 от решението за утвърждаване
на НЗК);
5. частта, в която е съставена карта на
необходимите високотехнологични методи на
диагностика и лечение и свързаната с тяхното
прилагане високотехнологична медицинска
апаратура (чл. 32, ал. 2, т. 7 ЗЛЗ, съответно
раздел І, т. 7 от решението за утвърждаване
на НЗК).
Всички тези части от Националната здравна карта представляват обективиран израз на
преценката на компетентния орган относно
вида, обема и рамките на медицинската помощ и обслужване, което да гарантира достъп
на медицинска помощ и безплатно ползване
на медицинско обслужване в съответствие с
основното право на гражданите, прогласено в
чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република
България. Несъмнено е, че Националната
здравна карта представлява един от законовите инструменти за осъществяване на
националната здравна политика, като това
е и изрично посочено в чл. 29, ал. 1 ЗЛЗ.
Осъществяването на политиката следва да
съответства на Конституцията, както и на
законовите рамки. За обсъждания случай
това означава, че преценката, която е предоставена на компетентния орган, следва да
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бъде осъществена в съответствие с конституционно гарантираното право на гражданите
на достъпна медицинска помощ и безплатно
ползване на медицинско обслужване. Правото на преценка на органа е указано във
всички посочени по-горе части от НЗК чрез
използване на изразите „определя“, „планира“,
„конкретните потребности“, „необходимите“.
При изготвянето на НЗК (респективно при
изготвянето на областните здравни карти,
които представляват част от съдържанието
на НЗК) съответно компетентният орган
следва да направи необходимия анализ, основан на конкретни относими, необходими
и достатъчни данни, и да формира изводи
от носно пот ребност и те от необходими те
лекари и лекари по дентална медицина по
специалности и специалисти от професиона лно направление „Здравни гри ж и“ за
осигуряването на достъп на населението до
медицинско обслужване в извънболничната
медицинска помощ, на потребностите от
легла за болнично лечение и медицински
дейности по видове и нива на компетентност
на съответните структури относно видовете
медицински дейности, които се планират
на регионално ниво, относно необходимите
високотехнологични методи на диагностика
и лечение и свързаната с тяхното прилагане
високотехнологична медицинска апаратура.
Потребностите са обективирани (отразени)
в НЗК чрез съответен цифров показател – при
определяне на потребностите от лекари и лекари по дентална медицина в извънболничната
помощ, включително чрез разпределението
им по специалности, и на специалисти от
направление „Здравни грижи“, при определяне на потребностите от легла за болнично
лечение, също чрез разпределението им по
специалности; чрез определяне (изброяване)
на медицинските дейности по видове и нива
на компетентност на съответните структури;
чрез определяне (изброяване) на видовете
медицински дейности по медицински специалности, които се планират на регионално ниво,
и определяне на нивата на компетентност на
структурите, в които се осъществяват тези
дейности; чрез определяне (изброяване) на
необходимите високотехнологични методи на
диагностика и лечение, както и свързаната с
тяхното прилагане високотехнологична апаратура – по видове и брой, както и разпределението им на териториален принцип – съгласно
обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона
за регионалното развитие (Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен,
Югозападен и Южен централен).
Следователно, като е определил конкретна
мярка и е отразил тази мярка в Националната
здравна карта по посочения начин (конкретен брой – на лекари, специалисти, легла
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за болнично лечение и т.н., изброяване на
видове дейности, методи и др., посочване
на местоположение и т.н.), органът е създал
норми. Тези норми имат обвързващ характер. Изводът за задължителния характер на
приетите норми следва от съдържанието на
редица разпоредби на Закона за лечебните
заведения, в които нормата (предписанието
или разпоредбата) на Националната здравна
карта е предвидена като предпоставка за
възникване, упражняване или прекратяване
на права или за пораждане на задължения.
Така например в чл. 32, ал. 3 е предвидено,
че с Националната здравна карта се идентифицират по области потребностите от лекари и
лекари по дентална медицина по специалности
и специалисти от професионално направление
„Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ, както и броят легла за болнично
лечение и медицински дейности по видове и по
нива на компетентност на съответните структури, като се извършва тяхното планиране,
а също и планиране на лечебните заведения,
осъществяващи високотехнологични методи
на диагностика и лечение, а в чл. 34, ал. 4 е
посочено, че Националната здравна карта е
задължителна за планирането на медицинските дейности по видове, осъществявани в
лечебните заведения.
Съгласно чл. 34а в областите, в които броят
на леглата за болнично лечение надвишава
конкретните потребности от брой легла по
видове, определени с НЗК, директорите на
РЗОК сключват договори с лечебни заведения
за болнична помощ или техни обединения,
избрани по критерии и по ред, определени с
наредба на Министерския съвет.
В чл. 37а, ал. 1 е предвидено, че преди
издаване на разрешение за осъществяване на
лечебна дейност по чл. 46 за новите лечебни
заведения за болнична помощ комисията по
чл. 32, ал. 1 извършва оценка на потребностите на населението от медицинска помощ
въз основа на Националната здравна карта.
Според ал. 5 и 6 комисията по ал. 1 изразява
становище, което е положително – когато са
налице потребности за съответните легла за
болнично лечение и медицински дейности по
видове и нива на компетентност на съответните структури, на територията на съответната
област, определени в НЗК, или отрицателно – когато съществуващият брой легла за
болнично лечение и медицински дейности на
територията на областта превишава конкретните потребности от легла за болнично лечение
и медицински дейности по видове и нива на
компетентност на съответните структури, определени в НЗК. Според ал. 8 на същия член
при отрицателно становище по ал. 6 новото
лечебно заведение за болнична помощ не се
включва в Националната здравна карта и не
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може да сключва договор с Националната
здравноосигурителна каса до актуализацията
на картата по реда на чл. 34, ал. 2.
Според чл. 37б, ал. 1 по реда на чл. 37а се
извършва и оценка на потребностите на населението от нови медицински дейности, които
ще се осъществяват от лечебните заведения
за болнична помощ, а според ал. 3 при отрицателно становище на комисията по чл. 32,
ал. 1 за осъществяване на нови медицински
дейности последните не се включват в Националната здравна карта и лечебното заведение
не може да сключва договор с Националната
здравноосигурителна каса за заплащане на
тези медицински дейности до актуализацията
на картата по реда на чл. 34, ал. 2.
В чл. 81, а л. 1, т. 1 е регламентирана
възможността лекари и лекари по дентална
медицина с основна или профилна медицинска специалност, които работят в лечебно
заведение за болнична помощ по чл. 9 или
лечебни заведения по чл. 10, да регистрират
индивидуална практика, ако в същото населено място няма регистрирана такава или
регистрираните лица от същата основна или
профилна специалност са недостатъчни, като
те могат да сключват договори с НЗОК само
при преценка за недостатъчност. В чл. 81,
ал. 2 е регламентирана възможността НЗОК
да сключи договори с лечебните заведения за
извънболнична помощ по ал. 1, т. 3 за специалностите, заети от специалисти по ал. 1, ако
са изпълнени условията на чл. 62 от Закона
за здравното осигуряване (преценка за недостатъчност). Според ал. 3 на чл. 81 преценката
за недостатъчност по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се
извършва в зависимост от потребностите от
медицинска помощ съгласно Националната
здравна карта.
Предвид изложеното налага се изводът, че
по своето съдържание Националната здравна
карта в значителната си част съдържа правнообвързващи норми, които по своята същност
представляват правила за поведение.
Обстоятелството, че Националната здравна
карта е правен инструмент, форма за осъществяване на националната здравна политика, не
изключва нормативния характер на нейното
съдържание. Вярно е обратното, като един от
законовите механизми за осъществяване на
здравната политика Националната здравна
карта по предназначение създава задължителна рамка за предоставяне и ползване на
извънболнична и болнична медицинска помощ
с публични средства.
Обстоятелството, че в НЗК се съдържат
и статистически данни (част І, т. 1, 4, 8 от
решението на МС), не променя факта, че в
останалата си част НЗК съдържа правила за
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поведение. За определянето на характера на
акта като цяло от значение е обстоятелството,
че той съдържа правила за поведение.
Следователно Националната здравна карта
отговаря на изискването по чл. 75, ал. 1 АПК
да съдържа административноправни норми.
На следващо място, НЗК има многократно
действие. Съгласно чл. 34, ал. 2 ЗЛЗ НЗК
подлежи на цялостна актуализация на всеки
три години, а частично – при необходимост
в слу чаите, предвидени в методиката по
чл. 29, ал. 6 ЗЛЗ. През периода на действие
на картата приетите с нея норми се прилагат многократно – както по отношение на
различни правни субекти, които са нейни
адресати, така и по отношение на едни и
същи правни субекти, но през различните
години и в различните хипотези, които са
регламентирани в Закона за лечебните заведения и при които се прилагат нормите на
Националната здравна карта.
Националната здравна карта се създава, за
да намери приложение в цялата бъдеща дейност по осигуряване на достъпна медицинска
помощ, за чието реализиране са ангажирани
различни административни органи и администрации към такива органи – министърът
на здравеопазването и съответният министър,
Националната здравноосиг у рителна каса,
районните здравноосигурителни каси и т.н.
Не може да бъде споделено виждането на
ответника – Министерския съвет, че НЗК
има еднократно правно действие, което се
осъществявало чрез множество действия по
изпълнението є. Приложение на НЗК има всеки път, когато приетите в нея норми служат
като критерий за възникване, упражняване
или погасяване на определено право или за
възникване на задължение (например всеки
път, когато следва да се прецени дали да се
сключи договор с лечебно заведение за болнична помощ, се прави преценка въз основа
на заложената норма в НЗК относно конкретните потребности от брой легла за болнично
лечение по видове; друг пример – всеки път,
когато следва да се прецени дали да се издаде
разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ за ново лечебно заведение
за болнична помощ, следва да се извърши
оценка на потребността на населението въз
основа на нормата, която е приета в НЗК).
На трето място, Националната здравна карта
има за адресати неопределен и неограничен
кръг правни субекти. Нейни адресати могат
да бъдат всички правни субекти, които са
изпълнители на извънболнична или болнична медицинска помощ, които разходват или
претендират да разходват за дейността си
публични средства.
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Неправилно е становището на ответниците,
че НЗК е адресирана до определяем кръг правни субекти, което характеризирало акта като
общ административен акт. По общо правило
всяка правна норма и всеки нормативен акт
има определен кръг адресати в зависимост
от обществените отношения, които се регулират с тази норма или акт. Характерът на
регулираните от правната норма обществени отношения обективно ограничава кръга
на нейните адресати, но от това не следва,
че адресатите на нормата са определени.
Затова в случая предвид естеството на обществените отношения, които се регулират с
Националната здравна карта, нейни адресати
са лицата, които осъществяват медицинска
дейност – лекари, лекари по дентална медицина, лечебни заведения за извънболнична и
болнична медицинска помощ.
Освен това адресати на НЗК са и правни
субекти, които не съществуват като такива
към момента на приемането є – става въпрос
за новосъздадени лечебни заведения, които
не са регистрирани по реда на чл. 46 ЗЛЗ.
Адресати на НЗК могат да бъдат също лекари
и лекари по дентална медицина, които след
приемането є придобият това качество или
които са го притежавали, но не са осъществявали индивидуална практика и/или не са
разходвали публични средства от бюджета
на НЗОК при индивидуалната си практика.
Националната здравна карта несъмнено
има за адресати и здравноосигурените лица,
чиито здравноосигурителни права зависят
от предвижданията на НЗК относно броя на
лекари и лекари по дентална медицина, на
видовете медицински дейности и високоспециализирани дейности, които се предвижда
да бъдат извършвани, от териториалното
разпределение на специалистите и дейностите, от броя на леглата за болнично лечение
и териториалното им разпределение и т.н.
Правото на достъп до медицинска помощ и
до безплатно ползване на медицинско обслужване, които са прогласени в Конституцията,
са пряко обусловени от съдържанието на
Националната здравна карта, и по-конкретно
от тези нейни части, които съдържат норми,
разбирани като правила за поведение по изложените по-горе съображения.
Видно от изложеното, оспорената Национална здравна карта отговаря на изискванията на чл. 75, ал. 1 АПК за административен
нормативен акт. Тя съдържа административноправни норми, които се отнасят за неопределен и неограничен кръг правни субекти и
има многократно правно действие.
На следващо място, приемането на Националната здравна карта е предвидено в
законов нормативен акт – Закона за лечебните
заведения, в чиито разпоредби е определен
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както компетентният орган за създаването
и утвърждаването є, така и редът, по който
това се осъществява, като е въведена и делегация относно правилата за създаването на
областните здравни карти, които са част от
Националната здравна карта – чл. 29, ал. 6
ЗЛЗ предвижда приемането на методика от
министъра на здравеопазването относно реда
за приемането на областните здравни карти.
Следователно Националната здравна карта
отговаря на всички изисквания по чл. 75, ал. 1
и 2 АПК и затова представлява нормативен
административен акт.
Доводът, че заповедта като вид акт не
съответства на установените в чл. 7 ЗНА
наименования на подзаконовите нормативни
актове, е неоснователен, тъй като характерът
на акта се установява от неговото съдържание,
а не от наименованието му, въпреки че според
чл. 25, ал. 1 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагането на Закона за нормативните актове
наименованието на подзаконовия нормативен
акт следва да е съответно на неговото съдържание. Начинът, по който са формулирани
разпоредбите в акта, в случая е обусловен от
неговото естество и от възложената със закон
компетентност за регулираните обществени
отношения и за начина, по който следва да
бъдат регулирани (с определяне на конкретни
бройки, местоположение, видове дейности,
методи и други подобни). Затова начинът на
формулиране на разпоредбите в случая не
опровергава извода на съда относно същността
на акта като нормативен административен акт.
Във връзка с довода на ответниците, че вече
е налице съдебна практика, с която е прието,
че Националната здравна карта е общ административен акт, следва да се отбележи, че в
известната на този съдебен състав практика
на Върховния административен съд е налице
само едно определение, с което е прието, че
Националната здравна карта представлява общ
административен акт – определение № 16568
от 15.12.2011 г. по адм. дело № 9506/2011 г. на
ВАС, второ отделение. Това определение е
влязло в сила като необжалвано. Неправилно
от двамата ответници се поддържа, че определението е потвърдено с определение № 6375 от
8.05.2012 г. по адм. дело № 5502/2012 г. на ВАС,
петчленен състав, тъй като от съдържанието
на последното (достъпно на официалния сайт
на Върховния административен съд) е видно,
че то е постановено в производство по чл. 161
АПК, по повод молба от страна по делото
за възстановяване на срока за обжалване на
определение № 16568 от 15.12.2011 г. по адм.
дело № 9506/2011 г. на ВАС, като молбата
е оставена без разглеждане, а определението на петчленния състав е влязло в сила
като необжалваемо. Освен това цитираното
определение на тричленен състав е постано-
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вено по конкретно дело, то не се ползва със
задължителна сила по отношение на други
случаи, при които се разглеждат сходни правни спорове. Настоящият съдебен състав има
правомощието да направи собствена преценка
на релевантните факти и обстоятелства и на
приложимите правни норми и да изгради
самостоятелно виждане относно характера
на оспорения акт.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав приема, че оспореният пред
съда акт е нормативен административен акт.
Подадената обща жалба от сдру жение
„Център за защита правата в здравеопазването“ и сдружение „Национално сдружение
на частните болници“ е допустима, тъй като
оспорването на нормативен административен
акт не е ограничено със срок, а оспорващите
имат правен интерес от оспорването. 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. Оспорващите са юридически лица с нестопанска цел, създадени
въз основа на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, вписани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел като
сдружения, които осъществяват дейност в
обществена полза. Предвид това те представляват организация по смисъла на § 1, т. 2
ДР АПК. Предвид вписаните в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел цели и
предмет на дейност на всяко от сдруженията,
от една страна, а от друга – предмета на нормативно регулиране с оспорения акт, се налага
изводът, че за сдруженията е налице правен
интерес от оспорването, тъй като с акта се
засягат техни права или законни интереси.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
От фактическа страна е безспорно, че оспореното решение не е обнародвано в „Държавен вестник“.
Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България нормативните актове се
обнародват в „Държавен вестник“. В същия
смисъл са разпоредбите на чл. 78, ал. 2 АПК
и чл. 37, ал. 1 ЗНА.
Националното законодателство поставя
като изискване за влизане в сила на нормативния акт същият да бъде обнародван в „Държавен вестник“. Следователно обнародването
е условие за превръщането на акта в част от
действащото право и е елемент от фактическия
състав на издаването на нормативния акт,
обуславящ неговата валидност. За разлика от
съобщаването на индивидуалните и общите
административни актове публикуването на
нормативните актове е завършващият елемент
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от техния фактически състав като условие
за влизането им в сила и поставянето им в
действие. Чрез обнародването в „Държавен
вестник“ нормативният акт се довежда до
всеобщо знание и се определя началният
момент, от който той произвежда действие.
Необнародването е пречка актът да породи
предписаните му правни последици, тъй като
до публикуването му той не съществува като
юридически факт. Това означава, че липсата на този елемент от фактическия състав
на издаването на нормативния акт води до
опорочаването му до степен на нищожност.
Необнародваният подзаконов нормативен акт
не произвежда целеното с неговото издаване
правно действие.
Приложеният необнародван акт създава
нежелана от правния ред и опасна привидност, че той има правно действие и валидно
регулира съответните обществени отношения.
Неизп ъ лнени я та на фак т и ческ и я състав,
обуславящ влизането в сила на нормативния
административен акт, обуславя нищожността
на акта.
Във връзка с довода на министъра на
здравеопазването, че в Закона за лечебните
заведения не е предвидено изискване за обнародване на решението на Министерския
съвет по чл. 34, ал. 1 ЗЛЗ, с което се утвърждава Националната здравна карта, следва да
се отбележи, че изискването за обнародване
на нормативния акт произтича от прякото
действие на Конституцията – в чл. 5, ал. 5 е
изрично предвидено изискване за обнародване на всички нормативни актове. В същия
смисъл са и цитираните вече разпоредби на
чл. 37, ал. 1 ЗНА и чл. 78, ал. 2 АПК. След
като оспорени я т ак т по своя та същ ност
представлява нормативен административен
ак т, подробни съобра жени я, за което са
изложени по-горе, то за неговата валидност
важат в пълна степен общите изискванията
за нормативните ак тове, вк лючи телно и
изискването за обнародването в „Държавен вестник“. По аналогични съображения
неоснователен е доводът на същата страна,
че в разпоредбите на Закона за „Държавен
вестник“ не било предвидено изискване за
обнародване на решенията на Министерския
съвет нито в официалния, нито в неофициалния раздел на „Държавен вестник“. Както
вече се посочи, обстоятелството, че актът
е означен като „решение“, включително и
в законовата норма, с която е предвидено
издаването му, не променя неговата правна
същност, която се определя от съдържанието
му, а не от неговото наименование. Поради
това определянето на оспореното решение
на Министерския съвет като нормативен
административен акт не е изключено от разпоредбата на чл. 7 ЗНА, в която са изброени
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видовете подзаконови нормативни актове и
сред които не е включен акт с наименование
„решение“.
Следва да се отбележи, че неизпълнението
на задължението за обнародване се възприема
в съдебната практика като съществен порок
на акта, обуславящ неговата нищожност. В
същия смисъл са например: Решение № 14935
от 2009 г. по адм. дело № 12183/2009 г.; Решение № 8917 от 29.06.2010 г. по адм. дело
№ 4345/2010 г.; Решение № 8103 от 6.06.2012 г.
по адм. дело № 4059/2012 г.; Решение № 3231
от 7.03.2013 г. по адм. дело № 12635/2013 г.;
Решение № 14659 от 5.12.2014 г. по адм. дело
№ 15882/2013 г.; Решение № 9025 от 19.07.2016 г.
по адм. дело № 4317/2016 г.; Решение № 13918
от 19.12.2016 г. по адм. дело № 11411/2016 г.,
всички на петчленни състави на Върховния
административен съд.
По изложените съображения оспореният
пред съда нормативен акт е нищожен поради
особено съществено нарушение на административнопроцесуалните правила по издаването му, в резултат на което не е довършен
фактическият състав на формата за действителност на подзаконовите нормативни актове.
На основание чл. 172, ал. 2, предложение първо
от АПК, приложим субсидиарно съгласно
чл. 196 АПК, следва да бъде прогласена нищожността на акта, без да бъдат обсъждани
останалите основания за законосъобразност
по чл. 146 във връзка с чл. 196 АПК.
При този изход на спора исканията на
оспорващите за присъждане на направените
разноски са основателни. От доказателствата
по делото се установяват направени разноски, както следва: от сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“ – общо
410 лв., от които 10 лв. за платена държавна
такса и 400 лв. за изплатено в брой адвокатско
възнаграждение съгласно договор за правна
защита и съдействие от 10.10.2016 г.; от сдружение „Национално сдружение на частните
болници“ – общо 410 лв., от които 10 лв. за
платена държавна такса и 400 лв. за изплатено
в брой адвокатско възнаграждение съгласно
договор за правна защита и съдействие от
10.10.2016 г. Сумата 20 лв. за такса за обнародване в „Държавен вестник“, която е включена
в списъка по чл. 80 ГПК на сдружение „Национално сдружение на частните болници“, не
е платена от това сдружение съгласно представените по делото доказателства. Таксата
за обнародване в размер 20 лв. е платена от
бюджета на Върховния административен съд
съгласно разпореждане на председателя на
съдебния състав от 3.08.2016 г. и платежно
нареждане от 4.08.2016 г. В останалата част
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сумите, посочени в списъците за разноски на
оспорващите, съответстват на представените
по делото доказателства за направени разноски. Поради това на всеки от оспорващите
следва да бъдат присъдени разноски за това
производство в размер 410 лв., платими от
ответника – Министерския съвет.
На основание чл. 77 ГПК, приложим на
основание чл. 144 АПК, ответникът по оспорването – Министерският съвет, следва да бъде
осъден да заплати по сметка на Върховния
административен съд сумата 20 лв., представляваща заплатена от сметката на съда сума
за обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съгласно разпореждане на
председателя на съдебния състав от 3.08.2016 г.
и платежно нареждане от 4.08.2016 г.
В случай че решението не бъде обжалвано или бъде оставено в сила при обжалване,
съгласно чл. 194, ал. 1 АПК същото следва
да бъде обнародвано в „Държавен вестник“.
Воден от горното и на основание чл. 172,
ал. 2, пр. първо във връзка с чл. 196 АПК
Върховни ят админист ративен съд, шесто
отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожността на Решение № 202
от 24.03.2016 г. на Министерския съвет за
утвърждаване на Национална здравна кар-
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та на Реп ублика Българи я по оспорване
на сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“ и сдружение „Национално
сдружение на частните болници“.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на оспорващите направените разноски по делото, както следва:
на сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“ – София, ул. Нишава
№ 121, представлявано от председателя на
управителния съвет Стойчо Тодоров Кацаров,
сумата 410 лв. (четиристотин и десет лв.);
на сдружение „Национално сдружение на
частните болници“ – София, бул. Княз Дондуков № 115А, ет. 3, офис 18, представлявано
от председателя на управителния съвет Николай Любенов Болтаджиев, сумата 410 лв.
(четиристотин и десет лв.).
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на Върховния административен съд сумата 20 лв. (двадесет лв.),
представляваща заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.
Решението подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
получаване на съобщенията до страните.
Председател:
Георги Колев
7969
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-6/1
от 11 септември 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройствения
правилник на Министерството на околната среда
и водите (ДВ, бр. 96 от 2016 г.,) и във връзка с
чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
нареждам:
І. Изменям Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г.
на министъра на околната среда и водите за
утвърждаване на случаите на освобождаване от
ограниченията за употреба на опасни вещества в
определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) (ДВ,
бр. 45 от 2016 г.), като се добавят точки 30, 31 и 32,
считано от 6 юли 2018 г., както следва:
„30. Делегирана директива (ЕС) 2017/1009 на
Комисията от 13 март 2017 г. за изменение с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес
на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба
на кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла
за еталонни отразители (OB, L 153, 16.06.2017 г.).
31. Делегирана директива (ЕС) 2017/1010 на
Комисията от 13 март 2017 г. за изменение с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес
на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба
на олово в лагерни черупки и втулки за компресори
с хладилен агент (OB, L 153, 16.06.2017 г.).
32. Делегирана директива (ЕС) 2017/1011 на Комисията от 15 март 2017 г. (OB, L 153, 16.06.2017 г.).“
II. В частта на приложение № 1 се правят
следните изменения и допълнения, както следва:
1. В т. 9 буква „б“ се изменя така:
9. (б). Олово в лагерни черупки и втулки за
компресори с хладилен агент за системи за отопление, вентилация и климатични и хладилни
(HVACR) инсталации.
Изключението се прилага за категории 8, 9 и
11 и е в сила до:
– 21 юли 2023 г. за категория 8 по отношение
на медицински изделия за диагностика инвитро;
– 21 юли 2024 г. за категории 9 и 11 по отношение
на промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2021 г. за останалите подкатегории
на категории 8 и 9.
9. (б) – I. Олово в лагерни черупки и втулки
за херметични спирални компресори с хладилен
агент и с номинална електрическа мощност на
входа, равна или по-ниска от 9 kW, за системи за
отопление, вентилация и климатични и хладилни
(HVACR) инсталации. Изключението се прилага
за категория 1 и е в сила до 21 юли 2019 г.“

2. В т. 13 буква „а“ се изменя така:
„13. (а). Олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката.
Изключението се прилага за всички категории
и е в сила до:
– 21 юли 2023 г. за категория 8 по отношение
на медицински изделия за диагностика инвитро;
– 21 юли 2024 г. за категории 9 и 11 по отношение на промишлени прибори за контрол и
управление;
– 21 юли 2021 г. за всички останали категории
и подкатегории.“
3. В т. 13 буква „б“ се изменя така:
„13. (б). Кадмий и олово във филтърни стъкла
и в стъкла, използвани за еталонни отразители.
Изключението се прилага за категории 8, 9 и
11 и е в сила до:
– 21 юли 2023 г. за категория 8 по отношение
на медицински изделия за диагностика инвитро;
– 21 юли 2024 г. за категории 9 и 11 по отношение на промишлени прибори за контрол и
управление;
– 21 юли 2021 г. за всички останали подкатегории на категории 8 и 9.
13. (б) – І. Олово във видове оцветени с йони
оптични филтърни стъкла.
Изключението се прилага за категории 1 – 7
и 10 и е в сила до 21 юли 2021 г. за категориите
1 – 7 и 10.
13. (б) – II. Кадмий във видове оптични филтърни стъкла, получени при добавяне на кадмиеви
съединения в условия на контролирано термообработване, без видовете употреба, попадащи в
обхвата на освобождаване по т. 39 от настоящото
приложение.
Изключението се прилага за категории 1 до 7
и 10 и е в сила до 21 юли 2021 г.
13. (б) – III. Кадмий и олово в стъкла, използвани за еталонни отразители.
Изключението се прилага за категории 1 до 7
и 10 и е в сила до 21 юли 2021 г.“
Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на контролните органи по чл. 27, ал. 6
и 7 от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г. на министъра на
околната среда и водите, която в останалата си
част остава непроменена.
Министър:
Н. Димов
8051

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 3
от 20 октомври 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16, ал. 3 и
4 от правилника за прилагането му и решения
на общински съвети Управителният съвет на
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НКЖФ утвърждава промяна в персонални състави
на местни комисии по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ,
както следва:
1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Ивайловград, област Хасково (ДВ,
бр. 101 от 2015 г.), като:
– освобождава Захаринка Димитрова Янакиева – председател на местната комисия;
– утвърждава Красен Филев Кръстев за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 110, прието с протокол № 8 от 7.08.2017 г. на Общинския
съвет – Ивайловград.
2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Белоградчик, област Видин (ДВ, бр. 31
от 2016 г.), като:
– освобождава Илияна Бойкова Борисова-Стефанова – председател на местната комисия;
– утвърждава Иванка Георгиева Стоянова за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 391, прието с протокол № 28 от 30.08.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Белоградчик.
Новоутвърдените председатели на местни комисии са легитимни да вземат управленски решения
и подписват протоколи на същите от деня на обнародване на решението на управителния съвет в
„Държавен вестник“ и действат през мандата на
предложилите ги общински съвети.
Председател:
Д. Иванов
8013

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-452
от 5 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Чернооки,
община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7920
ЗАПОВЕД № РД-18-453
от 5 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стражец, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7921

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-454
от 5 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Дъждовник, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7922
ЗАПОВЕД № РД-18-455
от 5 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Голямо Каменяне, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7923
ЗАПОВЕД № РД-18-456
от 5 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Казаците, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7924
ЗАПОВЕД № РД-18-457
от 5 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Полковник Минково, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7925
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ЗАПОВЕД № РД-18-458
от 5 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Пчелино, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7926

ЗАПОВЕД № РД-18-462
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горна кула, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7930

ЗАПОВЕД № РД-18-459
от 5 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ловнидол, община Севлиево, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7927

ЗАПОВЕД № РД-18-463
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Черничево, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7931

ЗАПОВЕД № РД-18-460
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Токачка, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7928
ЗАПОВЕД № РД-18-461
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малка Чинка, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7929

ЗАПОВЕД № РД-18-464
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Манчево, община Момчилград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7932
ЗАПОВЕД № РД-18-465
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лале, община Момчилград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7933
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ЗАПОВЕД № РД-18-466
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Карамфил, община Момчилград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7934
ЗАПОВЕД № РД-18-467
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Българаново, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7935
ЗАПОВЕД № РД-18-468
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Величка, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7936
ЗАПОВЕД № РД-18-469
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Глоговица, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7937

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-470
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Джинчовци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7938
ЗАПОВЕД № РД-18-471
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Еловица, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7939
ЗАПОВЕД № РД-18-472
от 6 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Радово, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
7940
ЗАПОВЕД № РД-16-19
от 9 октомври 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на землището на
с. Чавдар, община Чавдар, област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геомап“ – ЕООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-31 от 12.04.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, и в Община Чавдар.
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7941

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Душинково, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7945

ЗАПОВЕД № РД-18-473
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Храстово, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7942

ЗАПОВЕД № РД-18-477
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Цегриловци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7946

ЗАПОВЕД № РД-18-474
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Шумнатица, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7943
ЗАПОВЕД № РД-18-475
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Желъдово, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7944
ЗАПОВЕД № РД-18-476
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

ЗАПОВЕД № РД-18-478
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Станец, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7947
ЗАПОВЕД № РД-18-479
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Петрино, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7948
ЗАПОВЕД № РД-18-480
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
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за неурбанизираната територия в землището на
с. Голямо църквище, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7949

за неурбанизираната територия в землището
на с. Тъпчилещово, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7953

ЗАПОВЕД № РД-18-481
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Висок, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7950

ЗАПОВЕД № РД-18-485
от 11 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горна Хубавка, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7954

ЗАПОВЕД № РД-18-482
от 10 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Веселец, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7951
ЗАПОВЕД № РД-18-483
от 11 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Росица, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7952
ЗАПОВЕД № РД-18-484
от 11 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри

ЗАПОВЕД № РД-18-486
от 11 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Скобелево, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7955
ЗАПОВЕД № РД-18-487
от 11 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Радиево, община Димитровград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7956
ЗАПОВЕД № РД-18-488
от 11 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малко Асеново, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7957
ЗАПОВЕД № РД-18-489
от 11 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Белево, община Димитровград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7958

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1704
от 20 октомври 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 № 4742 от 20.10.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Стара Загора,
представляващ поземлен имот № 500112 с площ
91,105 дка в землището на с. Верен, ЕКАТТЕ 10673,
община Братя Даскалови, област Стара Загора.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
8066
РЕШЕНИЕ № 1705
от 20 октомври 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 № 4743 от 20.10.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
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Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на
областния управител на област Ямбол, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.511.402
с площ 400 кв. м, намиращ се в Индустриална
зона, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол,
ведно с построената в него сграда с идентификатор 87374.511.402.1 със застроена площ 284 кв. м.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
8067

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 458
от 20 юли 2017 г.
Въз връзка с постъпило в Направление „Архитектура и градоустройство“ писмо № САГ16ГР00-544-[8]/7.03.2017 г. от „Нова Владая“ – ООД,
и след извършена служебна проверка се установи,
че е допусната очевидна фактическа грешка в
графичната част на плана за регулация към проект за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 ЗУТ,
заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на квартали 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16, м. Приплат – разширение-запад, район „Витоша“, Столична община, одобрен с Решение № 109 по протокол
№ 6, т. 17, от 14.01.2016 г. на СОС.
За доказване на допуснатата очевидна факт и че ск а г р еш к а к ъм з а я в лен ие № С А Г16 ГР00-544-[8]/7.03.2017 г. са приложени копия на
скици на ПИ с идентификатори 11394.1825.444,
11394.1825.113, 11394.1825.114, 11394.1825.376 и
11394.1825.382, извадка от графичната част на плана
за регулация, извадка от таблицата към плана за
регулация, извадка от граничната част на плана
за застрояване, Решение № 109 по протокол № 6,
т. 17, от 14.01.2016 г. на СОС и пълномощно.
В графичната част на плана за регулация,
одобрен с горецитираното решение на СОС, погрешно е посочен номерът на един от имотите в
кв. 16 – предмет на устройствена процедура, като
вместо „УПИ ІІ-61, 380, 406, 444“ е изписано „УПИ
ІІ-61, 380, 382, 406“.
Гореописаното е видно от решението на СОС
за одобряване на ПУП – ПРЗ, таблицата към
плана за регулация, графичната част на плана за
застрояване и от движението на административната
процедура по одобряване на плана.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА чл. 62,
ал. 2 АПК Столичният общински съвет реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в графичната част на плана за регулация към проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
по чл. 16 ЗУТ, заедно с план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура на
квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16,
м. Приплат – разширение-запад, район „Витоша“,
Столична община, одобрен с Решение № 109 по
протокол № 6, т. 17, от 14.01.2016 г. на СОС, като
вместо „УПИ ІІ-61, 380, 382, 406“, кв. 16, да се чете
„УПИ ІІ-61, 380, 406, 444“, кв. 16.
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Настоящото решение е неразделна част от Решение № 109 по протокол № 6, т. 17, от 14.01.2016 г.
на Столичния общински съвет.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ – СО, и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7971
РЕШЕНИЕ № 622
от 28 септември 2017 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-Т-8/28.04.2014 г. от Таня
Владимирова Иванова с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план – ИПР за УПИ XV – „За почивна станция“,
за създаване на нови УПИ XXIX – „За почивна
станция“, УПИ XXVIII-2574 – „За коо“, и откриване на нова задънена улица от о.т. 23 – 23а – 23б
до о.т. 23в, и ИПЗ за нов УПИ XXVIII-2574 – „За
коо“, кв. 1, м. В.з. Ловджийска чешма, район
„Панчарево“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение за ИПРЗ, нотариален акт № 036,
том I, рег. № 2549, дело № 34 от 2.02.2004 г., скица
на поземлен имот с идентификатор 55419.6706.2574
по КККР на с. Панчарево, издадена от СГКК, и
пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства заедно със становищата на отделите на
НАГ са разгледани на заседание на ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-75/14.10.2014 г.,
т. 13, е прието мотивираното предложение и е
предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за допускане на изработването на проект
за ИПРЗ при задължително спазване на условията
на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-850 от 30.10.2014 г. на
главния архитект на Столична община е допуснато
изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план за
застрояване в обхвата на УПИ ХV – „За почивна
станция“, за поземлен имот с идентификатор
55419.6706.2574 по КККР на с. Панчарево.
Заповедта е изпратена до кмета на район „Панчарево“ и заявителите за сведение и изпълнение
с писмо изх. № ГР-94-Т-8/1/30.10.2014 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Т-8/2/18.11.2014 г.
е внесен проект за одобряване на ПУП – ИПР
за УПИ XV – „За почивна станция“, за създаване на нови УПИ XXIX – „За почивна станция“,
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УПИ ХХХ-2574 – „За коо“, и откриване на нова
задънена улица от о.т. 23 – 23а – 23б до о.т. 23в и
ИПЗ за нов УПИ ХХХ-2574 – „За коо“, кв. 1, м.
В.з. Ловджийска чешма, с обяснителна записка.
Проектът е изработен върху одобрена със Заповед № РД-09-24 от 3.03.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК и влязлата в сила кадастрална
карта на с. Панчарево.
Представени са изходни данни от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, от 2.02.2016 г.; „Софийска вода“ – А Д; декларация за липса на
съществуващата висока дървесна растителност,
заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО, с
№ СЕК16-ГР94-15/19.01.2016 г. в съответствие с
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ. Съгласно писмо № 6602-64/15/23.02.2015 г.
на кмета на район „Панчарево“ има постъпило
едно възражение с вх. № 6602-64/12/23.12.2014 г. от
наследници на Кирил Димитров Костов относно
несъгласие с предвидената с проекта за ПУП – ИПР
улица, без да са представени документи за собственост. По проекта е изразено положително
становище на кмета на район „Панчарево“.
Проектът и постъпилото възражение са разгледани от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-55/19.07.2016 г., т. 11. Възражение с № 660264/12/23.12.2014 г. не е уважено, тъй като предвижданията за обекти – публична общинска собственост, към която категория обекти принадлежи
уличната регулация, се извършват в обществен
интерес и преценката по допустимост е по целесъобразност. Проектът е приет с направени служебни
предложения да се отрази в проекта влязлата в
сила Заповед № РД-09-50-206 от 20.03.2015 г. на
главния архитект на СО, с която е одобрен проект за ПУП – ИПРЗ за създаване на нов УПИ
XXVIII-2470, кв. 1, м. В.з. Ловджийска чешма, и
да се преномерира новопредвиденият с настоящия проект УПИ XXVIII-2574 – „За коо“, като се
спази номерацията на кв. 1, м. В.з. Ловджийска
чешма, да се представи решение на директора на
РИОСВ – София, за преценка на необходимост от
извършване на екологична оценка и проектът да се
допълни с таблица на параметрите на застрояване.
Допълнително е представено становище на
директора на РИОСВ – София, за преценка на
необходимост от извършване на екологична оценка с № 94-00-9102/26.09.2016 г. и удостоверение за
приемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри с № 25-13411 от
29.02.2017 г., издадено от СГКК – София, и проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-35/2.05.2017 г., т. 6, като е предложено проектът да бъде изпратен за одобряване
в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от Таня Владимирова Иванова като собственик на поземлен имот
с идентификатор 55419.6706.2574 по КККР на с.
Панчарево, което се установява от представените
в производството документи за собственост и скица. Въз основа на същия документ за собственост
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лицето е вписано като такова в приложената скица
от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 55419.6706.2574 по КККР на с. Панчарево.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец и
приложено мотивирано предложение, допуснато е
изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен
на всички заинтересовани лица, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се урегулира
за първи път и регулационните граници следват
имотните такива в съответствие с чл. 17, ал. 1
ЗУТ с изключение на частта, попадаща под улица.
С изменението на плана за регулация се урегулира нова задънена улица от о.т. 23 – 23а – 23б
до о.т. 23в с цел осигуряване на лице (изход) към
улица на новообразувания УПИ ХХХ-2574 – „За
коо“, в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото c проекта урегулиране на улица е
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за ПУП, в случая на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС, е Столичният общински съвет. Проектното решение е целесъобразно и отговаря на
изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.“
Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните
си намерения в съответствие с предвижданията
на зоната по ОУП на СО.
Основание за одобряване на проекта за ИПР
е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и ал. 2, т. 2 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет на
плана, попада във „Вилна зона“ (Жв). Предвиденото
застрояване на нежилищна сграда е допустимо в
тази устройствена зона съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Параметрите на застрояване,
отразени в матрицата върху застроителната част
на плана, отговарят на предвидените в т. 5 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда ниско
като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на нежилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
С оглед на горното с проекта на плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към
съседни имоти и сгради, включително през улица.
Основание за одобряване на проекта за ИПЗ
е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
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Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта с
„ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация за
липса на съществуваща висока дървесна растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването за представяне на
становище на директора на РИОСВ за преценка
на необходимостта от извършване на ЕО по ЗООС
и ОС по ЗБР.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 35, ал. 2,
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 8 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕСГ-55/19.07.2016 г., т. 11, и № ЕС-Г-35/2.05.2017 г., т. 6,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на улица
при о.т. 23 и УПИ XV – „За почивна станция“,
за създаване на нови УПИ XXIX – „За почивна
станция“, УПИ ХХХ-2574 – „За коо“, и откриване
на нова задънена улица от о.т. 23 – 23а – 23б до
о.т. 23в, кв. 1, м. В.з. Ловджийска чешма, район
„Панчарево“, по зелените и кафявите линии, цифри,
букви, текст, зачертавания и щрихи с корекциите
във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Изменение на план за застрояване с предвиждане на ново застрояване за нов УПИ ХХХ2574 – „За коо“, кв. 1, м. В.з. Ловджийска чешма,
район „Панчарево“, съгласно приложения проект и
без допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8076
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ОБЩИНА К АВАРНА
РЕШЕНИЕ № 362
от 26 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и заявление с вх. № АБ06-422 от 21.04.2017 г. от „Калакрия“ – ЕООД,
Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод СрН 20 kV за
обект „Система за органична хидропоника в ПИ
07257.16.131 по КК на с. Българево, община Каварна“, през общински имоти с идентификатори:
07257.52.87, 07257.13.102, 07257.52.86 и 07257.52.39 в
землище с. Българево, община Каварна.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи съгласно закона действия.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, чрез Общинския
съвет – гр. Каварна.
Председател:
Кр. Кръстев
8015
РЕШЕНИЕ № 363
от 26 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и заявление с вх.
№ АБ-06-423 от 21.04.2017 г. от „Калакрия“ –
ЕООД, Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ
водопроводно отклонение за обект „Система за
органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК
на с. Българево, община Каварна“, през общински
имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с.
Българево, община Каварна.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи съгласно закона действия.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, чрез Общинския
съвет – гр. Каварна.
Председател:
Кр. Кръстев
8016

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-268
от 12 октомври 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол
№ РД-18-181 от 25.11.2016 г., протокол № ДС-20-87 от
15.08.2017 г. и протокол № РД-18-106 от 27.09.2017 г.
на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и
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регистъра към него за землището на с. Горановци,
община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
8022

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 134
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява П У П – ПП на елемен т и на
техническата инфраструктура до ПИ 010002,
собственост на Самет Осман Ахмед и Фатме
А хмед А хмед, в землището на с. Соколино,
ЕК АТТЕ 67882, община Момчилград, за обект
„Електросхема за подземна кабелна линия“
съгласно графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.
Председател:
Ю. Юсеин
8058

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 136
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК
и чл. 2 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Дава съгласие за откриване на процедура за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва
за стопански цели, а именно: поземлен имот с
идентификатор 55155.503.1001 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за
изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик,
п.к. 4400, ул. Княгина Мария-Луиза № 86, площ:
535 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), стар индетификатор:
няма, номер по преходен план: 5015, квартал: 399,
парцел: ІІ, съседи: 55155.503.1000, 55155.503.913,
55155.503.1003, 55155.503.9673, скица № 15-219115 от
12.05.2017 г., актувани с акт за частна общинска
собственост № 4791/19.04.2017 г., вписан в дв. вх.
рег. № 3619 от 28.04.2017 г., акт № 49, том 12, при
Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, ведно със:
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сграда с идентификатор 55155.503.1001.1, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, адрес
на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Княгиня
Мария-Луиза № 86, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001,
застроена площ: 133 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: сграда за култура и изкуство, стар
индетификатор: няма, номер по преходен план:
няма, скица № 15-219122 от 12.05.2017 г.;
сграда с идентификатор 55155.503.1001.2, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, адрес
на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Княгиня
Мария-Луиза № 86, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001,
застроена площ: 39 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване,
стар индетификатор: няма, номер по преходен
план: няма, скица № 15-219125 от 12.05.2017 г.;
сграда с идентификатор 55155.503.1001.3, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, адрес
на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Княгиня
Мария-Луиза № 86, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001,
застроена площ: 73 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване,
стар индетификатор: няма, номер по преходен
план: няма, скица № 15-219128 от 12.05.2017 г.
Овластява кмета на общината да проведе
процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за
възлагането извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, приета с ПМС
№ 160 от 2009 г., за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство,
както и да подпише съответните договори за
възлагането на тези дейности.
Определя кмета на общината да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в
анализите за правното състояние на обектите
за приватизация.
Председател:
Х. Харалампиев
8043

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 252
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н,
П У П – парцеларен п лан за обек т „Външно
трасе за кабелно ел. захранване 1 kV на ПИ
№ 180 079, мест ност Долен комса л подсело,
землище гр. Първомай, област Пловдив“ във
връзка с проектиране и изграждане на обект
„Търговски и обслужващ център за земеделска
техника и автомобили“.
Председател:
Д. Петков
8060

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 444
от 27 септември 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява парцеларен план за „Трасета за
външно водоснабдяване и канализация“, преминаващи през ПИ 034149 – канал; ПИ 034239 – пасище, мера; ПИ 034240 – пасище, мера; ПИ
034143 и ПИ 034155 – улица, за захранване на
УПИ VІІІ-790 – Стопанска дейност (ПИ 034314
и ПИ 034315), местност Перселик в землището
на с. Стряма, община Раковски (Решение № І,
взето с протокол № 26 от 23.08.2017 г., на ЕСУТ).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
7972

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-329
от 19 октомври 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ във връзка с постъпило искане от Слави Годумов – ръководител-група „Поддържане“, КЕЦ – Златоград,
„Ерюг“ ЕАД ЕВН група, с вх. № АК-02-20-746 от
8.08.2017 г. относно одобряване на ПУП – парцеларен план на обект „Въздушно ел. проводно
отклонение за захранване на РРС „Печинско“
на територията на с. Бориново, община Мадан,
и с. Върли дол, община Неделино, област Смолян, нареждам:
Одо б р я в а м П У П – п арце л ар ен п л а н н а
обект „Въздушно ел. проводно отклонение за
захранване на РРС „Печинско“ на територията
на с. Бориново, община Мадан, и с. Върли дол,
община Неделино, област Смолян.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен  
срок от съобщаването є по реда на чл. 215, ал. 1
ЗУТ чрез областния управител пред Административния съд – Смолян.
Областен управител:
Н. Славов
8023
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ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 620
от 5 октомври 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 8 ЗМСМ А
в качеството м у на орган по приватизаци я
във връзка с чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК и при условията и по реда
на чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, 6,
8 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, предвид изложените в предложение с вх.
№ предл. – 242/25.09.2017 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
І. Определя метода за приватизация на дялове,
представляващи 100 % от капитала на „Дърворезба“ – ЕООД, Тетевен, регистрирано по ф.д.
№ 2667/1990 г. на Ловешкия окръжен съд, пререгистрирано по ЗТР с ЕИК 820165420 – публичен
търг с явно наддаване, при следните условия:
1. Определя начална тръжна цена в размер
30 000 лв., платима по сметка на Община Тетевен.
2. Достигнатата цена на търга се заплаща в
деня на сключване на договора. Собствеността
се прехвърля със заплащане на цената и подписването на договора.
3. Стъпка на надаване – 10 на сто от началната тръжна цена.
4. Депозитът за участие в размер 10 % от
началната тръжна цена – 3000 лв., се внася по
банкова сметка на Община Тетевен с IBAN
BG88IORT80463310010000, BIC кодът на банката
е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк“ – А Д, к лон
Ловеч, офис Тетевен, краен срок 16,30 ч. на 16ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува и
получава в сградата на Община Тетевен, пл.
Сава Младенов № 9, Център за информация и
услуги на гражданите, в срок до 17 ч. на 14-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ срещу 600 лв. без ДДС.
6. Срок за извършване на оглед на активите
на търговското дружество – до 16 ч. на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 17 ч. на 16-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в Центъра за информация и услуги на гражданите на
Община Тетевен.
8. Търгът ще се проведе на 17-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Тетевен,
ет. 2, стая № 217.
9. Ако крайните срокове, разписани в т. 4,
5, 6, 7 и 8, са в почивен ден, за краен срок се
смята първият работен ден.
ІІ. На основа н ие ч л. 8 о т Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Тетевен, възлага на к мета на общината
да оп редели със за повед със та ва на ком иси я та, вк л юч и т ел но и резервн и т е ч ленове,
за орга н иза ц и я т а и п р овеж да не т о на т ър га с явно наддаване. Комиси ята да се съст ои о т пе т и ма ч ленове – т ри ма п редс та ви-
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тели от общинската администрация – Тетевен,
в т.ч. юрист, и двама представители на общинския съвет, в т.ч. – председател на комисията.
Определ я еднократно възнагра ж дение на
всеки един от членовете на комисията в размер 50 лв. съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите.
ІIІ. Утвърж дава т ръж на док у ментаци я и
проектодоговор за продажбата на 74 100 дяла,
представляващи 100 % от капитала на „Дърворезба“ – ЕООД, Тетевен, с направеното допълнение за нова ал. 3 в чл. 13.
IV. Повторен търг при същите условия се
провежда след 30 дни, като всички посочени
срокове се удължават също с по 30 дни.
V. Възлага на кмета на общината правомощията на орган за приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите,
с изключение на правомощията по чл. 6 от
същата наредба.
Председател:
М. Стойчева
8089

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 324
от 25 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ, Решение № І, взето с протокол № 4 от 4.07.2017 г. на
Специализиран (разширен) общински експертен
съвет по устройство на територията на Община
Лесичово, и предложение на кмета Общинският
съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Лесичово.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА.
Председател:
В. Дамянов
8024

ОБЩИНА С. ЧЕЛОПЕЧ,
СОФИЙСК А ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 179
от 19 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Челопеч, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасета
на довеждащи водопроводи в землищните граници на с. Челопеч, ЕК АТТЕ 80323, община Челопеч, Софийска област, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 ЗУТ – довеждащи
водопроводи за с. Челопеч в землището на
с. Челопеч.
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2. Частите на КПИИ се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и
се съобщават по реда на чл. 149, ал. 1 ЗУТ на
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет –
с. Челопеч, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Н. Николов
8044
41. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 ЗУ Т
във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“,
чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУ Т е издал на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ Разрешение за
строеж № РС-56 от 9.10.2017 г. за обект: „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ от
проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация
на ж п у част ък Пловдив – Бу ргас – Фаза 2“,
Позиция 10 „Ремонт на сгради и съоръжения
в гаров комплекс Карнобат“, с местонахождение в зоната на отчуждение по протежение на
осма жп линия на националната железопътна
инфраструкту ра в обхвата на територията с
трайно предназначение „територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „за жп гара,
спирка“, публична държавна собственост, ПИ
с ид. 36525.704.1 в землището на гр. Карнобат,
община Карнобат, област Бургас. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
8075
37. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство
и научна специалност „Театрознание и театрално
изкуство (сценична реч)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в НАТФИЗ, ул. Раковски
№ 108А, ет. 3, стая А303, тел. 9231 225.
8018
69. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за заемане на вакантна
академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Управление на
сигурността и отбраната)“, за преподаване на
у чебните дисциплини: „Право на меж д у народната сиг у рност“, „Глоба лна сиг у рност и
геополитика (Приватизиране на сигурността)“
и „Военна дипломация (международноправна
уредба)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата
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на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията към кандидатите и
необходимите документи за участие в конкурса
са определени със Заповед № СИ29-РД03-221 от
6.10.2017 г. на началника на Военната академия
„Г. С. Раковски“. Документи и справки – София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 9226-512, 92-26-576.
7989
70. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за заемане на вакантна академична длъжност доцент за цивилен
с л у ж и т ел, облас т на висше т о обра зова н ие
5. Технически науки, професионално направлен ие 5.3. Ком у н и к а ц ион на и ком п ю т ърна
техника, научна специалност „Комуникационни
мрежи и системи“, за преподаване на учебните
дисциплини: „Комуникационна и информационна съвместимост в обществените и корпоративните мрежи и системи“, „Надеждност и
оптимизация на комуникационните мрежи и
информационните системи“, „Симулационно
моделиране на комуникационни и информационни системи“ и „Съвременни комуникационни
технологии – еволюционно развитие към по-висока ефективност“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ СИ29-РД03-220 от 6.10.2017 г. на началника
на Военната академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви № 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
7990
6. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за главен асистент в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология (нова и най-нова обща история) – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнароването в „Държавен вестник“. Док ументите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Персонал“,
офис 215, тел. 8110235.
8045
13. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Биохимия“ – един, в сектор „Биохимия“, катедра
„Химия и биохимия“ на факултет „Фармация“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. К л. Охридски № 1,
рек т орат, е т. 1, нау чен с ек ре тар, с та я 139,
тел. 064/884-172.
7995
28 . – Мед и ц и нск и я т у н и верси т е т – П левен, обявява въз основа на Решение № 236
от 27.04.2017 г. на Министерския съвет докторантури за учебната 2017/2018 г. по следните
специалности (преобявени):
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Научна специалност

ОНС „Доктор“
редовно

задочно
1

1.

7. Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина

А к у шерст во и г инекология

2

3.

7. Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина

Гастроентерология

1

-

4.

7. Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина

Обща хирургия

1

1

4

2

Всичко общо:
За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие от диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина или уверение за
успешно положени държавни изпити; 4. апликационен формуляр; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната
научна област. Срок за подаване на документи
за у частие в конк у рсите за докторант у ра в
Медицинския университет – Плевен – 2 месеца
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“. Приемът на документи се извършва
в Медицинския университет – Плевен, ул. К л.
Охридски № 1, ет. 2, стая 247, тел. 064/884-103.
7996
89. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за: доценти по 7. Здравеопазване и спорт за: 7.1. Медицина: „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ за нуждите на преподаването на
английски език към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ – един; „Хигиена“ за
нуждите на преподаването на английски език
към катедра „Хигиена и екомедицина“ – един;
„Оториноларингология“ за ну ж дите на преподаването на английск и език към катедра
„Ушни, носни и гърлени болести“ – един; 7.4.
Обществено здраве: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
за нуждите на преподаването във ФОЗ и МК
за специалност „Рехабилитатор“ към катедра
„Сестрински грижи“ – един; „Теория и методика на физическото възпитание и спортната
т рен и ровка“ (вк л. „Ме т од и ка на лечебната
физкултура“) за нуждите на преподаването във
ФОЗ и МК за специалност „Рехабилитатор“ към
катедра „Сестрински грижи“ – един; професори
по 7. Здравеопазване и спорт за: 7.1. Медицина:
„Оториноларингология“ за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Ушни,
носни и гърлени болести“ – един; „Акушерство
и гинекология“ към катедра „Акушерство и
гинекология“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002
Пловдив, тел. (032) 602-224; e-mail: nauchen.
otdel@gmail.com.
8047
49. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академичната длъжност доцент
за военнослужещ в катедра „Кораборемонт“ на
факултет „Инженерен“ в област на висше обра-

зование 5. Технически науки по професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, нау чна специалност „Технология и
организация на корабостроенето и кораборемонта“, учебни дисциплини: „Техническо обслужване и ремонт на кораба“ и „Технология
на машиностроителните материали“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 30, 052/55
22 22 – централа, в. 16704 и 16731,  и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
8090
24. – Институтът по оптически материали
и тех нолог и и „ А к а д. Й. Ма л и новск и“ п ри
БА Н – Софи я, обявява конк у рси за п рофесор – един, и главен асистент – един, по професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Електрични, оптични и
магнитни свойства на кондензираната материя“,
със срок 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 109, тел. 979-35-01.
7913
587. – Инс т и т у т ът но и нформа ц ион н и и
комуникационни технологии – БАН – София,
обявява конку рс за академичната длъжност
главен асистент в секция „Моделиране и оптимизация“ по професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност
01.01.12. Информатика, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. 02/979 32 18.
7991
1. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъж ност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтез, структурна
химия и кристалография на органични и елементоорганични съединения), за нуждите на
направление „Стру кт у рна кристалографи я и
материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в
„Държавен вестник“. За справки и подаване на
документи – в канцеларията на института на
адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107,
стая 55, тел. 02/979-70-55.
7992
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2. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и
кристалография), за нуждите на направление
„Минералогия и минерални суровини“. Срокът
за подаване на документи е 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи – в канцеларията на
института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55.
7993
3. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност професор, професионално направлен ие 4.4. Нау к и за зем я та (С т ру к т у рн и и
морфолож к и изслед ва н и я на на норазмерн и
минерали и материали с трансмисионно електронно-микроскопски методи), за нуждите на
направление „Стру кт у рна кристалографи я и
материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи – в канцеларията на института
на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл.
107, стая 55, тел. 02/979-70-55.
7994
26. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конку рс
за доцент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ (Теория
на апроксимациите и приложения), за нуждите
на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„ЧР“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 8, тел. 979-28-48.
7997
671. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки
за Земята, научна специалност „Картография
и ГИС“, за нуждите на департамент „География“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.
8052
945а. – Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, София, обявява
конкурс за академичната длъжност професор за
нуждите на лаборатория „Растително-почвени
взаимодействия“ към нау чноизследователско
направление „Растителна екофизиология“ по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, специалност 01.06.06 „Генетика“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70 и 979-26-06.
8064
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945б. – Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, София, обявява
конкурс за академичната длъжност доцент за
нуждите на лаборатория „Регулация на генната
експресия“ към научноизследователско направление „Молекулярна биология и генетика“ по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, специалност 01.06.16 „Физиология на
растенията“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института,
1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21,
тел. 872-81-70 и 979-26-06.
8065
23. – Институтът за държавата и правото
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност професор от област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.6. Право – един, по „Наказателен процес“ за
нуждите на секция „Наказателноправни науки“.
Документите се подават в ИДП – 1000 София,
ул. Сердика № 4, в срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
8068
86. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че са продадени следните обекти:
През август 2017 г.:
1. Самостоятелен обект в сграда с идент.
02659.2195.742.1.1 (помещение), ул. Александър
Стамболийски № 1, ет. 1, гр. Банкя, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“,
продаден на ЕТ „Ангел Зарков – Били – 92“,
представлявано от Ангел Стефанов Зарков, за
84 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Самостоятелен обект в сграда с идент.
68134.1505.2319.1.1 (помещение към трафопост),
ж.к. Дружба – 2 ч., между бл. 412 и бл. 417, София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, продаден на „Биоджеминай“ – ЕООД, представлявано от Яна Огнянова
Чалъкова, за 5000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС).
3. Урегулиран поземлен имот VI „За КОО“,
кв. 73, м. Ст удентски град, на ъг ъла на ул.
Никола Габровски и ул. Проф. Боян Каменов,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, продаден на „Клиник
инвест“ – ЕООД, представлявано от Даниела
Делчева Тикова, за 1 590 000 лв. На основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в
размер 318 000 лв. Продажната цена на обекта с
ДДС е в размер 1 908 000 лв., изплатени изцяло
от купувача.
4. Поземлен имот с идент. 68134.406.68 (в УПИ
VI-487, кв. 740), ул. Силистра № 3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище“, продаден на „ДПЛ Пропърти“ – ЕООД,
представлявано от Милчо Ангелов Ангелов, за
415 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 83 000 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
498 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
5. Поземлен имот с идент. 68134.1.8600.1349,
кв. Враждебна, до надлеза на Северна скоростна
тангента при ул. Челопешко шосе, гр. София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, продаден на „София Франс
Ауто“ – АД, представлявано от Стоян Грудев
Желев, чрез пълномощника Ваня Иванова Николова, за 90 000 лв. На основание чл. 2, т. 1
и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
18 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 108 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
През септември 2017 г.:
1. Поземлен имот с идент. 68134.4360. 817
(УПИ VIII-17, 668, кв. 12), м. ж.к. Люлин – 7 м.р.,
София, ж.к. Люлин – 7 м.р., бул. Джавахарлал
Неру, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, продаден на „Ками
20 08“ – ЕООД, п редставл явано от К амели я
Георгиева Цоклинова, за 205 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 41 000 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 246 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
7822
50. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Белоградчик,
община Белоградчик, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възра жени я по тях пред Слу жбата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
7960
8. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и
план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура на част от м. Горубляне, кв. 95, 96, 88, 52, 84 и 43, в граници:
задънена улица от о.т. 24г до о.т. 24д; северна
граница на УПИ І и УПИ ХІХ от кв. 95; през
ул. Преслав; северна граница на УПИ ХІV и
УПИ ХІ от кв. 96; ул. Павел Красов до о.т. 43;
ул. Шиндра, прилежаща на кв. 86 и 87; западна, северна и източна граница на УПИ V – „за
озеленяване“, от кв. 88; южна граница на УПИ
VІ от кв. 88; източна граница на УПИ ІV и
УПИ VІІ от кв. 88; през ул. Шиндра; източна
и южна граница на УПИ ІV от кв. 52; през
ул. Виднището; улица от о.т. 63а до о.т. 57а;
ул. Селището; северна и западна граница на
квартал 44; през ул. Минзухар; западна граница
на квартал 42; през ул. Цветна градина; западна
граница на УПИ І и УПИ ХV от квартал 45;
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през ул. Самоковско шосе; източна граница на
квартал 41; през ул. Цветна градина; източна
граница на к вартал 20; през ул. Владичина
ливада; източна граница на УПИ ІІ и УПИ ХV
от кв. 39; през ул. Самоковско шосе до о.т. 24г.
Проектите са изложени в район „Младост“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столична
община чрез район „Младост“.
7961
1. – Община гр. Аксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУ Т, включващ
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Изместване на участък от ВЕЛ 20 kV
Аксаково 2“, преминаващ през ПИ № 009052 по
КВС на з-ще гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, с териториален обхват, както
следва: ПИ № 009052 – нива, собственост на
Живко Василев Жеков. Проектът за подробен
устройствен план е изложен за разглеждане в
Техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая 6. Приемен ден на Техническата служба
е всеки вторник от 9 до 12 и от 13 до 16 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
8053
2. – Община гр. Ардино, област Кърджали,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че са изработени и приети помощни планове,
планове на новообразуваните имоти по § 4к,
ал. 1 ЗСПЗЗ на зона на земеделско ползване в
землището на гр. Ардино, местност Тозлук (Гюней), община Ардино, които ще бъдат изложени
в сградата на общината в отдел „АБОбС“, стая
№ 7. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община
Ардино. За справки: отдел „АБОбС“.
7903
18. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект „Уличен водопровод за селскостопанска сграда в поземлен
имот 16955.47.123 по кадастралната карта на
с. Горнослав“. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7962
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19. – Общ и н а Ас еновг р а д н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект „Уличен
водопровод за поземлен имот 72789.68.239 по
кадастралната карта на с. Тополово“. Проектът
и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на
общината. На основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
7963
4. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за електрозахранване на обект
„Нов електропровод за кравеферма, обслужващ
сгради и трафопост“ и водопроводно отклонение
за поземлен имот № 049235 в м. Слава поляна,
землище с. Литаково, община Ботевград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация – Ботевград.
8086
1. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че e изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 23, 24 и
98 по плана на с. Звездица и улична регулация
от о.т. 498 до о.т. 515 в зона „Жм“, м. Корията,
община Варна. Проектът е изложен в кметство
Звездица при община Варна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да разгледат изработения план и да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Варна чрез
кметство Звездица.
7964
10. – Община Горна Оряховица съобщава на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 124а,
ал. 1 и с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, Решение № 531
от протокол № 33 от 7.09.2017 г. на Общинския
съвет – г р. Горна Оряховица, и за явление с
вх . № У010 7в -19 о т 9.10.2 017 г. о т „П л а не та“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление:
с. Поликраище, община Горна Оряховица, ул.
Тунджа № 9, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, с обхват ПИ
№ 200112 – полски път, ПИ № 000237 – полски
път, ПИ № 107015 – нива, и ПИ № 314047 – кравеферма, по КВС в землището на с. Поликраище, община Горна Оряховица, в който: в част
парцеларен план (ПП) се предвижда прокарване
на ел. захранване за ПИ № 314047 – с НТП
„Кравеферма“, местност Бостанлъка, по КВС
в землището на с. Поликраищ е, община Горна
Оряховица, като съгласно приложеното проектно
предложение ел. трасето ще преминава през
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ПИ № 107015 – собственост на Илия Маринов
Христов, ПИ № 200112 и ПИ № 000237 – полски
пътища, собственост на Община Горна Оряховица. На основание чл. 128, aп. 5 ЗУТ заинтересованите собственици на недвижими имоти
могат да се запознаят с проекта в стая 215 на
Община Горна Оряховица и при необходимост
да направят мотивирани писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
кмета на община Горна Оряховица в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
7820
4. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с
Решение № 122 по протокол № 6 от 29.09.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Девин, е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за обект
„Плувен басейн“ в УПИ-I, кв. 1, местност Струилица, гр. Девин, подобект: „Външен водопровод“,
сервитут, засягащ поземлени имоти: № 9.320,
№ 9.470, местност Поречие – река Девинска,
№ 139.471, община Девин, област Смолян. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8054
1. – Община Доспат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
страни, че е изработен проект за ПУП – ИПР
за кв. 35, кв. 61 и кв. 66 на с. Барутин, община
Доспат, област Смолян, с който се изменя регулационният план. ПУП – ИПР се намира в
отдел „ОСУТ“ при Община Доспат и заинтересованите лица на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят възражения в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.
7891
96. – Общинската служба „Земеделие“ – Карлово, на основание ч л. 32, а л. 1 ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересуваните лица, че ще се
извърши трасиране и въвод във владение на
новообразувани имоти по плана на новообразуваните имоти за местност Бозалан, землище
г р. С опо т, общ и на С опо т. Траси ра не т о ще
се извърши по график, който започва 14 дни
след обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Графикът по дати и местности ще
бъде изложен в административната сграда на
община Сопот.
7965
16. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
на обект: „Реконст ру к ци я на съществу ваща
въздушна мрежа НН на извод „2“ от трансформаторен пост „ТП „Център“ за ел. захранване
на „Двуетажна жилищна сграда“ в ПИ 043032,
местност Аволук, с. Филаретово, община Котел,
област Сливен. Трасето на кабела се прокар-
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ва през имоти 000070 – публична общинска
собственост с предназначение на територията
земеделска и начин на трайно ползване – за
селскостопанск и, горск и и ведомст вен път,
и 043024 – публична общинска собственост с
предназначение на територията земеделска и
начин на трайно ползване – за селскостопански,
горски и ведомствен път. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8097
14. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – Пп (парцеларен план), допуснат с Решение
№ 242, т. 3 по протокол № 20 от 15.12.2016 г. на
ОбС – гр. Кресна – за елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ за осигуряване захранване на ПИ № 000779,
„Русенци“, землище с. Ощава, община Кресна,
област Благоевград, с вода за питейно-битови
нужди, което ще се реализира от съществуващ
водопровод за с. Стара Кресна, ПЕВП ∅ 90.
Дължината на проектния водопровод е 212,1 м,
преминаващ през следните имоти: ПИ № 000021,
път ІV клас, община Кресна, землище с. Стара
Кресна, с дължина на преминаване 8 м и площ
с ограничение в ползването є 0,032 дка; ПИ
№ 000103, път ІV клас, община Кресна, землище
с. Ощава, с дължина 78,6 м и площ с ограничение
в ползването є 0,314 дка; ПИ № 000749 (проектен
местен (общински) път без изход – тупик от о.т. 1
на ПИ № 000103, път ІV клас, община Кресна,
през о.т. 2, о.т. 4, о.т. 5 до о.т. 6 с дължина 125
м) с НТП – друга територия, заета от селското
стопанство, с дължина 125,5 м и площ с ограничение в ползването є 0,502 дка. Общата дължина
на проектния водопровод е 212,1 м и площ с
ограничение в ползването є 0,848 дка. Проектът
се намира в Община Кресна, ул. Македония
№ 96, ет. 2, стая № 109, и може да се разгледа
от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация – гр. Кресна.
7778
29. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните лица, че във връзка с
чл. 154, ал. 5 ЗУ Т е издал Заповед № РД-34-269
от 13.10.2017 г. за допълване на Разрешение за
строеж № 1 от 22.03.2017 г., издадено на „Енерго – Про България“ – ЕА Д, за извършване на
„Рехабилитация на напорния водопровод към
ВЕЦ „Самораново“ – ZR 43 – изграждане на нов
напорен тръбопровод“, намиращ се в поземлени
имоти № 65245.8.1, № 65245.7.39 и № 65245.7.162
в землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, и поземлени имоти
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№ 000137, № 000141 и № 000121 в землището
на с. Ресилово, община Сапарева баня, област
К юстендил. Издадената заповед подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на
област Кюстендил.
8088
475. – Община К юс тен ди л на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на
„Мобилтел“ – ЕАД, на територията на гр. Кюстендил“, подобект: КШ 1381 – до нова шахта до
БС в границите на гр. Кюстендил и землището
на с. Слокощица, община Кюстендил. Проектът е съставна част на комплексен проект за
инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ за
строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД,
на територията на гр. Кюстендил“ по трасе,
преминаващо през имоти извън регулацията
на гр. К юстендил (ПИ 41112.503.1783 от кадастралната карта и кадастралните регистр и
на гр. К юстендил) и ПИ 000516 от К ВС на
землище с. Слокощица. Възложител на проекта е „Мобилтел“ – ЕАД, София. Проектът и
придружаващата го документация се намират
в Община Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 1,
стая № 19. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7861
476. – Община К юстен ди л на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа
на „Мо би л т е л“ – Е А Д , на т ери т ори я т а на
гр. К юстендил“, подобект: КШ 2328-633 – до
нова шахта в землището на с. Жиленци, община Кюстендил. Проектът е съставна част
на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ за строеж: „Кабелна
мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД, на територията
на гр. Кюстендил“ по трасе, преминаващо през
имоти извън регулацията на с. Жиленци, община
Кюстендил (ПИ 000005 – общински път, и ПИ
022036 – общински път), по КВС. Възложител на
проекта е „Мобилтел“ – ЕАД, София. Проектът
и придружаващата го документация се намират
в Община Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 1,
стая № 19. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7862
477. – Общ ина К юс тен ди л на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за под-
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робен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н
за определяне на трасета за обект: „Кабелна
мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД, на територията
на гр. Кюстендил“, подобект: КШ 1340 – КШ
1341 в границите на гр. К юстендил. Проектът е съставна част на комплексен проект за
инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ за
строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД,
на територията на гр. Кюстендил“ по трасе,
преминаващо през имоти извън регулацията
н а г р. К ю с т ен д и л (П И 4111 2 .2 6.62 – р еп убликански път, ПИ 41112.19.35 – републиканск и п ът, П И 41112 .2 5.16 0 – р еп у б л и к а нс к и
п ът, П И 41112 .26.163 – р еп у бл и к а нск и п ът,
П И 41112 .29.4 – р еп у бл и к а нск и п ът, и П И
41112.502.280 – републикански път, от кадастралната карта и кадастралните регистри на
г р. К ю с т ен д и л). Въ з лож и т е л на п р о ек т а е
„Мобилтел“ – ЕАД, София. Проектът и придружаващата го документация се намират в
Община Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 1,
стая № 19. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7863
478. – Община К юс тен ди л на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на
трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД, на територията на гр. Кюстендил“,
подобект: КШ 682 – до нова шахта в границите
на гр. Кюстендил и землището на с. Грамаждано.
Проектът е съставна част на комплексен проект
за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ за
строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД,
на територията на гр. Кюстендил“ по трасе,
преминаващо през имоти извън регулацията
на гр. К юстендил (ПИ 41112.83.371 – общински път, ПИ 41112.83.388 – общински път, ПИ
41112.83.455 – нива, частна общинска собственост, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Кюстендил) и на с. Грамаждано,
община Кюстендил (ПИ 000051 по КВС). Възложител на проекта е „Мобилтел“ – ЕАД, София.
Проектът и придружаващата го документация
се намират в Община Кюстендил, пл. Велбъжд
№ 1, ет. 1, стая № 19. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7864
9. – Община Левски на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпил за одобрение
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Електронна съобщителна инфраструктура – оптична кабелна мрежа
на територията на община Левски, гр. Левски – с. Малчика“, включващ парцеларен план
за трасето, преминаващо през землищата на
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гр. Левски, с. Аспарухово, с. Малчика на територията на община Левски. Проектът се намира
в дирекция „Градоустройство и архитектура“ на
Община Левски, стая 308, бул. България № 58,
и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7857
22. – Община Момчилград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Допълнително водоснабдяване
на с. Врело от резервоар с. Кос“ в землището
на с. Врело и с. Кос, община Момчилград, с
възложител Община Момчилград. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация, стая 23. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8059
3. – Община Перущица на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – план за
улична регулация (ПУР) – план за регулация
само на улици и на поземлени имоти за обекти – публична собственост, за „Селищно образувание – вилна зона м. Панов връх, землище на
гр. Перущица, община Перущица, преработен
според изискванията на протокол № 7, т. 1 от
21.09.2017 г. на ЕСУТ – окончателен проект, с
възложител: Община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, представлявана от Ради Ботев Минчев – кмет на община Перущица. Настоящата
процедура по чл. 128, ал. 1, предвидена в ЗУТ,
се провежда отново на основание 128, ал. 10
ЗУТ за частта от плана, която е преработена,
и само по от ношение на заин тересовани те
лица, засегнати от преработката. Проектът е
изложен в сградата на Община Перущица, ет. 3,
стая № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект до служителите
на общинската администрация – гр. Перущица.
8025
62. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за изменение на ПУП – парцеларен план за
„Tрасе на въздушно ел. проводно отклонение
за за х ра н ва не на Ба зова с та н ц и я № 2112“,
намираща се в поземлен имот с № 007001, м.
Вис, землище на с. Габрене, община Петрич.
Предвидено е трасето и сервитутът на електропровода да преминат през поземлени имоти по КВС съгласно регистър на засегнатите
имоти, заверен от „Благоевградски територи-
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ален кадастър“ – ЕООД, неразделна част към
ПУП – ПП: поземлени имоти с № 000015 – паси ще, мера – о бщ и нск а с о б с т вено с т, и мо т
№ 000052 – дере, овраг, яма – общинска собственост, и имот с № 007001 – нива – общинска
собственост. Проектът се намира в сградата на
Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
8096
32. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти 226002, 000443,
000063 и 000062 в м. Целините в землището
на с. Гривица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – подземно ел. захранване СН 20 kV за ПИ
226002, м. Целините в землището на с. Гривица,
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“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
7973
5. – Община Пловдив на основание чл. 25,
а л. 4 от Закона за общинската собственост
съобщава на Владимир Йорданов Ба левск и
и Цветана Христ ова Ба левска с пост оянен
адрес: Пловдив, ул. Леди Ст рангфорд № 19,
ненамерени на настоящ и постоянен адрес, че
е издадена Заповед № 17ОА2191 от 4.09.2017 г.
на кмета на община Пловдив, с която се отчуждава част с площ 62 кв. м от ПИ с идентификатор 56784.18.138 по КККР на гр. Пловдив
с адрес: местност меж ду Голямоконарско и
Пазарджишко шосе съгласно влязъл в сила
П У П – П У Р в о бх в а т з а ч а с т и о т С ИЗ –
І и ІI част и кв. Тодор Каблешков, гр. Пловдив,
в обхвата на община Пловдив от бул. Дунав
до землищната граница с община „Марица“, в
обхвата на община „Марица“ до транспортен
възел „Царацово“ – път ІІІ-805, одобрен със
Заповед № РД-20-144 от 5.12.2014 г. на областния управител на област Пловдив, попадаща в
уличната регулация на Голямоконарско шосе.
Определено е обезщетение в размер 3233 лв.
без ДДС. Заповедта подлежи на обжалване пред
А дминистративния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7966
43. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на обект:
„Пътна връзка и път за достъп до УПИ 02013
(ПИ 29235.23.46) – предприятие за преработка
на мляко и производство на млечни продукти,
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млекосъбирателен пункт и офиси“, местност
Ирез л и к а – по К К на с. Жел язно, общ и на
„Марица“, област Пловдив. Проектът се намира в сградата на общинската администрация,
стая 408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив, на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8073
3. – Областният управител на област Разград
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ 1 от 18.10.2017 г. на възложителя – „Кубрат
кабел“ – ООД, ЕИК 114606799, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения
от областния управител на област Разград на
18.10.2017 г. инвестиционен проект за обект:
„Подземна оптична кабелна линия с. Севар,
община Кубрат – с. С у шево, община Завет,
област Разград“. Местоположението на обекта
е на територията на община Завет и община
Кубрат, област Разград. Извън урбанизираната
територия трасето е в обхвата на общински
път R A Z 1062 „(ІІ-49) – Кубрат – Севар – Прелез – (ІІІ-4902)“, както следва: на територията
на община Кубрат – 1497 м (ПИ 000094 и ПИ
000099, землище на с. Севар), на територията на
община Завет – 992 м (ПИ 000131, землище на
с. Сушево). В урбанизираната територия трасето
е в обхвата на тротоар и тревна площ – публична общинска собственост, с дължина 39 м
(с. Сушево, община Завет). Разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Разград пред ВАС в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8094
12. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „Външно кабелно ел. захранване
НН“ на „Детски център с гаражи“ в поземлен
имот (ПИ) 042005 в местността Бангеица, землището на с. Поленица, община Сандански, област
Благоевград. Трасето на кабела е с дължина
88 м и преминава през два поземлени имота от
КВС на с. Поленица, община Сандански: ПИ
042044 и ПИ 042045, и двата полски пътища – на
община Сандански. Проектът за ПУП – ПП се
намира в дирекция „УТИ“, ет. ІV, стая № 403, и
може да се разгледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време
на Община Сандански. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7782
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6. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за довеждаща инфраструктура – ел.
захранване на нов гробищен парк в УПИ І,
кв. 85 по ПРЗ на Свиленград, кв. Капитан Петко Войвода, през ПИ с идентификатор 85.605
по КК на Свиленград. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Свиленград.
7783
21. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за трасе на общински път през Стопански
двор „Фермата“ до рибарниците на р. Марица,
гр. Септември. Проектното трасе започва от
входа на Стопански двор „Фермата“ и в посока
север се насочва в обхвата на ПИ 000190 – местен път, след което обхваща ПИ 000182 с НТП
Стопански дворове и производствени бази на
селското стопанство, и част от местен път ПИ
000194, чупи в посока изток по ПИ 000182,
пресича местен път ПИ 000208 и ПИ 000205
(с НТП Стопански дворове и производствени
бази на селското стопанство), след което отново
сменя посоката си на север, като преминава
по местен път ПИ 000198, засяга за кратко ПИ
011373 – полски път, и ПИ 011353 – отводнителен канал, и преминавайки по полски път ПИ
011352, достига до рибарниците на р. Марица,
землище гр. Септември. На основание чл. 128,
а л. 5 ЗУ Т заин тересовани те лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7892
22. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за частично изменение на
ПР на УПИ IV-499, VI-501, 503 и V-500 в кв. 42,
УПИ І-19 и IV-22 в кв. 3 и УПИ XXI-6 в кв. 2 и
улици с осови точки 23-24-24а-24б и 24а-127-128
по плана на с. Славовица, с който УПИ VI-501,
503 и V-500 в кв. 42 се променят така, че дворищнорегулационните и уличнорегулационните
линии така, че да минат по съществуващите на
място граници, одобрени със Заповед № 25 от
17.05.2016 г. на кмета на общината, с което се
променя и дворищнорегулационната линия с
УПИ IV-499. В УПИ І-19 и УПИ IV-22 в кв. 3 се
променят уличнорегулационните линии да минат
по одобрените със Заповед № 25 от 17.05.2016 г.
на кмета на общината имотни граници. В УПИ
XXI-6 в кв. 2 се променя уличнорегулационната линия да мине по одобрената със Заповед
№ 25 от 17.05.2016 г. на кмета на общината
имотна граница. Заличават се улици с осови
точки 23-24-24а-24б и 24а-127-128 и се създават
нови улици с нови осови точки 23-23е-23д-23а,
23а-23б-23в-128 и 23а-23г по изградените на място
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улици. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7893
34. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на ел. кабели НН от съществуващ МТП
„Данлиб“ в ПИ 67338.98.42 до ново ел. табло
на северозападната граница на ПИ 67338.98.47,
отреден „За разширение на складова база“, и
до два броя нови ел. табла в ПИ 67338.97.7 с
НТП – „полски път“, засягащи със своя сервитут
следните имоти: ПИ 67338.98.42 с НТП – „за
хранително-вкусова промишленост“, собственост на физически и юридически лица, ПИ
67338.98.18, ПИ 67338.98.37 и ПИ 67338.97.7 с
НТП – „полски път“, общинска собственост, и
ПИ 67338.98.35 с НТП – „за друг вид производствен, складов обект“, общинска собственост,
всичк и в мест ност Аркара кору ч, землище
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
8069
34а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на ел. кабел 20 kV от нов ЖР стълб
в ПИ 67338.845.38 до ПИ 67338.845.36, отреден
„За складова база за селскостопанска техника и
производство на пелети“ и преминаващ през ПИ
67338.845.38 с НТП – „посевни площи“, частна
собственост, и ПИ 67338.845.59 с НТП – „полски
път“, общинска собственост, всички в местност
Дотлука, землище кв. Речица, гр. Сливен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8070
1. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 589 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
6.10.2017 г., протокол № 30,  се разрешава и е
одобрено задание с  изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план и
устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян“,
ведно с допълнително изработени клонове. На
основание чл. 128, ал. 5 и чл. 156а (нов – ДВ,
бр. 87 от 2010 г.) ЗУТ в 15-дневен  срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ  могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
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проекта за подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план-схеми   до
общинската администрация, Смолян – Смолян,
бул. България № 12.
8087
92. – Община Смядово, дирекция „Специализирана администрация“, на основание чл. 28,
ал. 1 и 2 и чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересованите лица, че с решение по
протокол № 2 от 18.10.2017 г. са одобрени/
приети помощните планове по § 4к, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗСПЗЗ за общо 34,24 ха в следните местности
в землището на гр. См ядово, община См ядово, област Шу мен: Дули те, к.р. № 207 (с
площ 4,69 ха); Борджиев трап – к.р. № 238 (с
площ 3,21 ха); Палищата – к.р. № 286 (с площ
4,69 ха); Коренището – к.р. № 208, к.р. 232 и к.р.
286 (с обща площ 10,04 ха); Бостанлъка – к.р.
№ 227 (с площ 0,59 ха); Брайковец – част от
к.р. № 237, к.р 194 и к.р. 195 (с обща площ
5,25 ха); Жеков кладенец – к.р. № 193, к.р. 188
(с обща площ 5,77 ха). Планът е изложен в
сградата на общината, отдел „ТСУ ТО“, ет. 1,
стая 3. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плана и придружаващата го документация до
кмета на общината.
8026
66. – Община гр. Твърдица, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е
изработен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) за кабел НН за
външно ел. захранване на базова станция № 5173
на „Теленор България“ – ЕА Д, в ПИ № 000.121,
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населеното място, за изграждане на трасе на външно ел. захранване
за ПИ 000.121, землище с. Жълт бряг, община
Твърдица, област Сливен, съставляващ използваеми естествени ливади, общинска частна
собственост, съгласно регистъра на имотите
к ъм п роек та. Проек т ът е на разположение
всеки работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на Община Твърдица, област Сливен, пл.
Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация – Твърдица.
7967
7. – Община Трън, отдел „УТОС“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод
за гр. Трън от преходен резервоар до напорен
резервоар V=2000 м 3, през поземлени имоти с
№ 000176, 000208, 000258, 000267, 070048, 070059,
070094, 070103, 070112, 070135, 070142, 070158,
240019, 240041, 240046, 240048, 240073, 240079,
522014, 524001, 524002, 524003, 524007, 527008,
527009, 527012, 527015 от КВС в землището на
гр. Трън и ПИ № 000021, 000060, 000105, 000113,
000163, 015001, 015005, 015013, 015014, 015058,
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016002, 046004, 048010, 048011, 048013, 048016,
053002, 053003 от КВС в землището на с. Банкя, община Трън. Заинтересуваните страни на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението могат да се запознаят с проекта и
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
7904
14 . – Общ и н а Т ър г о ви щ е н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изготвен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за подобект: „Обслужващ път
към ПИ № 73626.113.7“ за обект: „Търговскоскладова база в ПИ № 73626.113.7, местност
Първи долап в землището на гр. Търговище“, с
който се засягат ПИ № 73626.113.1 и част от ПИ
№ 73626.202.177 – общинска собственост. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1, в
сградата на Община Търговище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
7821
7. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ ІІ – общ.,
кв. 27, УПИ ХІІ – ТП, кв. 20, и алея между
кв. 19, 20 и 27, кв. Веригово, гр. Хисаря, община Хисаря, по означените със зелен и кафяв
цвят линии и надписи за регулацията, като се
променя конфигурацията на пешеходната алея
между кв. 27 и кв. 20, образува се нова алея от
УПИ ХIV – за озеленяване, кв. 20, заличава се
УПИ ХІІ – ТП и се образува нов УПИ ХIV – за
озелен яване и ТП с нискоета ж но свободно
застрояване, означено с ограничителни линии
на застрояване с червен пунктир, и се променя
уличната регулационна линия на УПИ ІІ – общ.,
за който се запазва предвиденото по действащия
ПУП – ПРЗ свободно нискоетажно застрояване,
както и предвидената зона и градоустройствени
показатели по зелените и кафявите линии, надписи и зачерквания за регулацията, означени
на приложения проект. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7784
64. – Община с. Чу прене, област Ви дин,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за подобект: „Кабелна
линия 20 kV и МКТП 20/0,4 kV“ на обект: „Фабрика за производство на пелети и дървопреработване – УПИ І-024003, с. Протопопинци, община
Чупрене“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в стая 14
на Община Чупрене.
8071
12. – Община Шумен на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен помощен план в землището на с. Лозево – Чакалъците, к.р. 132, Под
гората, к.р. 22, Плеската, к.р. 38, Лозевск и
язовир, к.р. 24, землище на с. Костена река,
к.р. 2, землище на с. Черенча, к.р. 503, землище
на с. Мараш – Марашки лозя, к.р. 61. Планът
е изложен в сградата на общината на ет. 3,
дирекция „Устройство на територията“, стая
№ 330. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плана до кмета на общината.
7785

С ЪД И Л И Щ А
Върховният касационен съд, гражданска и
търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през декември 2017 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по
отделения и дати, както следва:
НА 4.12.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 5014/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1121/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Мариета Тодорова Колева чрез адвокат
Владимир Кънчев, Варна, ул. Райно Попович 12,
офис 5; Здравко Иванов Няголов чрез адвокат
Владимир Кънчев, Варна, ул. Райно Попович
12, офис 5; Калинка Ангелова Ангелова чрез
адвокат Владимир Кънчев, Варна, ул. Райно
Попович 12, офис 5; Димитър Василев Вълков чрез адвокат Владимир Кънчев, Варна,
ул. Райно Попович 12, офис 5; Велин Христов
Великов чрез адвокат Владимир Кънчев, Варна,
ул. Райно Попович 12, офис 5; Людмила Василева Димитрова чрез адвокат Владимир Кънчев,
Варна, ул. Райно Попович 12, офис 5; Стилияна
Савова Иванова чрез адвокат Владимир Кънчев,
Варна, ул. Райно Попович 12, офис 5; Димитър
Борисов Иванов чрез адвокат Владимир Кънчев,
Варна, ул. Райно Попович 12, офис 5, срещу
Анастас Петров Петров чрез адвокат Петър
Станев, Варна, ул. Александър Дякович № 45,
ет. 4; Павлета Павлова Табакова чрез адвокат
Петър Станев, Варна, ул. Александър Дякович
№ 45, ет. 4.
Второ гражданско отделение, 5116/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Бутед“ – АД, чрез адвокат Мариета
Георгиева, Бургас, ул. Александровска 115, вх. А,
ет. 4, срещу „Сентрал парк Бургас“ – ЕООД,
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Бургас, ул. Сердика 2А, и трета страна Районен кооперативен съюз „Черноморие“, Бургас,
ул. Янко Комитов 28.
Второ гражданско отделение, 345/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
300/2016 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Севдалина Севдалинова Джинсова
чрез адвокат Николай Пейковски, Девин, област
Смолян, ул. Александър Костов 14; Красимира
Севдалинова Велева чрез адвокат Николай Пейковски, Девин, област Смолян, ул. Александър
Костов 14; Даниела Севдалинова Джинсова чрез
адвокат Николай Пейковски, Девин, област
Смолян, ул. Александър Костов 14; Николай
Севдалинов Джинсов чрез адвокат Николай Пейковски, Девин, област Смолян, ул. Александър
Костов 14, срещу Елза Смилянова Ботева чрез
адвокат Светла Оковска, Смолян, бул. България
3, офис 320; Силва Исмаилова Терзиева чрез
адвокат Богдана Печилкова-Смолянска, Смолян,
ул. Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34; Лилко
Смилянов Джинсов чрез адвокат Богдана Печилкова-Смолянска, Смолян, ул. Хан Аспарух 1,
бл. 46, вх. Г, ап. 34; Карамфил Смилянов Джинсов, Доспат, област Смолян, ул. Гео Милев 6.
Второ гражданско отделение, 456/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
368/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тодор Николов Григоров чрез адвокат
Емилия Ангелова, София, ул. Париж 4, партер,
ап. 1; Бояна Декова Григорова чрез адвокат
Емилия Ангелова, София, ул. Париж 4, партер,
ап. 1; Милко Петков Димов чрез адвокат Емилия
Ангелова, София, ул. Париж 4, партер, ап. 1,
срещу Александър Стоянов Денев чрез адвокат
Теменужка Аначкова, Варна, бул. Съборни 38;
Калин Стоянов Денев чрез адвокат Теменужка
Аначкова, Варна, бул. Съборни 38.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 424/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
354/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар Борис Трети 136, срещу
„Василеви счетоводство и одит“ – ООД, с управител Валентин Василев чрез адвокат Гергана
Кирилова, Велико Търново, ул. Ив. Момчилов 12.
Първо търговско отделение, 875/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4664/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Емил Петков Кръстев чрез адвокат
Камелия Кендова, София, бул. Сливница 65,
Търговски център „Глобус“, ет. 2, офис 30, срещу
„Юробанк България“ – АД, чрез адвокат Антоанета Стефанова, София, ул. Хан Аспарух 54,
ет. 5, офис 9.
НА 4.12.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2174/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3438/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
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с изпълнителен директор Стилиян Вътев, София,
ул. Света София 5, срещу Пламен Димитров
Дебеляшки чрез адвокат Любомир Владимиров, София, бул. Македония 40, ет. 5, ап. 17;
„Булгарекоплод“ – ЕООД, с. Вакарел, община
Ихтиман, област София, ул. Чешма Ангелина 12;
„Булгарфригоплод“ – ЕООД, с. Вакарел, община
Ихтиман, област София, ул. Чешма Ангелина 5.
НА 4.12.2017 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5411/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1021/2016 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Виолета Иванова Георгиева
чрез адвокат Надя Антонова, София, ул. Христо
Белчев 14, срещу Канка Колева Великова чрез
адвокат Светломира Пантелеева, Стара Загора,
ул. Света Богородица 98; Велик Димов Великов
чрез адвокат Светломира Пантелеева, Стара
Загора, ул. Света Богородица 98.
Четвърто гражданско отделение, 5434/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 313/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Тошко Владимиров Орешаров
чрез адвокат Юрий Митев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 504; ЕТ „Велико Славов Великов“ чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна,
ул. Парижка комуна 2, ет. 2; Снежина Тодорова
Орешарова чрез адвокат Юрий Митев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 504; Теодор Йосифов
Тодоров чрез адвокат Евгения Русева, Добрич,
ул. Константин Стоилов 5, ет. 2; Анна Димитрова
Тодорова чрез адвокат Евгения Русева, Добрич,
ул. Константин Стоилов 5, ет. 2, срещу Румен
Петров Петров чрез адвокат Искра Желева, Добрич, бул. Двадесет и пети септември 56, вх. Б,
ап. 1; „Петров и си-е“ – ООД, от Румен Петров
Петров чрез адвокат Искра Желева, Добрич,
бул. Двадесет и пети септември 56, вх. Б, ап. 1.
НА 5.12.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 54/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1097/2016 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Регионален исторически
музей, Стара Загора, представляван от директора Петър Тодоров Калчев, чрез адвокат Иван
Минков, София, бул. Христо Смирненски 14,
срещу Ангел Господинов Динев чрез адвокат
Недялка Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 7, ап. 37, Адвокатска кантора „Печеви“.
НА 6.12.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 5520/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1305/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Дарин Константинов Камбов чрез
адвокат Наташа Дишлиева, София, ул. Раковски 163А, ет. 2; Кремена Василева РуменоваКамбова чрез адвокат Наташа Дишлиева, София,
ул. Раковски 163А, ет. 2, срещу Жан-Ростислав
Асенов Джоров, София, ул. Гургулят 3, вх. А,
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ет. 3, ап. 5; Десислава Василева Джорова-Стоянова, София, ж.к. Стрелбище, бл. 93, вх. А,
ет. 8, ап. 39.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3861/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3329/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Даниела Александрова Николова
чрез адвокат Димитър Топалов, Варна, уп. Поп
Харитон 13, срещу „Белвю Варна“ – АД, представлявано от Коба Отарович Беридзе – законен
представител, Варна, ул. Генерал Гурко 80/82;
Коба Отарович Беридзе чрез адвокат Георги
Амуджиев, Варна, ул. Граф Игнатиев 17, офис 5;
„Шарус“ – ООД, представлявано от управителя
Ивослав Русинов, София, ул. Проф. Асен Златаров 17А, ап. 14; Мария Живкова Темелкова,
Варна, ул. Найден Геров 29.
Четвърто гражданско отделение, 60217/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1572/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Трансимпекс“ – АД, чрез
адвокат Христо Арабаджиев, София, бул. Христо
Ботев 48, ет. 3, офис 32, срещу Министерството
на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102;
Агенция „Митници“, София, ул. Г. С. Раковски 47.
Четвърто гражданско отделение, 706/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1307/2016 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Спас Иванов Серафимов чрез адвокат
Станислава Маринова Иванова, Варна, бул. Ген.
Колев 92 (вход Курортно строителство), ет. 3,
офис 32; Ангел Иванов Серафимов чрез адвокат
Станислава Маринова Иванова, Варна, бул. Ген.
Колев 92 (вход Курортно строителство), ет. 3,
офис 32, срещу Бранимир Николов Стоянов
чрез адвокат Иван Ралчев, Варна, ул. Драган
Цанков 21.
Четвърто гражданско отделение, 1226/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1615/2016 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Военно формирование 26720 – Черноморец, чрез старши юрисконсулт Антоанета
Бикова, Военно формирование 26720, Черноморец, община Созопол, област Бургас; Георги
Коста динов Тодоров чрез а двокат Мари яна
Пушева, Бургас, ул. Ген. Гурко 18, ет. 3.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2582/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4242/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Балдаран Спринг“ – АД, чрез адвокат Иванка Пакиданска, София, ул. Трапезица
6, офис 4, срещу „Девин“ – АД, чрез адвокат
Васил Павлов, София, бул. Стефан Стамболов
1, ет. 1.
Второ т ърговско отделение, 367/2017, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 4142/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Елтехникс“ – ООД, Перник,
ул. Бенковски 11, срещу Община Трън, пл. Владо
Тричков 1.
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Второ т ърговско отделение, 726/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Кредит консулт“ – ЕООД, чрез адвокат Христо Мандалчев, Пловдив, ул. Четвърти
януари 36, ет. 5, срещу „Стемо 2013“ – ЕООД,
чрез адвокат Красимир Босолов, София, ул. Уилям Гладстон 19А, ап. 2.
НА 7.12.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гра ж данско отделение, 53476/2015
(3476/2015 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 266/2015 по описа на Апелативен
съд Пловдив, подадена от държавата чрез министъра на земеделието и храните, Пловдив,
бул. Марица 122, ет. 3, срещу Георги Тодоров
Узунов, Пловдив, ул. Георги Кирков 15 А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 34/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
34/2016 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Областна дирекция на МВР – Добрич,
гр. Добрич, ул. Максим Горки 12; Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша
2, срещу Пламена Красимирова Илиева чрез
адвокат Сениха Ахмед Рюстем, София, ул. Три
уши 6, бл. 5, вх. А, ет. 2, офис 10.
Четвърто гражданско отделение, 428/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 996/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Петър Георгиев Петров, София, ул. Димитър Димов 28, срещу Държавно
предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 110.
Четвърто гражданско отделение, 495/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
347/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Илиан Тодоров Никифоров чрез адвокат Диян Иванов Мичев, Плевен,
ул. Ресен 8, срещу Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2; Районен съд
Плевен, Плевен, ул. Димитър Константинов 25.
Четвърто гражданско отделение, 619/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 399/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Йордан Станимиров Йорданов
чрез адвокат Жоро Михайлов Чобанов, Разград,
бул. България 13А, партер, срещу Станимир
Йорданов Владимиров, Исперих, област Разград,
ул. Цар Освободител 1В, ет. 1, ап. 2; Ивелина
Младенова Тодорова, с. Волуяк, ул. Еделвайс 4,
област София.
НА 11.12.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 749/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
37/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
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София, ул. Н. В. Гогол 18 – 20, срещу Ваня Павлова Павлова чрез адвокат Мариана Досова,
Враца, ул. Лукашов 14, офис 13.
Първо търговско отделение, 986/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4791/2016 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т „Корпорат ивна т ърговска банка“ – АД, в несъстоятелност, със синдици Ангел
Николов Донов и Кристи Христова Маринова
чрез адвокат Албена Николова, София, ул. Граф
Игнатиев 10, срещу „Екзотик 2000“ – ЕООД, с
управител Диан Василев Дянков, Стара Загора,
ул. Васил Левски 27, ет. 1, ап. 2.
Първо търговско отделение, 1102/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
351/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Красен Димитров Вавов чрез адвокат Николай Кожухаров, Бургас, ул. Шейново
9, вх. А, ет. 3; Иванка Василева Гърнева чрез
адвокат Пламен Танев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 16, ет. 1, ап. 3; Артур Бохос Кеседжиян чрез адвокат Николай Кожухаров, Бургас,
ул. Шейново 9, вх. А, ет. 3, срещу „Юробанк
Бъ л гари я“ – А Д, с изп ъ л н и т елен д и рек т ор
Димитър Борисов Шумаров и прокурист Милена Ивай лова Ванева ч рез а двокат Дел ян
Манчев, София, ул. Хан Аспарух 54, офис 9;
„Мотив“ – ООД, с управител Красен Димитров
Вавов чрез адвокат Николай Кожухаров, Бургас,
ул. Шейново 9, вх. А, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1200/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4191/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Румяна Русинова Станева чрез адвокат Георги Динев, София, ул. Владайска 49,
ет. 1, срещу Застрахователно дружество „Бул
Инс“ – ООД, София, бул. Джеймс Баучер 87,
и трета страна ЗАД „ОЗК Застраховане“ – АД,
София, ул. Света София 7, ет. 5.
НА 12.12.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 5036/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
592/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Василка Станоева Ковачева чрез
адвокат Антони Стефанов, София, ул. Екзарх
Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Радослава Николаева Стоименова чрез адвокат Антони Стефанов, София,
ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Ели Трайкова
Стойчовска чрез адвокат А нтони Стефанов,
София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Стоян
Трайков Ковачев чрез адвокат Антони Стефанов,
София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Харалампи Андонов Донков чрез адвокат Антони
Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет.1, ап.1;
Йорданка Петрова Донкова чрез адвокат Антони
Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1,
ап. 1; Антон Любомиров Донков чрез адвокат
Антони Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28,
ет. 1, ап. 1; Адриана Светославова Михайлова
чрез адвокат Антони Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Костадинка Петкова
Петрова чрез адвокат Антони Стефанов, София,
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ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Димитър Георгиев Димитров чрез адвокат Антони Стефанов,
София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Елена
Георгиева Мачкова чрез адвокат Антони Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1;
Катина Райчева Димова чрез адвокат Антони
Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1,
ап. 1; Райчо Пет ров Миланов чрез адвокат
Антони Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28,
ет. 1, ап. 1; Милан Райчев Петров чрез адвокат
Антони Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28,
ет. 1, ап. 1; „ЕС Пи ЕС Сигма Овърсис“ – ЕООД,
чрез адвокат Антони Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Драгомир Георгиев
Д и м и т ров ч рез а д вок ат А н т он и С т ефа нов,
София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1, срещу
„Максима Инвест“ – ООД, чрез адвокат Христо
Петков, Враца, ул. Полковник Лукашов 8, ет. 2,
офис 5; „Булнед“ – ЕООД, чрез синдик Красимир Иванов, Враца, ул. Христо Ботев 20; „Борса
имоти“ – ЕООД, Враца, ул. Христо Ботев 20;
„Инвест Пропърти“ – АДСИЦ, Враца, ул. Христо Ботев 20; „Мой“ – ООД, София, бул. Княз Ал.
Дондуков 93, и трета страна „Василев – Нико
77 – Т и С-ие“ – СД, София, ж.к. Младост 4,
бл. 403, вх. 7, ет. 7, ап. 51.
Първо гражданско отделение, 113/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
299/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Олег Вангелов Брашнаров чрез адвокат Иван Чолаков, гр. Сандански, ул. Македония 38, срещу Анастасия Димитрова Димитрова
чрез адвокат Никола Попов, Петрич, ул. Цар
Борис Трети 6, ет. 2, ст. 7.
Първо гражданско отделение, 364/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
224/2016 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Стефан Станев Христов чрез адвокат
Атанас Желев, Силистра, ул. Стефан Караджа 19,
срещу Спаса Николова Пенева чрез адвокат
Невин Алибрям, Силистра, ул. Отец Паисий 3,
ет. 1, ап. 4; Николина Николова Жекова чрез
адвокат Невин Алибрям, Силистра, ул. Отец
Паисий 3, ет. 1, ап. 4; Иванка Атанасова Стоянова чрез адвокат Невин Алибрям, Силистра,
ул. Отец Паисий 3, ет. 1, ап. 4; Тодор Атанасов
Стефанов чрез адвокат Невин Алибрям, Силистра, ул. Отец Паисий 3, ет. 1, ап. 4; Стефан
Атанасов Атанасов чрез адвокат Невин Алибрям, Силистра, ул. Отец Паисий 3, ет. 1, ап. 4;
Живка Димитрова Жекова чрез адвокат Невин
Алибрям, Силистра, ул. Отец Паисий 3, ет. 1,
ап. 4; Марийка Николова Николова, с. Айдемир,
област Силистра, ул. Каменно цвете 35.
Първо гражданско отделение, 535/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1644/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Светослав Петков Събев чрез адвокат
Мария Вълчанова, Варна, бул. Мария-Луиза 24,
вх. Б, ет. 2; Петранка Стаматова Събева чрез
адвокат Мария Вълчанова, Варна, бул. МарияЛуиза 24, вх. Б, ет. 2; Елка Атанасова Генова чрез
адвокат Мария Вълчанова, Варна, бул. МарияЛуиза 24, вх. Б, ет. 2; Камен Венелинов Генов,
Варна, ул. Георги Бакалов 17, вх. 3, ап. 34; Атанас
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Венелинов Генов чрез адвокат Мария Вълчанова,
Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. Б, ет. 2, срещу
„Дрийм Геймс“ – ЕООД, чрез адвокат Десислава Енчева, Варна, ул. Драган Цанков 21, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 896/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
250/2016 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Ангел Борисов Иванов чрез адвокат
Красимир Босев, Монтана, ул. Васил Левски 15,
ет. 2; Орнела Иванова Борисова чрез адвокат
Михаил Мишев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5,
офис 506.
Първо гражданско отделение, 900/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
260/2016 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Ангел Борисов Иванов чрез адвокат
Красимир Босев, Монтана, ул. Васил Левски 15,
ет. 2; Орнела Иванова Борисова чрез адвокат
Михаил Мишев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5,
офис 506.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1539/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
200/2014 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Севия Илми Ибрям чрез адвокат
Петрана Манолова Ненчева, Силистра, ул. София 26; Аксел Акиф Кепчели чрез адвокат Петрана Манолова Ненчева, Силистра, ул. София
26, срещу Сениха Ахмед Сабри, с. Чернолик,
област Силистра, Община Дулово, ул. Кирил
и Методий 6.
Второ гражданско отделение, 5064/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Община Варна чрез процесуален
п редстави тел Десислава Данаи лова, Варна,
бул. Осми приморски полк 43; Борислав Любенов
Димитров чрез адвокат Даниела Илиева, Варна,
ул. Баба Рада 29; Димитър Василев Видинлиев
чрез адвокат Даниела Илиева, Варна, ул. Баба
Рада 29; Катя Петрова Кънчева чрез адвокат
Даниела Илиева, Варна, ул. Баба Рада 29; Цветанка Кънчева Василева чрез адвокат Даниела
Илиева, Варна, ул. Баба Рада 29; Емилия Йорданова Иванова чрез адвокат Даниела Илиева,
Варна, ул. Баба Рада 29; Васил Борисов Попов
чрез адвокат Даниела Илиева, Варна, ул. Баба
Рада 29; Тодор Борисов Попов чрез адвокат
Даниела Илиева, Варна, ул. Баба Рада 29; Асен
Георгиев Стомоняков чрез адвокат Даниела
Илиева, Варна, ул. Баба Рада 29, и трета страна
„БГ маркет“ – ЕООД, чрез адвокат Даниела
Илиева, Варна, ул. Баба Рада 29.
Второ гражданско отделение, 615/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
477/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Бутед“ – АД, чрез адвокат Мариета
Георгиева, Бургас, ул. Александровска 115, вх. А,
ет. 4, срещу Соня Богоева Чорбаджиева чрез
адвокат Петя Шивачева, Бургас, ул. Сердика 2Б,
ет. 1; Иванка Динева Богоева чрез адвокат Петя
Шивачева, Бургас, ул. Сердика 25, ет. 1; Богой
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Димитров Богоев чрез особен представител
Цветанка Христова Дачовска, Бургас, ул. Свети
Патриарх Евтимий 9.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 846/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3494/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Камелия Николова Хелмс чрез адвокат Борислав Георгиев, София, ул. Димитър
Хаджикоцев 110, ап. 5, ет. 2, срещу Красимир
Николов Прасков чрез а двокат А лександра
Дянкова, София, ул. Ами Буе 33, офис 2.
Трето гражданско отделение, 2766/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
41/2016 по описа на Камара на частните съдебни
изпълнители, подадена от Съвета на Камарата на
частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4; министъра на правосъдието на
Република България, София, ул. Славянска 1,
срещу ЧСИ – Пламен Георгиев Дамянов, Плевен,
ул. Сан Стефано 4, ет. 3, офис 2.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 4 32/2 016 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4812/2015 по описа на А пелативен
съд Софи я, подадена от „ЧЕЗ – Разпределен ие Бъ л г ари я“ – А Д , ч р е з а д вок ат Ге орг и
Атанасов, Софи я, ул. Марко Ба лабанов 4А ,
в х . Б , е т. 3 – 5, с р е щ у „ Е к о и н в е с т 1“ –
ЕООД, чрез адвокат Валентин Савов, София,
ул. Хаджи Димитър 12.
Второ търговско отделение, 198/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3390/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Анъл Лятиф Исмаил чрез адвокат Свилен Стоянов, София, район „Слатина“,
ул. Кадемлия 1, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Второ т ърговско отделение, 626/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
658/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Канбан“ – ООД, чрез адвокат Румен
Русев, София, ул. Лавеле 32, ет. 2, кантора 11,
срещу Община Велинград чрез адвокат Георги
Иванов, София, ул. Алабин 40, ет. 1.
Второ търговско отделение, 838/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
401/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от ДФ „Земеделие“ с изпълнителен
директор Румен Порожанов, София, бул. Цар
Борис Трети 136, срещу Деница Иванова Асенова чрез адвокат Славка Лазарова, Кюстендил,
ул. Гороцветна 35, ет. 2.
Второ т ърговско отделение, 985/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2230/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Камен Петров Младенов чрез адвокат Стефан Младенов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 111, вх. А, ет. 9; Драгомир Кирилов Бешев
чрез адвокат Стефан Младенов, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 111, вх. А, ет. 9, срещу „Банка Пиреос България“ – АД, София, бул. Цариградско
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шосе 115Е, и трета страна Радка Василева Младенова, Плевен, ул. Т. Г. Влайков 10, вх. А, ет. 4.
НА 12.12.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1873/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
123/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Пътни строежи 2001“ – АД, с изпълнителен директор Кирил Николов Костуров
чрез адвокат Ненчо Драгнев, Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1, срещу „АПИ груп“ – ООД,
с управител Гергана Славова Христова чрез
адвокат Мартин Богдев, Бургас, ул. Сердика 2Б,
ет. 1, и трета страна „А пиа плюс“ – ЕООД,
чрез адвокат Петя Шивачева, Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1.
Първо търговско отделение, 1950/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1986/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Шейла Крофтън Бригс чрез адвокат
Георги Биволарски, София, бул. Цар Освободител 23; Иейн Крофтън Бригс чрез адвокат
Георги Биволарски, София, бул. Цар Освободител 23; Филип Кендал чрез адвокат Георги
Биволарски, София, бул. Цар Освободител 23;
Анжела Кендъл чрез адвокат Георги Биволарски, София, бул. Цар Освободител 23, срещу
„Смартпартнерс – БГ“ – ЕООД, с у правител
Елица Иванова Асенова, София, кв. Горна баня,
ул. Николай Хрелков 28.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2247/2014
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Вижън Уан“ – ООД, чрез адвокат Енчо Симеонов, София, бул. Тодор Александров 28, ет. 7,
срещу „Уошинг т ън Дивелъпмънтс“ – ЕООД,
чрез адвокат Марина Едрева, София, ул. Братя
Миладинови 12, ет. 3.
Второ търговско отделение, 93/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
376/2016 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Цар Борис Трети 136, срещу Гюлтен Джематин Ферад чрез адвокат Таня Трендафилова
Захариева, Хасково, ул. Петко Р. Славейков 3,
офис 416.
Второ търговско отделение, 571/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
214/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Цар Борис Трети 136, срещу Ивайло Данчов
Китанов, с. Гърляно, община Кюстендил, област
Кюстендил, ул. Руен 16, чрез адвокат Славка
Лазарова, Кюстендил, ул. Гороцветна 35, ет. 2.
Второ търговско отделение, 593/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
411/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Традекор“ – ООД, чрез адвокат
Георги Колев, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 15,
ет. 12, срещу Байрям Изет Исмаил чрез адвокат
Георги Пейчинов, Пловдив, ул. Скайлер 1, ет. 2.
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Второ търговско отделение, 682/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
260/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Норд Холдинг“ – АД, чрез
адвокат Калоян Митков Конов, София, ул. Елов
дол 1, срещу Светлозар Иванов Стефанов чрез
адвокат Иван Няголов, Велико Търново, ул. Васил Левски 27, вх. В, ап. 2.
Второ т ърговско отделение, 951/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
573/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Ай енд Ай инвест груп“ – ЕООД, чрез
адвокат Ивет Колева Белева, София, бул. Витоша 63, ет. 1, срещу „Уникредит лизинг“ – ЕАД,
чрез адвокат Светлана Костадинова Димова,
Варна, ул. Бдин 21а, ет. 1, офис 4.
НА 13.12.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 380/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2120/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Цветана Спасова Христоскова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 1, срещу „Майонинко – България“ – ЕООД, чрез адвокат Илиян Радков Шопов,
София, бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 856/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
883/2016 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Районен съд – гр. Червен бряг, гр.
Червен бряг, ул. Екзарх Йосиф 6, срещу Цветелина Петрова Стоянова чрез адвокат Анита
Димчева, Плевен, ул. Ал. Стамболийски 1, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1213/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6720/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Кръстев Бонев чрез адвокат
Иван Генков, София, ул. Владайска 35, ет. 3,
кантора 5, срещу Министерство на вътрешните
работи, София, бул. Шести септември 29.
НА 14.12.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4897/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2154/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Виктор Димитриевич Демянюк
чрез адвокат Елена Веселинова Петрова, София,
бул. К нягиня Мария-Луиза 19, ет. 1, офис 1,
срещу „Сибанк“ – АД, чрез юрисконсулт Васил
Петков Николов, София, ул. Тунджа 12А; Анета
Иванова Дриндолова чрез адвокат Илко Винчев
Димитров, София, бул. Васил Левски 1, вх. Б,
ет. 3; Валентин Стефанов Дриндолов чрез адвокат Илко Винчев Димитров, София, бул. Васил
Левски 1, вх. Б, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 5558/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1298/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Румяна Павлова Пискова чрез адвокат Ангел Недев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 4,
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ет. 1, офис 110, срещу Теменужка Георгиева
Илиева чрез адвокат Петър Добрев Джолов,
Пловдив, ул. Кирил Христов 2А.
Първо гражданско отделение, 396/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
476/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Лу ка Теофилов Каменск и чрез
адвокат Иван Николов Църцаров, Пазарджик,
ул. Хан Омуртаг 2; Атанаска Петрова Каменска
чрез адвокат Иван Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, срещу Петър Теофилов
Каменски чрез адвокат Георги Андреев Манев,
Панагюрище, ул. Георги Бенковски 6; Недялка
Теофилова Узунова чрез адвокат Александър
Димитров Димитров, София, ул. Васил Левски 5,
ет. 3, ап. 5; Петър Живков Стойчев чрез адвокат
Иван Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан
Омуртаг 2; Теофил Луков Каменски, София,
бул. Сливница 90, вх. Б, ет. 4, ап. 22; Пенка
Лукова Немигенчева, Панагюрище, ул. Марин
Христов 27; Славка Живкова Георгиева, Карнобат, ул. Стара планина 96.
Първо гражданско отделение, 481/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
251/2016 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Цветана Никифорова Тодорова,
Монтана, ж.к. Плиска, бл. 10, вх. Б, ет. 8, ап. 42,
чрез адвокат Лилия Григорова, Монтана, Адвокатска колегия, срещу Диана Петкова Ахчийска
чрез адвокат Красимир Иванов Босев, Монтана,
ул. Васил Левски 15, ет. 2; Таня Петкова Гмурска
чрез адвокат Красимир Иванов Босев, Монтана,
ул. Васил Левски 15, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 774/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
531/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Елена Георгиева Николова чрез
адвокат Христина Богданова, София, ул. Двадесети април 3, ет. 4, ап. 8, срещу Иван Радков
Юруков чрез адвокат Албина Анева, Благоевград,
ул. Пере Тошев 6; Антоанета Георгиева Юрукова
чрез адвокат София Беличенова, Благоевград,
ул. Св. св. Кирил и Методий 9, вх. Б, ет. 3, ап. 9.
Първо гражданско отделение, 810/2017, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 1411/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Кина Димитрова Фортунова
чрез адвокат Мери Куцарова, Бургас, ул. Цар
Иван Шишман 22; Георги Иванов Фортунов
чрез адвокат Мери Куцарова, Бургас, ул. Цар
Иван Шишман 22; Иван Стефанов Фортунов
чрез адвокат Мери Куцарова, Бургас, ул. Цар
Иван Шишман 22, срещу Миланка Добрева Теодосиева чрез адвокат Антон Стоянов, Бургас,
ул. Успенска 4; Лъчезар Добрев Дакашев чрез
адвокат Антон Стоянов, Бургас, ул. Успенска 4.
7789
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Върховната административна прокуратура
срещу разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване
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на дивеча, приет с Постановление № 151 на
Министерския съвет (ПМС) от 13.06.2001 г., по
което е образувано адм. д. № 11648/2017 г. по
описа на Върховния административен съд, І колегия, VІІІ отделение, насрочено за 27.03.2018 г.
от 11 ч. в 3-та зала.
8077
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по п ро т ес т на п рок у рор о т Ок р ъж ната
проку рату ра – Благоевград, против чл. 34 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореж дане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете, приета с
Решение № 85 по протокол № 7 от заседание
на Общинския съвет – гр. Хаджидимово, проведено на 22.04.2008 г., изменена и допълнена
с Решение № 138 по протокол № 11 от заседание на ОбС – гр. Хаджидимово, проведено
на 10.10.2008 г., и Решение № 284 по протокол
№ 23 о т заседа н ие на ОбС – г р. Ха д ж и д имово, проведено на 3.05.2017 г., е образувано
адм. дело № 742/2017 г., което е насрочено за
разглеж дане в открито съдебно заседание на
1.12.2017 г. от 10,20 ч.
8061
Административният съд – Варна, съобщава,
че с решение № 721 от 25.04.2017 г. по адм. д.
№ 1/2017 г., ХХХІV състав, отменя чл. 2, т. 6
от Наредбата за обществения ред на Община
Аврен, приета с Решение № 186 на Общинския
съвет – с. Аврен, взето по протокол № 11 от
25.07.2012 г., с който е забранено движението,
спирането и паркирането на МПС по тротоарите, площадките, зелените площи, детските
площадки и т.н., като е предвидена глоба в
размер от 20 до 50 лв., а при всяко следващо
нарушение – 100 лв. Решението е влязло в законна сила на 9.08.2017 г.
8091
Административният съд – Велико Търново,
на основание по чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпил протест от Донка Мачева – зам. окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против чл. 37, ал. 2 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 162
от 28.06.2012 г., протокол № 12 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш.
Образувано е адм. д. № 794/2017 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 15.12.2017 г. от 10 ч.
7977
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ок ръж ната п рок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбите на чл. 64, ал. 1 и чл. 65, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград, приета с Решение № 103 от
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28.10.2008 г. на Общинския съвет – Момчилград,
по което е образувано адм. д. № 273/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.12.2017 г. от 10 ч.
8032
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Ок ръж ната п рок у рат у ра – Кърд жа ли,
на разпоредбите на чл. 15а от Наредба № 1
от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Черноочене, приета с
Решение № 3 от 20.02.2003 г. на Общинския
съвет – с. Черноочене, по което е образувано
адм. дело № 275/2017 г. на Административния
съд – Кърд жа ли, насрочено за разглеж да не
в открито съдебно заседание на 6.12.2017 г.
от 10,10 ч.
8033
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ок ръж ната прок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за
определ яне и а дминист риране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Крумовград, приета с Решение № 425 от
20.02.2003 г. на Общинския съвет – Крумовград,
по което е образувано адм. д. № 276/2017 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.12.2017 г. от 10,30 ч.
8034
А дминистративни я съд – К юстен ди л, на
основание чл. 181 по препратка от чл. 188 АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Кюстендил, с който
се оспорва като незаконосъобразна Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Бобов
дол в частта по чл. 28, ал. 1 и 2 и Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси, цени на услуги и права на територията на
община Бобов дол в частта по т. 10 – 12, 15 – 18
и 21 от приложение № 6 към чл. 50, т. 1. По
оспорването е образувано адм. д. № 234/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно
заседание на 15.12.2017 г. от 10 ч.
8035
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест на Стефан Янев – прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик,
подаден против разпоредбите на чл. 32, т. 2, 3, 4,
5 и 6 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Сърница, приета с
Решение № 11 от 27.04.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Сърница. По протеста е образувано
адм. дело № 792 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
7978
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А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Пазард ж и к ,
ХІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан
Янев, подаден против чл. 33, т. 2, 3, 4, 5 и 6 от
Наредбата за определяне и администриране на
местите такси и цени на услуги на територията
на община Велинград. Образувано е адм. д.
№ 791/2017 г. по описа на съда.
8036
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор
от Окръжната проку рату ра – Плевен, срещу
чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Кнежа,
приета с Решение № 5 от 17.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа, с искане за отмяна,
по който е образувано адм. д. № 855 по описа
за 2017 г. на А дминистративния съд – Плевен.
8092
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 1
и 2 АПК съобщава, че е подаден протест от
прокурор от Окръжната прокуратура – Плевен,
против чл. 55, ал. 4, чл. 21, ал. 5 и чл. 28 от
Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореж дане с общинско имущество
на територията на община Никопол, приета с
Решение № 224 от 5.05.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Никопол, с искане за отмяна, по
който е образувано адм. д. № 851 по описа за
2017 г. на А дминистративния съд – Плевен.
8093
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХІІІ състав, на основание чл. 181
във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 44 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета от Общинския съвет – гр. Раковски, с Решение № 172 в протокол
№ 15 от 28.10.2008 г., от страна на Окръжната
прокуратура – Пловдив, по което е образувано
адм. дело № 2786 по описа за 2017 г. на А дминистративния съд – Пловдив.
7979
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 2751 по описа
за 2017 г. на А дминистративния съд – Пловдив,
по жалба от Паско Тошев Запрянов от Димитровград против чл. 33, ал. 1, т. 3 в частта „такса“
от Наредбата за организацията и безопасността
на движението и дисциплината на водачите
на пътни превозни средства и пешеходците на
територията на община Хисаря.
7980
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Ресурс 1“ – АД, Пловдив,
представл явано от изпълнителни я директор
Георги Кирилов Налджиев, на Заповед № СОЗМ-323 от 25.08.2017 г. на директора на Басей-
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нова дирекция „Източнобеломорски район“ с
център Пловдив, с която на основание чл. 119,
ал. 4, т. 2 и чл. 155, ал. 1, т. 12 от Закона за
водите във връзка с чл. 37, т. 1 и чл. 40, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 3 от 2000 г. за условията и
реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за пи тейно-би тово водоснабд яване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди е учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) около открити водохващания
от събирателна деривация „Бистрица“ на р.
Грънчарица и нейните притоци, р. Малка река,
Везьов дол и Трълско дере в землищата на с.
Кръстава, с. Грашево, с. Бозьова и с. Цветино, община Велинград, област Пазарджик, за
питейно-битово водоснабдяване на Велинград,
община Велинград, повърхностно водно тяло
BG3MA900R198 – р. Чепинска и притоците от
извори до устието на р. Абланица и р. Хремщица, и е образувано адм. д. № 2764 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
първо отделение, ІІІ състав.
8055
А дминистративният съд – София област,
о с м и с ъ с т а в, н а о с нов а н ие ч л. 189, а л. 1,
чл. 191, а л. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2
АПК и чл. 163 АПК съобщава, че в А дминистративния съд – София област, е образувано
адм. д. № 971/2017 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.12.2017 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване са чл. 26, ал. 6 и чл. 48 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Антон, приета от Общинския съвет – с. Антон.
Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
ул. Съборна № 7, ет. 5, и административен орган – Общинският съвет – с. Антон, Софийска
област, пл. Съединение № 1.
8037
А дминис тративни ят с ъд – Шу мен, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава,  че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване,
у п ра вление и разпореж да не с общ инско
имущество на Община Шумен, приета с Решение
№ 224 от 8.10.2008 г. на Общинския съвет –
гр. Шумен, актуализирана с Решение № 542
от 7.11.2013 г., Решение № 261 от 29.09.2016 г. и
Решение № 351 от 22.12.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Шумен. Въз основа на протеста е
образувано   адм.д. № 298/2017 г. по описа на
А дминистративния съд – Шумен, насрочено за
4.12.2017 г. от 9,30 ч.
8098
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А дминис тративни ят с ъд – Шу мен, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от проку рор при Окръж ната проку рат у ра –
Шумен, срещу чл. 31, ал. 1 (в частта, в която
е предвидено заплащането на такса в размер
2 % върху стойността на прехвърления имот),
чл. 37, ал. 4, чл. 66, ал. 2 и чл. 87, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореж дане с общ инско им у щест во на
Община Никола Козлево, приета от Общинския
с ъве т – с. Н и кола Коз лево. Въ з основа на
протеста е образувано адм. д. № 308/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Шумен,
насрочено за 4.12.2017 г. от 9,30 ч.
8099
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – Шу м е н , н а
основание  чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест от  
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 57, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от
Наредбата  за реда за придобиване, управление
и разпореж дане с общ инско им у щест во на
Община Смядово, приета с Решение № 83 по
протокол № 11 от 13.10.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово. Въз основа на протеста е  
образувано   адм.д. № 309/2017 г. по описа на
А дминистративния съд – Шумен, насрочено за
4.12.2017 г. от 9,30 ч.
8100
Софийският районен съд призовава Елена Русченко, гражданка на Русия, родена на
19.01.1971 г., без регистрация и постоянен адрес
в Република България, с неизвестен 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 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“ – ЕА Д,
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 представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8078
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гражданско дeло № 119/ 2017 г.
по искова молба с ищец: Комисия за отнемане
на незаконно придобито имущество, и ответници: Петър Асенов Мазурски с постоянен адрес
с. Покровник, област Благоевград, ул. Васил
Левски № 35, и Анна Иванова Николова-Мазурска с постоянен адрес с. Покровник, област
Благоевград, ул. Васил Левски № 35, с правно
основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ и с цена на
иска 191 268,18 лв., с която се иска да се отнеме
в полза на държавата следното имущество на
ответниците:
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Петър Асенов Мазурски и
Анна Иванова Николова-Мазурска:
3/7 и деа л н и час т и о т позем лен и мо т с
№ 077028, намиращ се в землището на с. Селище, ЕК АТТЕ 66055, община Благоевград,
о блас т Бла г о евг ра д, ме с т но с т С т ра нат а , с
площ 6,952 дка, начин на трайно ползване:
н и ва, к ат ег ори я на зем я та п ри непол и вн и
условия: осма, при граници съгласно скица
№ К01009/23.03.2015 г., издадена от Общинската
служба по земеделие – Благоевград, поземлен
имот № 000191 – дере на Община Благоевград,
поземлен имот № 077026 – нива на наследниците
на Димитър Костадинов Янков, поземлен имот
№ 077027 – нива на Община Благоевград, поземлен имот № 000532 – полски път на Община
Благоевград. Пазарната стойност на 3/7 ид.ч.
от недвижимия имот към настоящия момент
е в размер 4392 лв.
3/7 и деа л н и час т и о т позем лен и мо т с
№ 060001, намиращ се в землището на с. Селище, ЕК АТТЕ 66055, община Благоевград,
облас т Бла г оевг ра д, мес т нос т Полен и ца, с
площ 13,329 дка, начин на трайно ползване:
н и ва, к ат ег ори я на зем я та п ри непол и вн и
условия: седма, при граници (съседи) съгласно ск ица № К01097/5.10.2015 г., издадена от
Общинската служба по земеделие – Благоевград, № 060005 – полски път на Община Благоевград, № 000585 – полски път на Община
Бла г оевг ра д, зем л и щ на г ра н и ца, позем лен
и мо т № 0 0 0399 – паси ще, мера на Общ и на
Благоевград, поземлен имот № 060003 – нива
на Община Благоевград.
3/7 и деа л н и час т и о т позем лен и мо т с
№ 061001, намиращ се в землището на с. Селище, ЕК АТТЕ 66055, община Благоевград,
област Благоевград, местност Поленица, с площ
26,577 кв. м, начин на трайно ползване: нива,
категория на земята при неполивни условия:
седма, при граници съгласно скица № К01098
от 5.10.2015 г., издадена от Общинската служба
по земеделие – Благоевград: поземлен имот
№ 000307 – пасище, мера на Община Благоевград, поземлен имот № 061002 – нива на Община
Благоевград, поземлен имот № 061003 – нива
на наследниците на Атанас Иванов Чучуков,
№ 061010 – полски път на Община Благоевград,
№ 000591 – полски път на Община Благоевград.
Пазарната стойност на 3/7 ид.ч. от двата
недвижими имота към настоящия момент е в
размер 25 653,85 лв.
Мотоцик лет „Ямаха“, модел „ИП 250 Р“,
pег. № Е 0 4 4 0 К , ра ма № 0 0785914, д ви гател – G362E0 02084, с дата на първонача лна
регистрация 29.03.2007 г. Пазарна стойност на
автомобила към настоящия момент е в размер
1300 лв.
Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ Д ж е е п “, м о д е л
„ Г р а н д ч е р о к и “, p е г. № Е 59 39 К Т, р а м а
№ 1J8G2E8A24Y106940, двигател – без номер,
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с дата на първоначална регистрация 3.01.2003 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 14 000 лв.
Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Ярис“,
pег. № Е 0441 КМ, рама № VNKJC183X0A031130,
двигател – 1ND029598, с дата на първоначална
регистрация 11.03.2005 г., цвят тъмносив металик. Пазарната стойност на автомобила към
настоящия момент е в размер 4680 лв.
На основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Петър Асенов Мазурски
и Анна Иванова Николова-Мазурска:
Дви ж ими вещи, иззети като веществени
доказателства по ДП № 7853 ЗМ-560/2015 г. по
описа на 02 РУ – Благоевград, с протокол за
обиск и изземване от 2.11.2015 г., както следва: 19
бр. банкноти с номинал от 100 лв., бр. банкноти
с номинал от 50 лв., 1 бр. банкнота с номинал
от 20 лв., 44 бр. банкноти с номинал от 10 лв.,
намиращи се в банкова касета в „СИБанк“ – АД,
клон Благоевград, на обща стойност 2660 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Петър Асенов Мазурски:
Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
действителната стойност на 1/2 ид. ч. на недвижим имот, отчужден с вписан в СВ – Благоевград, с вх. рег. № 4237 от 8.10.2008 г., акт 47,
том X, дело № 2359/2008 г.
Сумата в размер 18 000 лв., представляваща
действителната стойност на недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Бараково, отчужден с н.а., вписан в СВ – Дупница, с вх.
рег. № 4125, акт 88, том 16, дело 3447/2008 г.
Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
действителната стойност на недвижим имот,
отчужден с н.а., вписан в СВ – Дупница, с вх.
рег. № 3584, акт № 62, том 14, дело № 2993/2008 г.
Сумата в размер 25 000 лв., представляваща
действителната стойност на недвижим имот,
отчужден с н.а., вписан в CB – Дупница, с вх.
рег. № 707, акт № 104, том 3, дело № 428/2010 г.
Сумата в размер 5610,26 лв., представляваща
внесени по сметка BG 36 BPBI 7922 10 15041301
в „Ю р о ба н к Бъ л г ари я“ – А Д , пог аси т ел н и
вноски по кредит.
Сумата в размер 34 491,11 лв., представляваща
внесени по сметка BG 91 UNCR 7630 1076 0360
92 в „УниКредит Булбанк“ – А Д, погасителни
вноски по кредит.
Сумата в размер 459,25 лв., представляваща
вноска по сметка BG 46 UNCR 7000 2519 4640
в „УниКредит Булбанк“ – А Д, за погасяване
на кредит.
Сумата в размер 3338 лв., представляваща
вноска по сметка BG 40 UNCR 7000 1518 2911
71 в „УниКредит Булбанк“ – А Д, за погасяване
на кредит.
Сумата в размер 1277,21 лв., представляваща
вноска на каса по сметка BG 58 BUIB 7837 4096
5458 00 в „СИБанк“ с титуляр Петър Асенов
Мазурски.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Петър Асенов Мазурски
и Анна Иванова Николова-Мазурска:
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Сумата в размер 8410 лв., представляваща
действителната стойност на л.а. марка „Сеат“,
модел „Алкантара“, pег. № Е 5561 КК, отчужден
на 8.04.2013 г. Пазарната стойност към момента
на отчуждаването е в размер 8410 лв.
Сумата в размер 9600 лв., представляваща
действителната стойност на колесен трактор,
марка „SHIBAUR A“ Р185F, рама № Р6F 10518,
двигател 0 0513, червен, с фреза. Пазарната
стойност към датата на отчу ж даването е в
размер 9600 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Анна Иванова Николова-Мазурска:
Сумата в размер 2396,50 лв., представляваща
вноска на каса по сметка BG 86 UBBS 8002 10
5721 7230 в „Обединена българска банка“ – А Д,
с титуляр Анна Иванова Николова-Мазурска.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 7.02.2018 г. от 14 ч. в Окръжния
съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху посоченото
имущество, могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
8072
Великотърновският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 620, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на длъжника „Нове – Пет
ков“ – ЕООД (в несъстоятелност), със седалище
и адрес на управление с. Вардим, ул. 6-та № 5,
с ЕИК 104511395, по т. д. № 49/2016 г. по описа
на ВТОС, да се явят в съдебно заседание на
9.11.2017 г. от 14,30 ч. по ч. т. д. № 190/2017 г. по
описа на ВТОС, образувано по жалба на Венета
Емилова Петкова, с. Вардим, община Свищов,
ул. 6-та № 5, за отмяна на решенията на събрание на кредиторите на „Нове – Петков“ – ЕООД
(н), с ЕИК 104511395, по т. д. № 49/2016 г. на
ВТОС. Заседанието ще се проведе в Окръжния
съд – Велико Търново, ул. Васил Левски № 16.
8048

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
13. – Управителният съвет на Асоциацията
на геодезическите фирми в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на асоциацията на 1.12.2017 г. в
14 ч. на адрес: София, ул. Мусала № 1, зала на
АГКК на ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния
период; 2. отчетен доклад за дейността на КС
на АГФ за отчетния период; 3. приемане на
отчетните доклади на УС и КС; 4. приемане на
бюджета на Асоциацията за 2018 г.; 5. промени
в устава на Асоциацията на геодезическите
фирми; 6. освобождаване на председателя и
на членовете на УС и КС на АГФ; 7. избор на
председател и членове на ръководните органи
на АГФ; 8. разни. При липсата на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7919
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Уч и л и щ н о н ас т о я т е лс т в о н а 8 6 Ос н о вн о
училище „К лимент Охридски“ – София,
кв. Владая, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на училищното настоятелство
на 11.12.2017 г. в 18 ч. в сградата на училището
в с. Владая, ул. Брезова гора № 2, при следния
дневен ред: 1. актуализиране на списъка на
членовете на настоятелството съгласно чл. 11
от устава; 2. избор на нови членове на съвета
на настоя тели те; 3. обсъж дане и п риемане
на промени в устава на настоятелството; 4.
прием на нови членове на настоятелството;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27, изр. 2 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
8027
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение Милеа 77“, София,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛ Н Ц сви к ва общо
събрание на сдружението на 14.12.2017 г. в 10 ч.
на адреса на управление на сдружението: София,
ж.к. Красно село, кв. Борово, бл. 224, вх. Г, ет. 5,
ап. 64, при следния дневен ред: 1. промяна на
наименованието на сдружение „Милеа 77“; 2.
промяна на адреса на управление на сдружение
„Милеа 77“; 3. промяна на предмета на дейност
на сдружение „Милеа 77“; 4. приемане на нов
устав на сдружение „Милеа 77“; 5. избор на нов
управителен съвет. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете на адреса
на управление на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред в 11 ч. независимо от броя
на явилите се членове.
8101
46. – Управителният съвет на Института
на вътрешните одитори в България, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на ИВОБ на 14.12.2017 г. в
17 ч. в „Централ хотел София“, София 1000,
бул. Христо Ботев № 52, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението;
2. представяне на програмата за дейността на
ИВОБ през 2018 г.; 3. приемане на бюджета
на ИВОБ за 2018 г.; 4. избор на регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет
на сдружението за 2018 г.; 5. организационни
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Регистрирането ще се извърши от 16,30 ч. на
14.12.2017 г. п ред за лата с рещ у п редс та вен
документ за самоличност. При регистрацията
ще се получат делегатски карти. Членовете,
които нямат възможност да участват в общото
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събрание, могат писмено да упълномощят други
членове да ги представляват и да гласуват от
тяхно име.
8102
2. – Управителният съвет на Сдружението на
университетските преподаватели по философия
в България (СУПФБ) – София, на основание
ч л. 2 6 ЗЮЛ Н Ц с ви к в а о бщо с ъ б р а н ие н а
22.12.2017 г. в 18 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“,
Философски факултет, бул. Цар Освободител
№ 15, Южно крило, ет. 3, каб. 54, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет на УС за дейността
на СУПФБ през изтеклата година; 2. прием
на нови членове на СУПФБ; 3. утвърждаване
годишния бюджет на СУПФБ; 4. изработване и
утвърждаване на основни насоки за дейността
н а С У ПФБ; 5. о б с ъ ж д а н е н а п о з и ц и я н а
сд ру жен ие т о в ъ в в р ъ з к а с о бу чен ие т о по
философия и социални науки в българските
висш и у ч и л и ща. При л и пса на к вору м на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8063
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на бившите барети“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по
своя инициатива извънредно общо събрание
на 28.12.2017 г. в 18 ч. в София, Парк-хотел
„Москва“, зала „Москва“, при следния дневен
ред: 1. промяна на целите на сдружението; 2.
промяна на средствата за тяхното постигане; 3.
промяна на предмета на дейност; 4. промяна на
предмета на допълнителната стопанска дейност;
5. промяна на начина на представляване; 6.
промяна на седалището и адреса на управление;
7. освобождаване на членове на управителния
съвет; 8. избор на нови членове на управителния
съвет; 9. приемане на нов устав на сдружението;
10. разни. 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. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете на сдру жението
всеки работен ден от 9 до 16 ч. на адреса на
управление на сдружението.
8049
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„Темида-7“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.12.2017 г. в 15 ч.
в седа л и ще т о и а д реса на у п ра влен ие във
Варна, к/к Чайка, п.к. Златни пясъци – ВСУ,
при следния дневен ред: 1. промени в състава
на общото събрание; 2. промени в състава
н а у п р а в и т е л н и я с ъ в е т ; 3. и з б о р н а н о в
председател на УС; 4. промени в устава; 5.
разни. Регистрацията на членовете за участие
в събранието ще започне в 14 ч. При липса на
кворум събранието ще се проведе по реда на
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
8079
13. – Управителният съвет на сдружение
„Виктория-04“ – Велико Търново, на основа-
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ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.12.2017 г. в 17,30 ч. във Велико Търново,
ул. Г. Изми рлиев № 2, п ри следни я дневен
ред: 1. заличаване на досегашните членове на
управителния съвет и председателя; 2. избиране на нов управителен съвет и председател на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същия адрес и при
същия дневен ред.
7998
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СК ХГ Елегант“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събраниe на 5.12.2017 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението в Плевен, ул. Кала тепе № 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет за дейност та за 2017 г.; 2. промени в
устава на сдружението; 3. приемане на нови
членове на сдружението; 4. промени в броя и
състава на УС; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове
да се явят.
7999
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
НУ „Христо Ботев“ – Пловдив, на основание
ч л. 2 6 ЗЮЛ Н Ц с ви к в а о бщо с ъ б р а н ие н а
сдружението на 21.12.2017 г. в 18 ч. в Пловдив,
ул. Зайчар № 7, при следни я дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за учебната
2 016/2 017 г.; 2 . и з б ор н а нови ч ленов е н а
управителния съвет на сдружението; 3. избор
н а нови ч ленов е н а кон т р о л н и я с ъв е т н а
сд ру жен ие т о; 4. изб ор на нов п р едс едат ел
на управителния съвет и нов изпълнителен
секретар – касиер; 5. приемане и освобождаване
на членове на сдружението; 6. други въпроси.
При л и пса на к вору м на основа н ие ч л. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне с един
час по-късно на същото място и при същия
дневен ред.
8017
Бейназ Осман Зак ир – лик ви датор на
сдру жение „Меж ду народен фору м за бизнес
инициативи“, в ликвидация по ф. д. 187/2010 г.
на Софийския градски съд, БУЛСТАТ 175859596,
със седалище и адрес на управление: София,
район „Триадица“, ул. Позитано № 9, вх. Б, ет.
1, офис 2, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите да пред явят претенциите
за вземанията си от сдружението в 6-месечен
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срок от обнародването на настоящата покана
в „Държавен вестник“.
7837
Бейназ Осман Закир – ликвидатор на сдружение „Меж ду народна асоциаци я за бизнес
инициативи“, в ликвидация по ф. д. 523/2009 г.
на Софийския градски съд, БУЛСТАТ 175774200,
със седалище и адрес на управление: София,
район „Триадица“, ул. Позитано № 9, вх. Б,
ет. 1, офис 2, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите да пред явят претенциите
за вземанията си от сдружението в 6-месечен
срок от обнародването на настоящата покана
в „Държавен вестник“.
7838
Екатерина Борисова Даганова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Светлина –
гр. Самоков“, в ликвидация по ф.д. № 479/2004 г.
на Софийския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление Самоков, ул. Цар Борис ІІІ № 16,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят своите
вземания в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
7914
К ат я Пе т рова Пе т рова – л и к ви дат ор на
сд ру жен ие с не с т оп а нс к а ц е л „Б ъ л г а р с к и
гурбетчии“, със седалище и адрес на управление
Х ас ков о, у л. Е д и нс т в о № 27, вх . А , е т. 5,
ап. 15, ЕИК 126683814, в ликвидация по ф.д.
№ 1093/2005 г. на Хасковск и я окръжен съд,
н а о с н о в а н и е ч л . 14 , а л . 4 ЗЮЛ Н Ц к а н и
кредиторите на сдружението в 6-месечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да
предявят вземанията си.
7867
К ат я Пе т рова Пе т рова – л и к ви дат ор на
сдру жение с нестопанска цел „Наше село“,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Единство № 27, вх. А, ет. 5, ап. 15, ЕИК
126745454, в ликвидация по ф.д. № 1061/2007 г.
на Хасковския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да предявят вземанията си.
7868
Наталия Голуб – ликвидатор на сдружение
с н е с т о п а н с к а ц е л „Ук р а и н с ко - б ъ л г а р с ко
сдружение Черноморие“, Варна, в ликвидация
по ф.д. № 1357/2004 г. на Варненския окръжен
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
к р ед и т о ри т е н а сд ру ж ен ие т о д а п р ед я в я т
вземанията си в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
8046
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