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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УК АЗ № 235
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, приет от
44-то Народно събрание на 9 ноември 2017 г.
Издаден в София на 16 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2002 г.; изм.,
бр. 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70
от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42,
80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г.,
бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23,
66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от
2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32,
58 и 59 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 24 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение трето:
„Валидността на удостоверението може да
се продължи за нов срок от 5 години без
полагането отново на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 – 4 и е
подало заявление за преиздаване в 14-дневен
срок преди изтичането на валидността на
удостоверението за водач на лек таксиметров
автомобил.“
2. В ал. 6 след думата „автомобил“ се поставя запетая и се добавя „за продължаване
срока на валидност“.
§ 2. В чл. 24а, ал. 12 думите „ал. 5“ се
заменят с „ал. 11“.
§ 3. В чл. 89а, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. Точки 2 и 3 се отменят.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. документ за образование и квалификация на персонала;“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Започналите и недовършени до влизането в сила на този закон процедури по
издаване на удостоверения по чл. 89а, ал. 2
се довършват по досегашния ред.
§ 5. В Закона за допълнение на Закона
за местните данъци и такси (ДВ, бр. 32 от
2016 г.) в § 7, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември
2017 г.“ се заменят с „30 юни 2018 г.“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8680

УК АЗ № 236
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от
44-то Народно събрание на 9 ноември 2017 г.
Издаден в София на 16 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55
и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм.,
бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от
1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55
от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г.,
бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от
2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г.,
бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15,
28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г. и
бр. 58 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 39а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. да е нает от българската държава или
от лице по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4;“.
§ 2. В чл. 46 се създава ал. 4:
„(4) Сделка за придобиване право на собственост върху серийно произведен плавателен съд за спорт, туризъм и развлечения,
по коя то ст рани са п роизводи тел я т и ли
негов дистрибутор и първият приобретател,
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се извършва в писмена форма. Договорът
се придружава от писмена декларация на
прехвърлителя относно обстоятелството, че
към деня на сключване на сделката корабът
не е вписан в нито един корабен регистър.“
§ 3. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „вътрешните“ се
добавя „морски“, а думите „съответно одобрени от Изпълни телна агенци я „Морска
администрация“ в съответствие с изискванията за регистрация, оборудване, монтаж
и използване на радиооборудването по Закона за далекосъобщенията“ се заменят със
„съответстващи на техническите и експлоатационни изисквания, съгласно вторичното
право на Европейския съюз относно морското
оборудване и неговото изпитване“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Плаващите по вът решни те водни
пътища самоходни и несамоходни кораби, в
т. ч. малките кораби, фериботите и плаващите
средства и устройства, трябва да бъдат оборудвани с корабни радиотелефонни станции,
съответстващи на техническите и експлоатационни изисквания на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба
по вътрешните водни пътища (R AINWAT),
подписано в Букурещ на 18 април 2012 г.
(ДВ, бр. 44 от 2012 г.).“
3. В а л. 6 д у ми те „региона лното споразу мение за радиотелефонна сл у жба по
вътрешните водни пътища“ се заменят с
„Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни
пътища (R AINWAT)“.
4. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Корабите, за които се прилагат Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS),
както е изменена с Протокола от 1988 г.,
изготвена в Лондон на 1 ноември 1974 г.
(ратифицирана с указ – ДВ, бр. 61 от 1983 г.)
(обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.; изм., бр. 16, 17, 19,
20, 22, 23 и 24 от 2017 г.), Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол
от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г. (ратифицирана със закон – ДВ,
бр. 94 от 2004 г.) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), или
Конвенцията за меж дународните правила
за п р ед па зва не о т сбл ъ ск ва не на мор е,
1972 г., подписана в Лондон на 20 октомври
1972 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 22 от
1975 г.) (ДВ, бр. 17 от 2003 г.), протоколите
и кодексите със задължителен характер към
тях, трябва да имат монтирано на борда
оборудване, отговарящо на изиск вани ята
на Директива 2014/90/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.
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относно морското оборудване и за отмяна
на Директива 96/98/ЕО на Съвета (OB, L
257/146 от 28 август 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/90/ЕС“, приетите от
Европейската комисия актове за изпълнение
по чл. 35 и делегирани актове по чл. 8, 11, 27
и 36 от същата директива и международните
стандарти относно морското оборудване и
неговото изпитване. Оценяването на съответствието на оборудването с изискванията
на вторичното право на Европейския съюз
и международните стандарти се извършва
от организации, нотифицирани от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, при
условията и по реда на наредбата по ал. 3
относно оборудването на морските кораби.
(9) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя
с наредба условията и реда за обслужване
на плаващите по вътрешните водни пътища
безекипажни кораби по време на плаване,
при престояване на външна котвена стоянка,
при влизане, приставане и престояване в
акваторията на пристанищата, както и при
извършване на товаро-разтоварни операции.“
§ 4. В чл. 73а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „(SOLAS 74), изготвена в
Лондон на 1 ноември 1974 г. (ратифицирана
с указ – ДВ, бр. 61 от 1983 г.) (ДВ, бр. 12 от
2005 г.) се заменят със „(SOLAS)“, а думите
„съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г.
(ратифицирана със закон – ДВ, бр. 94 от
2004 г.) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.)“ се заличават.
2. В ал. 3 след думата „чуждестранни“ се
добавя „физически и“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя
с наредба условията и реда за извършване на
дейностите по ал. 3, както и за оправомощаване на лицата, които ги осъществяват, и за
оттегляне на предоставените правомощия.“
§ 5. Член 79 се изменя така:
„Разследване на морски произшествия и
инциденти
Чл. 79. (1) Разследването на морски произшес т ви я и и н ц и ден т и се извърш ва о т
инспектори по разследването – служители
в специализираното звено за разследване на
морски произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(2) Разследването по ал. 1 има за цел да
съдейства за повишаване на безопасността
на морския транспорт и за предотвратяване
на морски произшествия, като се установяват
причините и обстоятелствата за възникване
на конкретно произшествие, без да се правят
заключения за наличието на вина или за
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разпределяне на отговорност. Разследването
по ал. 1 се извършва отделно и независимо
от провежданото по повод същото морско
произшествие наказателно, административнонаказателно или гражданско производство
и не може да бъде възпрепятствано, спирано
или забавяно поради провеждането на такова
производство.
(3) На разследване във връзка с безопасност та подлежат морски произшествия и
инциденти, които са:
1. засегнали кораб, плаващ под българско
знаме, независимо от м ястото на произшествието;
2. възникнали в териториалното море и
във вътрешните морски води на Република
България, независимо от типа и предназначението на засегнатите кораби и от знамето,
под което плават;
3. засегнали други значими интереси на
Република България, независимо от мястото на произшествието и знамето, под което
плават засегнатите кораби;
4. засегнали морски кораби, намиращи се
във вътрешните водни пътища на Република
България.
(4) Не се извършва разследване във връзка
с безопасността на морски произшествия и
инциденти, които засягат само:
1. военни кораби, кораби, предназначени
за превоз на войски, и други кораби, принадлежащи на държавата или експлоатирани от нея изключително за правителствени
нетърговски цели;
2. кораби, които не са задвижвани по
механичен начин, дървени кораби с примитивна конструкция, яхти и други плавателни
съдове за спорт, туризъм и развлечения, използвани за нетърговски цели, освен ако са
или ще бъдат снабдени с екипаж и превозват
или ще превозват повече от 12 пътници с
търговски цели;
3. речни кораби, които плават само по
вътрешни водни пътища;
4. риболовни кораби с дължина до 15 метра;
5. стационарни офшорни сондажни платформи.
(5) Разследване във връзка с безопасността
се извършва задължително при възникване
на много тежко морско произшествие. Във
всичк и останали слу чаи на морск и произшествия и инциденти ръководителят на
специализираното звено по ал. 1 преценява
дали е необходимо разследване на дадено
п роизшес т вие, с лед к ат о в земе п ред ви д
експертното становище на инспекторите по
разследването от звеното относно характера
на морското произшествие или инцидента,
вида на засегнати я кораб и/или товар и
възможността резултатите от разследването
да спомогнат за предотвратяване на бъдещи
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произшествия или инциденти. Когато бъде
взето решение да не се провежда разследване във връзка с безопасността на тежко
произшествие, мотивите за това решение се
съобщават на Европейската комисия чрез
Европейската информационна платформа
за морски произшествия.
(6) Разследването във връзка с безопасността започва възможно най-скоро, но не
по-късно от два месеца след настъпване на
морското произшествие или инцидента.
(7) При осъществяване на своите функции
и в процеса на вземане на решения специализираното звено по ал. 1 е независимо и
действа само въз основа на закона.
(8) Специализираното звено по ал. 1 въз
основа на постигнато с органа за разследване
на друга държава – членка на Европейския
съюз, споразумение за конкретен случай на
разследване във връзка с безопасността може
да му делегира правомощието да ръководи
това разследване или да му възложи конкретни задачи в рамките на провежданото
разследване. Условията и редът за сключване
на споразумения с органите за разследване
на другите държави – членки на Европейския
съюз, се определят с наредбата по ал. 13.
(9) Инспекторите по разследването са
длъжни да провеждат разследванията във
връзка с безопасността безпристрастно и
да дейст ват само въ з основа на закона.
Инспекторите провеж дат разследването в
съответствие с Кодекса за разследване на
морски произшествия и инциденти, приет с
Резолюция A.849(20) от 27 ноември 1997 г.
на Асамблеята на Международната морска
организация, и имат право на достъп до всяка
информация от значение за провежданото
разследване, както и право:
1. на свободен достъп до всяка зона или
местопроизшествие, както и до всеки кораб,
аварирал плавателен съд или конструкция,
в т. ч. товар, оборудване или останки;
2. да създадат необходимата организация
за незабавното описване на доказателствения
материал и контролираното претърсване за
изваждане на отломки, останки и други части или вещества за изследване или анализ;
3. да изискват изследване или анализ на
обектите по т. 2, както и на свободен достъп
до резултатите от такива изследвания или
анализи;
4. на свободен достъп, копиране и използване на всяка необходима информация
и записани данни, включително на данните
от устройството на кораба за записване на
данните от пътуване (VDR данните), свързани с кораба, рейса, товара, екипажа или
всяко друго лице, предмет, състояние или
обстоятелство;
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5. на свободен достъп до резултатите от
изследването на телата на жертвите или от
пробите, взети от телата на жертвите;
6. да изискват и да разполагат с резултатите от изследването или от пробите, взети
от лицата, участващи в експлоатацията на
кораба, или от друго имащо отношение лице;
7. да разпитват свидетели в отсъствието
на всяко лице, чиито интереси би могло да
се счете, че възпрепятстват разследването
във връзка с безопасността;
8. да получават протоколи от посещенията и съответна информация от държавата
на знамето, корабособствениците, класификационните организации и от всички други
компетентни страни, когато те или техните
представители са установени в Република
България;
9. да поискат съдействие от компетентните
органи в съответните държави, включително инспектори от държавата на знамето и
държавата на пристанището, служители от
бреговата охрана, оператора на услуги по
управление на корабния трафик, екипи за
търсене и спасяване, пилоти или друг пристанищен или корабен персонал.
(10) Всяко разследване във връзка с безопасността приключва с доклад, изготвен във
формата и със съдържанието, определени с
наредбата по ал. 13. В срок 12 месеца от датата
на морското произшествие или на инцидента
ръководителят на специализираното звено по
ал. 1 публикува доклада, включително съдържащите се в него заключения и препоръки,
на интернет страницата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията. Съдържащите се в доклада
заключения и препоръки не може да бъдат
използвани в хода на гражданско, административно, дисциплинарно или наказателно
производство.
(11) Специа лизи раното звено по а л. 1
съхранява документацията от разследванията във връзка с безопасността и поддържа
информационна база от данни за морските
произшестви я и инциденти. Информаци я
за морските произшествия и инциденти се
предоставя на Европейската комисия чрез
Европейската информационна платформа за
морски произшествия.
(12) Специализираното звено по ал. 1 е
длъжно да използва единствено за целите на
разследването във връзка с безопасността и
да не предоставя на трети лица, освен когато
съответният компетентен орган постанови, че
е налице първостепенен обществен интерес
от разгласяването им, следната информация
и документи:
1. сви де т е лск и т е и д ру г и пок а з а н и я ,
обяснения и бележки, взети или получени
от инспекторите по разследването в хода
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на провеж дано разследване във връзка с
безопасността;
2. разкриващи самоличността на лицата,
дали показания по време на разследването
във връзка с безопасността;
3. информация, свързана с лицата, засегнати от морското произшествие или инцидент,
която е от особено чувствително или лично
естество, включително информация относно
тяхното здраве.
(13) Министърът на транспорта, информа ц ион н и т е т ех нолог и и и с ъ о бщен и я т а
определя с наредба реда за разследване на
морски произшествия и инциденти.“
§ 6. Създава се чл. 79а:
„Разследване на произшествия във вътрешните
водни пътища на Република България
Ч л. 79а. (1) Пр ои зше с т ви я с ко раби ,
плаващи по вътрешните водни пътища, се
разследват от съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, в чийто район на действие
е възникнало произшествието.
(2) Разследванията по ал. 1 се извършват
в съответствие с Правилата за речния надзор
по Дунава, приети от Министерския съвет, и
при условия и по ред, определени с наредба
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 7. Наименованието на глава пета се
изменя така:
„К АПИТАН И КОРАБЕН ЕКИПАЖ.
ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ“.
§ 8. В чл. 87 ал. 3 се изменя така:
„(3) С наредбата по ал. 1 се определят и
изискванията към учебните заведения по
отношение на:
1. темите и минимални я брой у чебни
часове по специалните дисциплини;
2. начина на провеждане, в това число
материа лно-тех ни ческата база, теми те и
продължителността на практическата подготовка;
3. преподавателите, извършващи обучение
по морски и речни специалности.“
§ 9. Създава се чл. 88а 1:
„Обслужващ персонал
Чл. 88а 1. Обслужващ персонал са всички
служители на борда на пътнически кораб,
плаващ по вътрешните водни пътища, които
не са членове на екипажа на кораба.“
§ 10. В чл. 88б се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „Трудови“ се заменя
с „Общи правила за трудовите“.
2. В ал. 1 след думата „екипажа“ се добавя
„и на обслужващия персонал“.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Ползването на отпуск от членовете на
екипажа и на обслужващия персонал се извършва по ред, определен с наредбата по ал. 1.“
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4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) При необходимост от осигуряване
непосредствената безопасност на кораба,
лицата или товара, намиращи се на борда,
или за предоставяне помощ на други търпящи бедствие кораби или лица капитанът има
право да изиска от всеки член на екипажа и
на обслужващия персонал да работи толкова
часове, колкото са необходими за възстановяването на нормалната обстановка. В тези
случаи разпоредбите на чл. 88в, ал. 1 и 2 и
чл. 88г, ал. 3, 4 и 5 не се прилагат.“
5. Алинеи 11, 12, 13, 14 и 15 се отменят.
§ 11. Създават се чл. 88в – 88д:
„Специфични правила за трудовите правоотношения на членовете на екипажа на морски кораб
Чл. 88в. (1) Минималната продължителност на почивката на членовете на екипажа
на морски кораб е 10 часа за период 24 часа
и 77 часа за всеки 7-дневен период.
(2) Почивката по ал. 1 за период от 24
часа може да бъде разделена най-много на
две части, едната от които с продължителност най-малко 6 часа. Интервалът между
два последователни периода за почивка не
може да надвишава 14 часа.
(3) Поради спецификата на работата на
борда на морски кораб отлагането на ползването на седмичните почивки се разрешава
в съответствие с Конвенция № 14 относно
седмичната почивка (индустрия), 1921, приета
в Женева на 25 октомври 1921 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 81 от 1924 г.) (ДВ,
бр. 36 от 1997 г.). Ползването на седмичните
почивки може да се отлага и когато това е
предвидено в трудовия договор и/или във
вътрешни актове на работодателя, и/или
в действащ колективен трудов договор в
предприятието. Часовете за отработване през
отложените седмични почивки съставляват
част от графика за работа, но не се включват
в нормата за работно време при установено
сумирано изчисляване на работното време.
(4) Отработените часове по време на отложените седмични почивки и официалните
празници в рамките на нормалната продължителност на работното време по чл. 88б,
ал. 7 не се смятат за извънреден труд и се
компенсират с допълнителен платен отпуск
на брега след репатриране, равен на броя на
отработените седмични почивки и официални празници. По взаимно съгласие между страните по трудовото правоотношение
ползването на този вид допълнителен платен
отпуск може да бъде заменено с изплащане
на парично обезщетение, изчислено на базата
на основното месечно трудово възнаграждение на члена на екипажа и допълнителните
възнаграждения с постоянен характер.
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(5) Часовете, от работени по време на
отложените седмични почивки извън рамките на нормалната продължителност на
работното време, се компенсират по реда
на чл. 88б, ал. 8.
Специфични правила за трудовите правоотношения на членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораб, плаващ по вътрешните
водни пътища
Чл. 88г. (1) При установено сумирано изчисляване на работното време за период от
12 месеца максималната продължителност
на работното време за периода не може да
надвишава 2304 часа. Когато член на екипажа
или на обслужващия персонал е назначен за
срок, по-кратък от 12 месеца, максималната
продължителност на работното време за срока на договора се изчислява пропорционално.
(2) В случаите по ал. 1 средната продължителност на седмичното работно време за
периода от 12 месеца не може да надвишава
48 часа, а за период от 4 месеца – 72 часа.
(3) Максималната продължителност на
работна смяна при сумирано изчисляване
на работното време не може да надвишава
14 часа за всеки период от 24 часа, като
продължителността на работната седмица не
може да надвишава 84 часа за всеки период
от 7 дни, а за работниците и служителите с
намалено работно време – до един час над
намаленото им работно време.
(4) Максималната продължителност на
работна смяна при сумирано изчисляване на
работното време на членовете на екипажа и
на обслужващия персонал, извършващи сезонна работа на борда на пътнически кораб,
който плава по вътрешните водни пътища,
не може да надвишава 12 часа за всеки период от 24 часа, като продължителността на
работната седмица не може да надвишава
72 часа за всеки период от 7 дни.
(5) Минималната продъл ж ителност на
почивката на членовете на екипажа и на
обслужващия персонал на кораб, плаващ по
вътрешните водни пътища, е:
1. за период от 24 часа – 10 часа, от които
поне 6 часа са без прекъсване;
2. за всеки 7-дневен период – 84 часа.
(6) Базата за изчисляване на максималната продължителност на работното време
по ал. 1, изискванията към графика за работното време при сумирано изчисляване на
работното време, базата за изчисляване и
редът за ползване на междудневните и седмичните почивки се определят с наредбата
по чл. 88б, ал. 1.
Субсидиарно прилагане
Чл. 88д. За неуредените в този кодекс и в
наредбата по чл. 88б, ал. 1 въпроси, свързани
с трудовите и непосредствено свързаните с
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тях отношения между членовете на екипажа
и на обслужващия персонал на кораб, плаващ
под българско знаме, и корабопритежателя,
се прилагат нормите на действащото българско трудово законодателство.“
§ 12. В чл. 238, ал. 3 изречение първо се
заличава.
§ 13. В чл. 360 се създават ал. 12 и 13:
„(12) Изп ъ л н и т ел на а г ен ц и я „Морск а
а дминист рац и я“ осъщест вява фу нк ц ии те
на „администрация“ по смисъла на вторичното право на Европейския съюз относно
рециклирането на кораби.
(1 3) И з п ъ л н и т е л н а а г ен ц и я „ Мо р с к а
администрация“ е нотифициращ орган по
смисъла на Директива 2014/90/ЕС.“
§ 14. В чл. 362, ал. 1 в текста преди т. 1
думата „упълномощени“ се заменя с „оправомощени“.
§ 15. В чл. 362а, а л. 1, т. 2 д у мите „в
рамките на една календарна година Изпълнителна агенция „Морска администрация“
осъществява проверки, съответстващи на
най-малко 25 на сто от броя на корабите,
посетили българските пристанища“ се заличават.
§ 16. В чл. 362б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Забранява се посещаването на българск и п рис та нища и рей дове о т кораб,
плаващ под чуждо знаме, на който, съгласно регистрираната информация в базата от
данни за проверките, извършвани по реда
на държавния контрол в пристанищата на
Европейския съюз и на държавите – страни
по Пари ж к и я меморанду м за държавни я
пристанищен контрол, подписан в Париж
на 26 януари 1982 г., е отказан достъп или
е забранено посещаването на пристанище
или място за заставане на котва на друга
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз.
Забраната за посещение на български пристанища и рейдове е в сила, докато е в сила
постановеният отказ за достъп или забрана
за посещение на пристанището или рейда
на другата държава – членка на Европейския съюз.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея се
създават изречения второ и трето: „Заповедта,
с която се забранява посещение на български пристанища, може да бъде обжалвана
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението
на принудителната административна мярка.“
§ 17. В чл. 362в ал. 3 се изменя така:
„(3) Условията и редът за осъществяване
на контрола по ал. 1 се определят с наредба
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
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§ 18. В чл. 363 се правят следните изменения и допълнения:
1. В а л. 2 в текста преди т. 1 д у мата
„упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Заповедта, с която се постановява задържане на кораба, може да бъде обжалвана
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението
на принудителната административна мярка.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 19. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1а:
а) в т. 2 думите „по море (SOLAS)“ се
заменят с „на море от 1974 г. (SOLAS), както
е изменена с Протокола от 1988 г.“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. „Морско лице“ е физическо лице, което заема длъжност на кораб като член на
екипажа или изпълнява служба на брега и
притежава свидетелство за правоспособност,
свидетелство за професионална компетентност, сви детелство за допълнителна или
специална подготовка, придобито по реда
на наредбата по чл. 87, ал. 1.“;
в) създават се т. 43 – 46:
„43. „Много тежко морско произшествие“
е събитие с кораб, настъпило при неговата
експлоатация и довело до пълна конструктивна загуба на кораба, смърт или значително
замърсяване на околната среда.
44. „Тежко морско произшествие“ е съби т ие с кораб, нас т ъп и ло п ри нег оват а
експлоатация, което не може да се квалифицира като много тежко произшествие и се
изразява във: нарушаване на целостта или
предполагаеми щети по корпуса на кораба в
резултат на пожар или експлозия на борда,
засядане, контакт с дъното, с подводен или
с брегови обект или съоръжение или с друг
плавателен съд, или под въздействието на
неблагоприятни метеорологични условия или
лед, конструктивна повреда на кораба, която
го прави немореходен (например, пробойна в подводната част на корпуса), спиране
на главния двигател, значителни щети по
надстройката, замърсяване вследствие на
разлив, независимо от неговото количество,
и/или повреда, налагаща провлачване или
помощ от брега.
45. „Значително замърсяване на околната
среда“ е замърсяване на околната среда по
смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната
среда, при което се създава риск от нейното
увреждане.
46. „Сезонна работа“ е работа в период
от време с продължителност не повече от
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9 по с ледоват е л н и ме с ец а в ра м к и т е н а
12 месеца, през който изпълн яването на
определени дейности е възможно като резултат от наличието на природно-климатични
дадености или туристическо търсене.“
2. Създава се § 1в:
„§ 1в. Този кодекс въвежда изискванията
на Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското
споразумение относно определени аспекти на
организацията на работното време в сектора
на вътрешния воден транспорт, сключено от
Европейския съюз за речно корабоплаване
(EBU), Европейската организация на речните
превозвачи (ESO) и Европейската федерация
на работниците от транспорта (ETF) (ОВ, L
367/86 от 23 декември 2014 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 20. В Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в
многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (обн., ДВ,
бр. 57 от 2006 г.; изм., бр. 26 и 82 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) създават се нови ал. 3, 4 и 5:
„(3) Ако член на специалния орган за
преговори или негов заместник е член на
екипажа на морски кораб, плаващ под българско знаме, той има право да участва в
заседание на специалния орган за преговори
или във всяко друго заседание в съответствие
с процедурите по чл. 8, ал. 4 и 5, когато по
време на заседанието не извършва рейс и
не е в пристанище на държава, различна от
държавата, в която е установен корабопритежателят.
(4) При възможност заседанията се насрочват така, че да се улесни участието на
членове на екипажи на морски кораби, които
са членове на специалния орган за преговори
или техни заместници.
(5) В случаите, когато член на специалния
орган за преговори или негов заместник не
е в състояние да присъства на заседание,
могат да се използват възможностите на
новите информационни и комуникационни
технологии.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 6, 7 и 8;
в) досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“;
г) досегашната ал. 7 става ал. 10.
2. В чл. 11:
а) създават се нови ал. 9, 10 и 11:
„(9) Ако член на европейски работнически
съвет или негов заместник е член на екипажа на морски кораб, плаващ под българско
знаме, той има право да участва в заседание
на европейск и я работ ни ческ и съвет и ли
във всяко друго заседание в съответствие с
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процедурите по чл. 15, ал. 3, т. 6, когато по
време на заседанието не извършва рейс и
не е в пристанище в държава, различна от
държавата, в която е установен корабопритежателят.
(10) При възможност заседанията се насрочват така, че да се улесни участието на
членове на екипажите на морски кораби,
които са членове на европейски работнически
съвет или техни заместници.
(11) В случаите, когато член на европейския
работнически съвет или негов заместник не
е в състояние да присъства на заседание,
могат да се използват възможностите на
новите информационни и комуникационни
технологии.“;
б) досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 12, 13 и 14.
3. В § 2 от допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя
„както и чл. 2 от Директива (ЕС) 2015/1794
на Европейския парламент и на Съвета от
6 октомври 2015 г. за изменение на директиви 2008/94/ЕО, 2009/38/ЕО и 2002/14/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и на
директиви 98/59/ЕО и 2001/23/ЕО на Съвета относно морските лица (OB, L 122/28 от
16 май 2009 г.)“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8681

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
вза имодейс т вие то с неп ра ви те лс т вени те
организации и жалбите на гражданите
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 Теодора Радкова Георгиева
като член на Комисията по взаимодействието
с неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
2. Избира Ралица Трилкова Добрева за
член на Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8802
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С Т Р. 9

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм

за избиране на председател на Четиридесет
и четвъртото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
а л. 1 о т Конс т и т у ц и я та на Реп у бл и к а
Българи я и чл. 21, а л. 3 и чл. 23, а л. 4 от
Правилника за организаци ята и дейност та
на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Освобождава Евгения Бисерова Алексиева като член на Комисията по икономическа
политика и т у ризъм.
2. Изби ра Теодора Ра дкова Георг иева
за ч лен на Комиси я та по икономи ческа
политика и т у ризъм.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димит ър Главчев

РЕШИ:
Избира Цвета Вълчева Кара янчева за
председател на Четиридесет и четвъртото
Народно събрание
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8823

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

8803

РЕШЕНИЕ

з а п риема не на п роцед у рн и п ра ви ла з а
избиране на председател на Четиридесет и
четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процеду рни правила за избиране
на председател на Четиридесет и четвъртото
Народно събрание, както следва:
1. Кандидату ри за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани
от парламентарните гру пи, регистрирани
в 44-то Народно събрание, и от народни
представители.
2. Гласуването е явно и по азбу чен ред
на предложените кандидат у ри. То се извършва ч рез ком пю т ризи ра ната сис т ема
за гласуване.
3. Избран е кандидатът, полу чил повече
от половината от гласовете на присъстващите народни представители. А ко при първото гласуване никой от кандидатите не
полу чи необходимото мнозинство, се произвеж да второ гласуване, в което у частват
двамата кан ди дат и, пол у чи ли най-много
глас ове. Из бра н е к а н д и дат ът, пол у ч и л
повече гласове.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8822

УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Богдан Любомиров Коларов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Обединените арабски
емирства със седалище в Абу Даби.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8768

УКАЗ № 237
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Кочово, община Велики Преслав,
област Шумен, на 18 февруари 2018 г.
Издаден в София на 16 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8866
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 16 НОЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години
от Първата световна война и на участието
на България в нея
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. в размер 360 000 лв. за отбелязване през 2017 г. на 100 години от Първата
световна война и участието на България в нея.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят за дейностите съгласно приложението, както следва:
1. по бюджета на Министерството на отбраната – 60 400 лв., в т.ч. 19 000 лв. трансфер за
Военна академия „Г. С. Раковски“;
2. по бюджета на Министерството на културата – 2000 лв.;
3. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия
на науките – 9000 лв.;
4. чрез бюджета на Министерския съвет за
Държавна агенция „Архиви“ – 8506 лв.;
5. по бюджетите на общините – 280 094 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата в размер 41 400 лв.
по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат разходите
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2017 г. по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма
„Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“.
(2) Със сумата в размер 41 400 лв. по чл. 1,
ал. 2, т. 1 да се увеличат показателите по
чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по бюджета на Минис-
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терството на културата за 2017 г. по „Политика
в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото
културно наследство и визуалните изкуства“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. по „Политика в областта на архивното дело“, бюджетна програма
„Национален архивен фонд“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 6. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 2 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините 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 за 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на отбраната, на
министъра на културата, на министъра на
образованието и науката, на председателя на
Българската академия на науките, на главния
секретар на Министерския съвет и на кметовете на съответните общини по бюджетите, на
които се одобряват допълнителните трансфери.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2

ПЛАН-СМЕТКА
за отбелязване на 100 години от Първата световна война и на участието на България в нея през 2017 г.
№ по
ред
1.
2.
3.

Средства
(в лв.)
общо: 60 400
Министерство на отбраната
Отпечатване и разпространение на книга трета от поредицата „Българска пе15 000
хота“ от Алманах на Сухопътните войски на България.
Издаване на юбилеен брой на вестник „Българско войнство“, посветен на Пър3 000
вата световна война.
Специално издание на списание „Военен глас“, посветено на Първата световна
3 000
война.
Мероприятие
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№ по
Мероприятие
ред
4.
Издаване на юбилеен брой (Алманах) на списание „Един завет“, посветен на
Първата световна война.
5.
Изложба на тема „Малкият човек в Голямата война“.
6.
Възстановяване и поставяне на паметна плоча на загиналите във войните на
сградата на Военния клуб в гр. Смолян.
7.
Изготвяне на рекламни, подаръчни и възпоменателни издания (историческа
информационна брошура с марка, пощенски плик с марка, възпоменателна
картичка) на базата на пощенската марка, посветена на химна на Българската
армия „Велик е нашият войник“, и пощенски марки, посветени на Първата
световна война.
8.
Документален филм, посветен на военно-патриотични дейности и чествания на
Първата световна война, както и на бележити дати, свързани с нея, организирани от и с участието на военно-патриотичните съюзи.

С Т Р. 1 1
Средства
(в лв.)
3 000
6 400
3 000
5 000

3 000
41 400

1.

2.

Министерство на отбраната – за Военна академия „Г. С. Раковски“
Изработване на интерактивна карта на военните паметници на територията на
Република България (Военните паметници у нас в преимуществената си част са
комбинирани и съдържат данни за загиналите във всички войни, включително
за загиналите в Първата световна война.)
Издаване на книгата на акад. Георги Марков „Голямата война и българският
меч над балканския възел 1914 – 1919“ – преработено и допълнено издание, на
български и на английски език.
Министерство на културата
Отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война с фотодокументална
изложба „Български генерали от Македония – герои от Първата световна война“ – запознаване на обществеността с делото и живота на бележити български
генерали, родом от Македония, които посвещават живота си на националните
идеали и оставят ярка следа в историята ни.

1.
2.

1.
2.

1.

1.

1.

Министерство на образованието и науката
за Българската академия на науките
Издаване на документален сборник, посветен на 100-годишнината от Първата
световна война, съдържащ извори, документи и спомени. Второ издание.
Документален сборник от научната конференция за Първата световна война в
гр. Кюстендил
Министерски съвет
Държавна агенция „Архиви“
Документална изложба с акцент върху 100-годишнината от боевете на Солунския фронт, Битоля, завоя на р. Черна и Дойран.
Документален сборник с непубликувани и малко известни спомени и дневници
на офицери и войници, съхранявани в държавните архиви, относно Първата световна война.

9 000

10 000
19 000
общо: 2 000
2 000

2 000
общо: 9 000
4 000
5 000
9 000
общо: 8 506
3 792
4 714

8 506
общо: 280 094
По бюджетите на общините
Община Гоце Делчев
Изработване и поставяне на паметни плочи на ген. Константин Жостов в с. Гай1 900
таниново и в гр. Гоце Делчев.
1 900
Община Петрич
Ремонт на паметник-чешма от времето на Първата световна война, разположена
6 000
южно от с. Самуилово.
6 000
Община Малко Търново
Изграждане на паметник на ген.-майор Алекси Попов, герой от битката при
7 000
Каймакчалан по време на Първата световна война.
7 000
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Мероприятие

1.
2.

Община Камено
Частичен ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Вратица.
Частичен ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Черни връх.

1.
2.

Община Ветрино
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Момчилово.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Белоградец.

1.

Община Вълчи дол
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Стефан Караджа.

1.

Община Провадия
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Кривня.

1.

Община Горна Оряховица
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Сергювец (дн. част от с. Първомайци)

1.

Община Елена
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Беброво.

1.

Община Златарица
Ремонт на паметник на загиналите във войните в гр. Златарица.

1.

Община Грамада
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Милчина лъка.

1.

Община Бойница
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бориловец.

1.

Община Ново село
Изграждане на паметник на подпоручик Иван Павлов Тодоров, геройски загинал
в Първата световна война.

1.

Община Враца
Отпечатване на фототипно издание „35-и пех. Врачански полк във всеобщата Европейска война през 1915 – 1918 г.“ от полк. Васил Таслаков – командир на полка.

1.

Община Козлодуй
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Хърлец.

1.

Община Роман
Ремонт на паметник-чешма на загиналите във войните в с. Струпец.

1.
2.

Община Дряново
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Пърша.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Радовци.

1.
2.

1.

Община Трявна
Изграждане на „Стена на храбростта“ в чест на загиналите във войните в
гр. Плачковци.
Изграждане на „Стена на храбростта“ в чест на загиналите във войните в гр. Трявна.
Община Добричка
Изработка на актуална дипляна „Военните паметници в община Добричка от
времето на Първата световна война“.

БРОЙ 93
Средства
(в лв.)
900
400
1 300
2 000
1 000
3 000
300
300
8 000
8 000
1 000
1 000
400
400
8 000
8 000
3 800
3 800
3 000
3 000
2 500
2 500
5 500
5 500
1 180
1 180
2 000
2 000
3 500
4 800
8 300
6 000
5 000
11 000
500
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№ по
Мероприятие
ред
2.
Изграждане на мемориал, посветен на чиновете от Шеста пехотна Бдинска дивизия, загинали в Добричката епопея край с. Козлодуйци.

С Т Р. 1 3
Средства
(в лв.)
5 620
6 120

1.
2.

1.

Община Генерал Тошево
Рехабилитация на паметника на загиналите във войните жители на гр. Генерал
Тошево.
Изграждане паметна плоча на загиналите във войните жители на с. Спасово и
с. Пчеларово.
Община Кирково
Ремонт на паметник на загиналите в Първата световна война в с. Шумнатица.

3.

Община Кюстендил
Построяване на паметник на загиналите във войните жители на с. Кършалево.
Организиране и провеждане на международна научна конференция за участието
на България в Първата световна война.
Доизграждане на паметник на загиналите във войните от с. Раждавица.

1.

Община Рила
Изграждане на паметник на загиналите във войните от гр. Рила.

1.
2.

Община Ловеч
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Владиня.
Изграждане на паметник на загиналите във войните жители на с. Йоглав.

1.
2.

1.

1.
2.

Община Троян
Изработване, поставяне и откриване на паметна плоча на полк. Васил Таслаков – командир на 35-и пехотен Врачански полк през Първата световна война,
родом от гр. Троян.
Община Вършец
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Долна Бела речка.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Горно Озирово.

1.

Община Якимово
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Якимово, разположен до
училището.

1.

Община Пазарджик
Изработка и монтаж на паметник, посветен на военните кореспонденти по време
на Първата световна война и войните за национално обединение.

1.

Община Пещера
Обновяване на паметника на загиналите във войните в с. Капитан Димитриево.

1.

Община Радомир
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Чуковец.

1.

Община Ковачевци
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Ракиловци.

1.
2.

Община Левски
Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Аспарухово.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Стежерово.

1.

Община „Марица“
Ремонт и възстановяване на паметници и паметни плочи на загиналите във войните:
а) паметник на загиналите във войните в с. Граф Игнатиево;
б) паметна плоча на загиналите във войните в с. Царацово;
в) паметник на загиналите във войните в с. Костиево.

6 000
2 194
8 194
1 600
1 600
5 000
8 000
3 000
16 000
8 000
8 000
4 000
7 000
11 000
500
500
1 000
2 000
3 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
3 000
3 000
2 500
2 500
6 000
1 600
7 600
500
500
500
1 500

С Т Р.
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ВЕСТНИК

№ по
ред

Мероприятие

1.

Община Куклен
Ремонт и частично възстановяване на паметник на загиналите във войните в
с. Куклен.

1.

1.

1.
2.
3.

Община Кубрат
Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Юпер.
Община Разград
Отпечатване на сборник „Военната памет на Разград“ с тираж 500 бр., посветен
на загиналите в Първата световна война разградчани.
Община Русе
Изработване на документален фотоалбум „За почест“ за бойната слава на русенци
в Първата световна война и войните за национално обединение от колекцията
на РИМ – Русе.
Изложба „Войната през погледа на фотографи и художници“, посветена на 100-годишнината от участието на България в Първата световна война.
Издаване на документален сборник със спомените на Димитър Ангелов Иванов
(родственик на Иваница Иванов).

1.

Община Сливо поле
Ремонт на военен паметник в с. Голямо Враново.

1.

Община Ценово
Изграждане на паметник на загиналите във войните жители на с. Беляново.

1.
2.

Община Две могили
Ремонт на паметник на загиналите във войните в гр. Две могили.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бъзовец.

1.
2.
3.

Община Тутракан
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Шуменци.
Ремонт на военен паметник в с. Варненци с поставяне на допълнителна паметна
плоча с имена на загиналите в Първата световна война.
Реконструкция на част от укрепителната система на Тутраканската крепост от
времето на Първата световна война.

1.

Община Котел
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Градец.

1.

Община Чепеларе
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Орехово.

1.
2.

Столична община – район „Връбница“
Обновяване на паметника на загиналите във войните в с. Мрамор.
Ремонтно-възстановителни дейности по паметника на загиналите през Първата
световна война в с. Волуяк.

1.
2.
3.

Община Правец
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Осиковица.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Джурово.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Видраре.

1.
2.
3.

Община Елин Пелин
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Нови хан.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Равно поле.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Габра.

БРОЙ 93
Средства
(в лв.)
1 500
1 500
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
1 000
3 000
7 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 100
750
1 850
1 100
3 200
6 000
10 300
2 300
2 300
2 000
2 000
3 000
4 000
7 000
1 000
400
1 000
2 400
4 500
3 600
3 700
11 800
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№ по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Мероприятие

1.
2.

Община Своге
Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Дружево.
Възстановяване на паметните плочи на загиналите във войните в с. Поповци.

1.
2.
3.

Община Стара Загора
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Памукчии.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Арнаутито.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Пшеничево.

1.

Община Чирпан
Довършване на ремонт на войнишки паметник в с. Зетьово.

1.

Община Казанлък
Издаване на албум „Вълшебните стъкла на Петър Арнаудов – фотографии на 23-и
пехотен Шипченски полк от Първата световна война“.

С Т Р. 1 5
Средства
(в лв.)
5 700
5 000
10 700
1 700
2 500
500
4 700
5 800
5 800
8 000
8 000

1.

1.
2.
3.
4.

Община Антоново
Ремонт на военен паметник в с. Добротица.
Община Търговище
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Дългач.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бистра.
Издаване на книга „Офицери от Търговище – герои във войните за национално
обединение на България“, РИМ – Търговище.
Проучване на предмети на войнишкото (окопно) творчество и издаване на албум
и пътуваща изложба.

700
700
1 500
450
3 000
5 500
10 450

1.

Община Харманли
Ремонт на паметника на 18-и пехотен Етърски полк, издигнат в с. Българин.

1.
2.

Община Симеоновград
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Троян.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Константиново.

1.
2.

Община Свиленград
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Студена.
Поставяне на паметна плоча с имената на загиналите в Първата световна война,
която ще бъде монтирана на военния паметник в с. Райкова могила.

2 700
2 700
1 000
3 000
4 000
4 000
300
4 300

1.

Община Каспичан
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Върбяне.

1.

Община Болярово
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Странджа.

1.
2.
3.

Община Елхово
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Голям Дервент.
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Добрич.
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Борисово.

1.

Община „Тунджа“
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Ботево.

5 000
5 000
5 000
5 000
900
500
1 000
2 400
3 000
3 000
360 000

8797

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 16 НОЕМВРИ 2017 Г.

ционален компенсационен жилищен фонд“ с
10 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 49 300 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. за
еднократно изплащане на допълнителна сума
към пенсиите за декември 2017 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер
40 лв. и се изплаща на пенсионери, на които
пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември
2017 г. е в размер до 321,00 лв. включително.
Чл. 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. 3. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по централния бюджет
за 2017 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 20 000 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за разплащане
на неотложни разходи за дейности на Военномедицинската академия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства в централния
бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „Медицинско осигуряване“, по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2017 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по централния бюджет
за 2017 г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

8798

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
ОТ 17 НОЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2017 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи, бюджетна
програма „Администриране на държавните
приходи“ с 8 060 000 лв.;
б) Политика в областта на управлението
на дълга, бюджетна програма „Управление на
ликвидността“ с 1 750 000 лв.;
в) бюджетна програма „Администрация“
със 190 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по други
бюджетни програми, бюджетна програма „На-

8825

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
ОТ 17 НОЕМВРИ 2017 г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2017 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8826
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 17 НОЕМВРИ 2017 г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита
при бедствия, приета с Постановление № 143
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г.,
бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „при старост и
смърт“ се заличават, а думите „началника на
съответната регионална дирекция“ се заменят с „директора на съответната регионална
дирекция“.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 думите „републиканския
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 след думите „Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – МВР“ се поставя запетая и се
добавя „съгласно приложение № 1 към чл. 3,
ал. 1 (примерна заповед)“.
§ 4. В чл. 5 думите „в срок до 30 дни“ се
заменят с „в срок до 30 работни дни“.
§ 5. В чл. 6 думите „за всички осигурени
социални рискове“ се заменят със „съгласно
чл. 43, ал. 3 от Закона за защита при бедствия“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „10 дни“ се заменят с „80
часа“;
б) в т. 2 думите „20 дни“ се заменят със
„160 часа“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Числеността на доброволците по общини, на които се изплащат възнагражденията по
ал. 1, се определя по реда на чл. 71 от Закона
за публичните финанси във връзка с чл. 5 от
Наредбата за реда за създаване и организиране
на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях, приета с
Постановление № 123 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 60 от 2014 г. и бр. 74 от 2014 г.).“
§ 7. Създава се приложение № 1 към чл. 3,
ал. 1:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
(примерна заповед)

ЗАПОВЕД
№ …………./…………....20.... г.
за активиране на доброволно формирование
..........................................................................
към община ..................................................
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 28 от
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Наредбата за реда за създаване и организиране
на дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях, приета с Постановление
№ 123 на Министерския съвет от 2012 г.,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Доброволци от доброволно формирование ............................................................................
да участват в дейности по предотвратяване/
ограничаване и/или ликвидиране на пожари
или извънредни ситуации в ..................................
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
(описва се мястото на събитието)
считано от ...............................................................
(изписва се датата)
до приключване на задачата.
2. При самостоятелно участие ръководителят
на доброволното формирование да ми представи
справка за извършените дейности по образец
съгласно приложение № 4 към чл. 29, ал. 1 от
Наредбата за реда за създаване и организиране
на дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях, приета с Постановление
№ 123 на Министерския съвет от 2012 г.
3. След приключването на дейността ...........
...................................................................................
(име, презиме, фамилия)
да ми предостави проект на заповед за отчет на
дейността, в която да са описани мястото, видът
на дейностите и продължителността на изпълнението им, имената на участвалите доброволци
с персоналните им идентификационни номера и
уникалният код на доброволното формирование,
съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за
изпълнение на задачи за защита при бедствия,
приета с Постановление № 143 на Министерския
съвет от 2008 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на .....
...................................................................................
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на общината.
Копие от заповедта да се изпрати на оперативен център към регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ на Министерството на вътрешните
работи – ............................................. за сведение.
КМЕТ
НА ОБЩИНА .............................
(име и фамилия)“

Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8827
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на регионалните дирекции по горите (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм., бр. 28
от 2013 г.)
§ 1. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правна и
финансово-ресурсна“.“
§ 2. В чл. 10 думите „Обща администрация“ се заменят с „Административно-правна
и финансово-ресурсна“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Специа лизираната а дминист раци я
е организирана в дирек ци я „Горско стопанство“.“
2. В ал. 2 думите „Специализирана администрация“ се заменят с „Горско стопанство“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Григор Гогов
8744

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на
сгради (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм., бр. 85
от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2013 г.;
доп., бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 27 от
2015 г.; попр., бр. 31 от 2015 г.; доп., бр. 35 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 4 и 5:
„4. проектиране на производствени сгради, както и при обследване за енергийна
ефективност на този вид сгради като част от
промишлена система, които не подлежат на
сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност, но за които са изпълнени
условията по чл. 2 от наредбата;
5. обследване за енергийна ефективност и
проектиране на сгради – културни ценности,

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

включени в обхвата на Закона за културното наследство, доколкото подобряването на
енергийните характеристики на ограждащите
елементи и/или на техническите системи в
тези сгради не води до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградите.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Наредбата не се прилага за:
1. временните сгради с планирано време
за използване до две години;
2. нежилищни сгради с ниско потребление
на енергия, използвани за селскостопанска
дейност;
3. жилищните сгради, които се използват
по предназначение до 4 месеца годишно или
като алтернатива за живеене през ограничен
период от време в годината и са с очаквано
потребление на енергия, по-малко от 25 на сто
от очакваното при целогодишно използване;
4. обособени сгради с разгъната застроена
площ до 50 m 2;
5. текущ ремонт в сгради или в части от
тях, както и при вътрешни преустройства и
ремонти на самостоятелни обекти или помещения в съществуващи сгради, при които
не се извършват строителни и монтажни
работи (СМР) по външните ограждащи конструкции и елементи, граничещи с външния
въздух, и/или по системите за поддържане на
микроклимата, и не се променят енергийни
характеристики на сградите;
6. всички случаи на извършване на СМР,
при които не се променят енергийни характеристики на сградите спрямо съществуващото
им състояние.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Изискванията на наредбата се
прилагат и в проектите на нови производствени
сгради или при основен ремонт, реконструкция
или основно обновяване на съществуващи
производствени сгради, когато с технологичния
режим, с нормативен акт и/или със заданието
за проектиране се изисква целогодишно или
над четири месеца в годината поддържане на
микроклимат с определени параметри. В тези
случаи изискванията на наредбата се спазват
по отношение на обобщения коефициент на
топлопреминаване през ограждащите конструктивни елементи на сградата, а ефективностите на техническите системи, в т.ч. на
системите за поддържане на микроклимата,
се определят със заданието за проектиране.
(2) Методиката от приложение № 3 към
чл. 5 може да се прилага и за изчисляване на
годишен разход на енергия на производствена
сграда като част от промишлена система само
когато са избрани подходящи входни данни,
необходими за прилагане на изчислителния
метод, и е отчетено въздействието на специфични проектни или експлоатационни условия
върху точността на метода.“
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§ 3. В чл. 3, ал. 2 думите „Наредба № РД16-1058 от 2009 г. за показателите за разход
на енергия и енергийните характеристики на
сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)“ се заменят
с „Наредба № Е-РД-04-2 от 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните
характеристики на сградите (ДВ, бр. 10 от
2016 г.)“.
§ 4. В чл. 4, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) топлинни и оптически характеристики:
топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни
мостове, включително на вътрешните конструктивни елементи, когато това се налага
от спецификата на топлинния баланс;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. системите за генериране на топлина/
студ, техните ефективности и загубите в разпределителни мрежи;“.
3. В т. 5 думите „климатичните инсталации“
се заменят със „системите за охлаждане“.
4. В т. 10 думите „възобновяеми енергийни източници“ се заменят с „енергията от
възобновяеми източници“.
5. Точка 11 се изменя така:
„11. външните и вътрешните климатични
условия;“.
6. В т. 12 след думите „енергийни товари“
се поставя запетая и се добавя „и енергийният
разход на уреди, потребяващи енергия“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „близко до нулата
пот ребление на енерги я“ се добавя „при
изпълнение на условието за минимален дял
на енергията от възобновяеми източници
съгласно определението в § 1, т. 31 от допълнителните разпоредби на наредбата.“;
б) точка 4 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в
kWh/m 2 по ал. 1, се посочва в сертификата за
енергийни характеристики на сграда в експлоатация/сертификата за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на
Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване
за енергийна ефективност, сертифициране и
оценка на енергийните спестявания на сгради
(ДВ, бр. 10 от 2016 г.).“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Когато отделни части/
зони в една сграда имат различно предназначение и са функционално обвързани помежду
си по отношение на основното предназначение
на сградата, съответствието по чл. 6, ал. 1 се
установява по скалата за категорията сгради,
към която сградата принадлежи по предназначение, и се изчислява в съответствие
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с БДС EN 15217 по формулата:“ се заменят
със „Съответствието по чл. 6, ал. 1 за сграда
с едно функционално предназначение, в която са обособени повече от една топлинни
зони, определени по правилата в приложение
№ 3 към чл. 5, се установява по скалата за
съответната категория, към която сградата
принадлежи, и се изчислява в съответствие
с БДС EN 15217 по формулата:“, а думите
„k – броят на зоните с различно предназначение в сградата“ във формула (1) се заменят
с „k – броят на зоните в сградата“.
2. В ал. 2 думите „Когато отделни части/
зони от сграда със смесено предназначение
са функционално необвързани помежду си,
съответствието по чл. 6, ал. 1 се установява,
както следва:“ се заменят с „При сграда със
смесено предназначение, при която отделни
части от сградата се класифицират в различни
категории съгласно приложение № 10 към
чл. 6, ал. 3, съответствието по чл. 6, ал. 1 се
установява, както следва:“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За целите на наредбата изчисленията се
извършват с референтните стойности по ал. 1
при изпълнение на условието в чл. 13а или
по декларирани от производител стойности
на технически показатели в съответствие с
изискванията на българското законодателство
за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 8. Член 13а се изменя така:
„Чл. 13а. Стойностите на коефициентите на
топлопреминаване през ограждащи елементи,
граничещи с външен въздух на нови сгради и в
местата на обновяване/ремонт/реконструкция
на граничещи с външен въздух конструктивни
елементи на съществуващи сгради, извън случаите по чл. 4, ал. 6 не може да надвишават с
повече от 10 на сто референтните стойности
в таблица 1 и в таблица 2.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „енергийни
характеристики на“ се добавя „ограждащи
конструктивни елементи и/или енергийни
характеристики на системите за поддържане на микроклимата в сградата, за които в
нормативен акт са определени специфични
изисквания“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по чл. 4, ал. 5 и 6 не се
възлага, съответно не се разработва самостоятелна част „Енергийна ефективност“ на
инвестиционния проект, освен ако това не е
предвидено със заданието за проектиране.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Част „Енергийна ефективност“ и изчисленията на техническите показатели по чл. 4,
ал. 5 и 6 се изготвят и подписват от проек-
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тант по част „Топлоснабдяване, отопление,
вентилация и климатизация“ при спазване
на изискванията на Закона за камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране за съответните ограничения по
вид и размер на предоставяните проектантски
услуги. В случаите по ал. 4, в които не се
възлага изработване на самостоятелна част
„Енергийна ефективност“, изчисленията на
техническите показатели по чл. 4, ал. 5 и 6 се
включват в част „Топлоснабдяване, отопление,
вентилация и климатизация“, а когато проектът не предвижда такава част, изчисленията
се прилагат към част „Архитектурна“.“
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При обследване за енергийна ефект и внос т на сг ра д и, п ри п роек т и ра не на
сгради, при оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти с изискванията за
енергийна ефективност и при съставяне на
сертификати за енергийни характеристики на
нови сгради или сертификати за енергийни
характеристики на сгради в експлоатация
съгласно изискванията на Наредба № Е-РД04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявани я на сгради (ДВ,
бр. 10 от 2016 г.) интегрираният показател
„специфичен годишен разход на първична
енергия“ в kWh/m 2 кондиционирана площ на
сградата се изчислява съгласно методиката в
приложение № 3 към чл. 5.“
2. В ал. 3 думата „проектен“ се заличава, а след думите „сертификат за енергийни
характеристики“ се добавя „на нова сграда“.
§ 11. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст след думите „на фаза
идеен проект“ се добавят думите „когато е
приложимо“;
б) в буква „а“ думите „отопляема/охлаждана площ и обем“ се заменят с „отопляема
площ, площ на пода на пространството, което
се охлажда, кондиционирана площ, брутен и
нетен обем“;
в) в буква „г“ съкращението „ЗУ Т“ се
заменя със „Закона за устройство на територията (ЗУТ)“.
2. В т. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в буква „а“ думите „отопляема/охлаждана площ и обем“ се заменят с „отопляема
площ, площ на пода на пространството, което
се охлажда, кондиционирана площ, брутен и
нетен обем“;
б) в буква „е“ след думата „уреди“ се поставя
запетая и се добавя „потребяващи енергия“;
в) създава се буква „и“:
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„и) данните, необходими за попълване на
образеца и издаване на сертификат за енергийни
характеристики на нова сграда.“
§ 12. В чл. 27а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 думата „проектни“ се заличава,
а след думите „енергийни характеристики“ се
добавя „на нова сграда“.
2. В ал. 4 се създава трето изречение:
„Оценката за съответствие с изискването за
енергийна ефективност може да се извърши и
като част от комплексния доклад по чл. 142,
ал. 6, т. 2 ЗУТ, когато е изпълнено условието
на чл. 142, ал. 11 ЗУТ.“
§ 13. В чл. 28, ал. 2 след думата „сертификати“ се поставя запетая и думите „и удостоверения за качество“ се заменят с „декларации“.
§ 14. В чл. 34 след думите „вградени в
продукти циркулационни помпи“ се поставя
точка и останалият текст до края се заличава.
§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Нетна потребна енергия“ е енергията,
която трябва да се внесе или отнеме от кондиционирания обем.“
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „Брутна потребна енергия“ за сградата
е сума от брутната потребна енергия за поддържане на параметрите на микроклимата и
брутната потребна енергия за функционирането на останалите технически съоръжения и
системи. При използване на термопомпи като
генератори на топлина/студ в системи за отопление/охлаждане в сграда брутната потребна
енергия е сума от брутната потребна енергия,
доставена до сградата за трансформирането є
в топлина или студ за поддържане параметрите
на микроклимата, и брутната потребна енергия
за функционирането на останалите технически
съоръжения и системи в сградата.“
3. Точка 16 се изменя така:
„16. „Нова сграда“ е всяка новоизградена
сграда до 6 години от въвеждането є в експлоатация.“
4. Точка 18 се изменя така:
„18. „Обследване за енергийна ефективност
на сгради“ е процес, основан на систематичен
метод за определяне и остойностяване на
енергийните потоци и разходи в сградите и
определящ обхвата на технико-икономическите
параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност.“
5. Точка 20 се изменя така:
„20. „Сграда“ е конструкция със стени и
покрив, в която се използва енергия за регулиране на вътрешната температура.“
§ 16. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В наименованието думите „към чл. 2,
ал. 3“ се заменят с „към чл. 1, ал. 4“.
2. Точка 1 се изменя така:

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

„1. Стандарти от приложното поле на наредбата:
1.1. БДС EN ISO 13790 „Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната
енергия за отопляване и охлаждане на пространство“ и позованите в него задължителни
за прилагане на този стандарт документи,
въведени като български държавни стандарти,
както следва:
а) БДС EN ISO 6946:2008 „Строителни елементи и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване.
Метод за изчисление (ISO 6946:2007)“;
б) БДС EN ISO 7345:2000 „Топлоизолация. Физични величини и определения (ISO
7345:1987)“;
в) БДС EN ISO 10077-1:2006 „Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване.
Част 1: Общи положения (ISO 10077-1:2006)“;
г) БДС EN ISO 13370:2008 „Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване
през земната основа. Методи за изчисление
(ISO 13370:2007)“;
д) БДС EN ISO 13786:2008 „Топлинни характеристики на строителните елементи. Динамични
топлинни характеристики. Изчислителен метод
(ISO 13786:2007)“;
е) БДС EN ISO 13789:2008 „Топлинни характеристики на сгради. Коефициент на топлинните
загуби от топлопреминаване и вентилация.
Метод за изчисление (ISO 13789:2007)“;
ж) БДС EN ISO 15927-4:2006 „Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и
представяне на климатични данни. Част 4:
Часови данни за изчисляване на годишната
енергия, използвана за затопляне и охлаждане
(ISO 15927-5:2004)“;
з) БДС EN 15217:2007 „Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на
енергийните характеристики и за енергийна
сертификация на сгради“.
1.2. БДС EN ISO 14683:2008 „Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на
линейно топлопреминаване. Опростени методи
и ориентировъчни изчислителни стойности
(ISO 14683:2007)“.
1.3. БДС EN 12207 „Прозорци и врати. Въздухопроницемост. Класификация“.
Забележка. За датираните позовавания се прилагат само цитираните издания. За недатираните
позовавания се прилагат последните издания на позованите документи (включително измененията).“

§ 17. В приложение № 3 към чл. 5 „Методика
за изчисляване на показателите за разход на
енергия и на енергийните характеристики на
сгради“ т. 3.1. „Общи положения“ се изменя
така:
„3.1. Общи положения
Изчисляването на разхода на енергия се
основава на енергиен баланс на сградата
като интегрирана система за период от време
един месец. Такъв подход налага съвместяване
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на нестационарни и стационарни компоненти
на енергийните потоци по целия тракт – от
енергообмена в отопляваното и/или охлажданото пространство през системата за пренос и
разпределение до генератора/преобразувателя
на енергия. Това налага въвеждане на някои
специфични определения, с които да се дефинират междинни граници на енергийния баланс.
Енергията, която трябва да се внесе или
отнеме от кондиционирания обем, е „нетна
потребна енергия“. Онази част от нетната
енергия, която е необходима в границите на
отопляваното или охлажданото пространство
енергия за поддържане на параметрите на
микроклимата, е нетната потребна енергия за
поддържане на микроклимата.
Когато към нетната потребна енергия за
поддържане на микроклимата се отчетат и
загубите за преобразуване, пренос и разпределение, които се реализират в съответните
системи на сградата, както и енергията за
транспортиране на топлоносителите/студоносителите в тези системи (енергията за помпи
и вентилатори), се получава енергията, която
трябва да се достави до границите на сградата
за подържане на микроклимата. Тази енергия
е брутната потребна енергия за поддържане
на параметрите на микроклимата в сградата.
Брутната потребна енергия общо за сградата е сума от брутната потребна енергия за
поддържане на параметрите на микроклимата
и брутната потребна енергия за функционирането на останалите технически съоръжения и
системи. Брутната потребна енергия за сградата
има еквивалентна стойност на т. нар. „първична
енергия“.“
§ 18. В приложение № 10 към чл. 6, ал. 3 в
т. 2, в текста на подточка б.3) и в графичното
представяне на скалата на класовете на енергопотребление след думите „детски градини“
се добавя „и детски ясли“.
„
Клас

EPmin, EPmax,
2

2

kWh/m

kWh/m

А+

<

33

А

33

65

B

66

130

C

131

195

D

196

260

E

261

325

F

326

390

G

>

390

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И ДЕТСКИ ЯСЛИ

A+
A
B
C
D
E
F
G
“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството
по одобряване на инвестиционен проект и
производството по издаване на разрешение
за строеж започва след влизането є в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата на
внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на
съгласуван идеен инвестиционен проект от
съответния орган, компетентен за неговото
одобряване.
(3) Наредбата не се прилага за сгради, за
които производството по въвеждането им в
експлоатация е започнало преди влизането
є в сила. За започнато производство по въвеждане в експлоатация се счита датата на
внасяне на искане пред компетентния орган
съгласно ЗУТ.
(4) Наредбата не се прилага за сгради,
които са в процес на изпълнение на СМР
по издадено разрешение за строеж преди
влизането є в сила.
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
8727

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9393
от 14 юли 2017 г.

по административно дело № 2207 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – трето отделение, в съдебно
заседание на деветнадесети юни две хиляди и
седемнадесета година в състав: председател:
Ваня Пунева, членове: Искра Александрова,
А лбена Радославова, при секретар Никол
Стефанова и с участието на прокурора Мери
Найденова изслуша докладваното от председателя Ваня Пунева по адм. дело № 2207/2017 г.
Производството по реда на чл. 185 и сл. от
АПК е образувано по съвместна жалба на Медицинския университет – Плевен, с БУЛСТАТ
000405689, Медицинския университет „Проф.
д-р Параскев Иванов Стоянов“, с БУЛСТАТ
000083633, Медицинския университет – Пловдив, с БУЛСТАТ 000455471 и Медицинския
университет – София, с БУЛСТАТ 831385737
против Постановление № 8 на Министерския
съвет от 13.01.2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет (ПМС № 8/2017 г.).
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С молба на жалбоподателите от 4.04.2017 г.
е уточнен предметът на оспорване на разпоредбите на § 1, т. 2, 4, 6 и 8 от ПМС
№ 8/2017 г., касаещи коефициентите, определящи изчисляването на диференцираните
нормативи за професионални направления
„Медицина“, „Стоматология“, „Фармация“,
„Обществено здраве“ и „Здравни грижи“. С
определение от 4.05.2017 г. по делото съдът
е допуснал за разглеждане така уточнения
предмет на жалбата.
Жалбоподателите, представлявани от адв.
Големинова, поддържат, че оспорваните норми на ПМС № 8/2017 г. са незаконосъобразни
като издадени при съществено нарушение на
административнопроизводствените правила
на чл. 26, ал. 2 и 3 ЗНА и при липса на съгласуваност поради неучастието на ректорите
на настоящите жалбоподатели в Съвета на
ректорите на висшите у чилища, както и
че промените не съответстват на целта на
закона и противоречат на държавната политика в областта на висшето образование и
здравеопазването.
Ответната страна – Министерският съвет на Република България, представляван
от юрк. И. Георгиева, и заинтересованата
страна – минист ърът на образованието и
науката, представляван от юрк. Ю. Томова,
поддържат, че оспорваният акт е законосъобразно издаден.
Представителят на Върховната административна прокуратура в хода на делото по
същество дава заключение, че жалбата е основателна. Според заключението на прокурора
ПМС № 8/2017 г. е незаконосъобразно, тъй
като е издадено при съществено нарушение на
административнопроизводствените правила,
в противоречие с материалноправните разпоредби и не съответства на целта на закона.
Актът е позован на предложение на Съвета
на ректорите, в чийто състав за конкретното
предложение не е бил включен нито един от
ректорите на медицинските университети у
нас. Несъгласуваността на предложението
на Съвета на ректорите с представители
на всичк и висши у чилища предполага ло
непълнота и необоснованост. Не са отчетени финансовата недостатъчност именно на
висшите медицински университети и ежегодният относителен дял на субсидията за
обучение към разходите за възнаграждения
и осигуровки с недостиг между 18 – 19 %. От
анализа на доказателствата не ставал ясен
механизмът, въз основа на който са приети
корекциите към намаляване на коефициентите за професионалните направление „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“,
„Обществено здраве“ и „Здравни грижи“.
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По допустимостта на жалбата съдът се
е произнесъл с определение от 4.05.2017 г.,
което поддържа. Липсват данни за отпаднал
правен интерес на оспорващите.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Съгласно чл. 91, ал. 2, т. 1 от Закона за
висшето образование средствата за издръжка на обучението (във висшите училища)
се определят въз основа на диференцирани
нормативи по професионални направления
за един студент, определени с акт на Министерския съвет.
Тези нормативи са определени с Постановление № 162 на Министерския съвет от
20.06.2001 г. за определяне на диференцирани
нормативи за издръжка на обучението за
един студент по професионални направления.
Със сега оспорваните § 1, т. 2, 4, 6 и 8
от ПМС № 8 от 13.01.2017 г. е постановено
изменение в т. 3, 6 и 8 от ПМС № 162/2001 г.
и се допълва ПМС № 162/2001 г. с новосъздадените т. 12 и 13, както следва:
С § 1, т. 2 от ПМС № 8/2017 г. се изменя
т. 3 от ПМС № 162/2001 г., като професионално направление „Обществено здраве“
отпада от изброените направления в т. 3, а
за оставащите направления умножителният
коефициент към базовия норматив за издръжка на обучението за студент се увеличава от
2,40 на 2,80.
С § 1, т. 4 от ПМС № 8/2017 г. се изменя т. 6
от ПМС № 162/2001 г., като професионално
направление „Здравни грижи“ отпада от изброените направления в т. 6, а за оставащите
направления умножителният коефициент към
базовия норматив за издръжка на обучението
за студент се увеличава от 5,00 на 5,30.
С § 1, т. 6 от ПМС № 8/2017 г. се изменя
т. 8 от ПМС № 162/2001 г., като умножителният коефициент към базовия норматив
за издръжка на обучението за студент от
направления „Медицина“, „Стоматология“
и „Фармация“ се намалява от 9,40 на 8,50.
С § 1, т. 8 от ПМС № 8/2017 г. се създават
нови т. 12 и 13 в ПМС № 162/2001 г., като с
т. 12 за направление „Обществено здраве“ се
определя умножителен коефициент 2,40 към
базовия норматив за издръжка на обучението за студент, респ. с т. 13 за направление
„Здравни грижи“ се определя умножителен
коефициент 5,00 към базовия норматив за
издръжка на обучението за студент.
Съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) нормативните актове
се отменят, изменят или допълват с изрична
разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.
Съгласно чл. 79 АПК нормативните административни актове се отменят, изменят
и допълват с изрична разпоредба на последващ акт.
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При така изложеното съдът намира, че
ПМС № 8/2017 г. в обжалваната му част е
изменителен и допълващ валиден подзаконов
нормативен акт, издаден в съответствие с
правомощията на МС, установени в чл. 91,
ал. 2, т. 1 ЗВО и при спазване на изискванията
за форма съгласно чл. 6, т. 2 ЗНА.
По отношение спазването на административнопроизводствените правила при издаването на акта съдът установи, че са налице
съществени нарушения.
По силата на § 10 от ПЗР на ЗИДЗНА (ДВ,
бр. 34 от 3.05.2016 г.) законът влиза в сила
6 месеца след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Съгласно правилата за броене на сроковете
измененията в ЗНА са част от приложимото
право считано от 4.11.2016 г.
Съгласно § 9 от ПЗР на ЗИДЗНА изработените и съгласувани до влизането в сила
на този закон проекти на нормативни актове
се одобряват и приемат по досегашния ред.
По делото е представено писмо № 9102-1
от 3.01.2017 г. на министъра на образованието
и науката, с което проектът на ПМС е изпратен за междуинституционално съгласуване.
Това доказателство е достатъчно за съда да
приеме, че при установена несъгласуваност на
проекта към 3.01.2017 г., респ. съгласуването
не е приключило към 4.11.2016 г., преценката
за законосъобразност на акта следва да бъде
извършена спрямо изменени ята на ЗН А,
влезли в сила от 4.11.2016 г.
Така установени я т п ри лож им закон в
чл. 26, ал. 1 ЗНА предвижда, че изработването на п роек т на нормат ивен ак т се
извършва при зачитане на принципите на
необходимост, обоснованост, предвидимост,
откритост, съгласу ваност, субсидиарност,
пропорционалност и стабилност.
Съгласно ал. 2 в процеса по изработване
на проект на нормативен акт се провеждат
обществени консултации с гра ж даните и
юридическите лица.
Съгласно ал. 3 преди внасянето на проект
на нормативен акт за издаване или приемане
от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, и предварителната оценка
на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната
власт, публикуването се извършва на Портала
за обществени консултации, а когато е орган
на местното самоуправление – на интернет
страницата на съответната община и/или
общински съвет.
Съгласно ал. 4 срокът за предложения и
становища по проектите, публикувани за
обществени консултации по ал. 3, е не пократък от 30 дни. При изключителни случаи
и изрично посочване на причините в моти-
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вите, съответно в доклада, съставителят на
проекта може да определи друг срок, но не
по-кратък от 14 дни.
Съгласно ал. 5 след приключването на
обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването, на
нормативния акт съставителят на проекта
публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите
предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на
проекта е орган на изпълнителната власт,
публикуването на справката се извършва
едновременно и на Портала за обществени
консултации.
Съдът, като прецени събраните доказателства по делото относно спазването на
процедурата по изработване на нормативни
актове, уредени в глава трета на ЗНА, намира,
че същата е съществено нарушена.
В хода на делото страните не спорят, че
проектът на ПМС е качен на интернет страницата на Министерството на образованието
и науката (МОН) на 10 януари 2017 г. с указан
14-дневен срок за предложения и становища
до 24 януари 2017 г. Представени са и екранни
разпечатки от страницата на МОН, от които
еднозначно се установява, че проектът на
ПМС заедно с доклад с мотиви и формуляр
за частична предварителна оценка на въздействието са качени на 10 януари 2017 г.
На страница 3 от док лада на проекта
наложеният 14-дневен срок за обществено
обсъждане е обоснован с приложението на
изключението на чл. 26, ал. 4 ЗНА, тъй като
проектът на ПМС е свързан с изпълнение на
чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет
и изпълнението на трансферите към държавните висши училища.
Видно от писмо № 0103-4 от 10.01.2017 г.
на главния секретар на МОН, получено в
17,25 ч. на същата дата (10.01.2017 г.) в МС,
едновременно с отпочнатите обществени обсъждания на 10.01.2017 г. проектът на ПМС
е внесен за включване в дневния ред на МС.
Ви д н о о т т. 1 5 н а п р о т о ко л № 3 о т
11.01.2017 г. от заседание на МС проектът е
разгледан незабавно и съответно е приет на
следващия ден след внасянето му.
При тези данни съдът намира, че очевидно
проектът е приет без проведено обществено
обсъждане на проекта със засегнатите лица.
В тази връзка се явява основателно възражението на оспорващите, че същите са лишени
от правото им на участие в производството
по издаване на акта. Едновременното публикуване на проекта на ПМС за обществено
обсъждане и внасянето му за разглеждане в
МС на 10.01.2017 г. буди недоумение за целта
на производствените действия, която съдът
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може да определи единствено като съществено
нару шение на админист ративнопроизводствените правила, налагащо отмяна на акта.
Следва да се продължи трайната и непротиворечива съдебна практика, формирана до
изменението на ЗНА с ДВ, бр. 34 от 3.05.2016 г.,
в сила от 4.11.2016 г., че целта на разпоредбата
на чл. 26 ЗНА е да се даде възможност на
заинтересованите лица да упражнят правото
си на участие в производството по подготовка
на актове, засягащи техни законни интереси.
Публикуването, разгласяването на проекта
на акта е начинът, чрез който принципът за
откритост и съгласуваност, заложен в чл. 26,
ал. 1 ЗНА, намира част от своето проявление спрямо засегнатите лица и за чието
спазване следва да следи на първо място
органът, в чиито правомощия е да приеме
дадения проект. В тази връзка нарушенията
спрямо правилата на чл. 26, ал. 2 – 5 ЗНА
са принципно съществени по своя характер,
тъй като обезпечават правото на участие на
заинтересованите лица, чието упражняване
винаги би могло да доведе до друг изход от
провежданото административно производство
след изслушването и зачитането на изразените
мнения и становища.
В § 1а от ДР на ЗНА са предвидени изключения за приложението на изискванията
на глава трета от ЗНА, но нито видът на
издавания акт (постановление), нито предметният му обхват (определяне на норми
за издръжка на студент) кореспондират с
посочената специална разпоредба.
Нещо повече, по делото няма и данни МС
или МОН да се позовават към 10.01.2017 г. – датата на внасяне на проекта в МС, или към
11.01.2017 г. – датата на приемане на проекта,
на § 1а от ДР на ЗНА.
Напротив, със становище от 5.01.2017 г. на
администрацията на МС по изпратения им за
съгласуване проект на ПМС ясно се изразява
позицията, че: „Дирекция „Правна“ счита, че
изключението по § 1а, т. 1 от ДР на Закона
за нормативните актове е неприложимо…“.
В същ и я смисъ л е и становището на
минист ъра на финансите с вх. № 0201-11
от 10.01.2017 г. при МОН, в което е казано:
„Подобен подход за разширяване на обхвата
на изключенията по § 1а от ДР на ЗНА не
кореспондира с поставените от законодателя
цели…“.
С второ становище на администрацията
на МС чрез дирекция „Модернизация на администрацията“, изпратено на 11.01.2017 г. и
получено в МОН на същата дата, са дадени
указания: „Да се проведат задължителните
съгласно ЗНА обществени консултации“ и
„Да се коригира докладът на вносителя в
частта, в която е посочено, че нормативният акт попада в обхвата на § 1а, т. 1 от ДР
на ЗНА.“
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В заключение по този въпрос следва да
се посочи от съда, че тъй като процесното
ПМС нито е законопроект, нито е проект
на ПНА, свързан (пряко и непосредствено)
с изпълнение на държавния бюджет, нито е
нормативен акт, свързан с предотвратяване
и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, изключението на §1а
от ДР на ЗНА е принципно неприложимо.
Независимо от изложеното за приемането
на акта, без каквито и да било обществени
обсъждания (консултации), съдът намира, че
е налице и цялостно неспазване на правилата
на чл. 26 ЗНА.
Определянето на 14-дневен срок за провеждане на обществени консултации съгласно
изключението на чл. 26, ал. 4 ЗНА, обосновано с факта, че проектът на ПМС е свързан
с изпълнение на чл. 16, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет и изпълнението на трансферите към държавните висши училища, е
незаконосъобразно.
Въпреки дадените нарочни указания с
определение от 16.03.2017 г. ответната страна
не представи и не посочи конкретен документ
или документи, приложени по делото, от които ще се ползва при доказването наличието
на „изключителен случай“ по смисъла на
чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА.
При установената липса на процесуална
активност от страна на ответната страна
и подпомагащата я заинтересована страна
съдът намира, че не е доказано наличието на
„изключителен случай“ по смисъла на чл. 26,
ал. 4, изр. второ от ЗНА. В тази връзка следва
и изводът, че изначално е опорочен опитът
за провеждане на обществено обсъждане от
гледна точка на приложимата норма на чл. 26,
ал. 4, изр. първо от ЗНА относно спазването
на установения минимален срок от 30 дни.
В ЗНА или друг закон няма определение
на „изк лючителен слу чай“, поради което
тълкуването на чл. 26, ал. 4, изр. второ от
ЗНА следва да бъде изведено от правилата
на чл. 46 ЗНА, а именно според точния смисъл на разпоредбата, а ако същата е неясна,
според смисъла, който най-много отговаря
на други разпоредби, на целта на тълкувания
акт и на основните начала на правото.
В тази връзка съдът, като отчита, че правомощието за съкращаване на времето за
обществено обсъждане има за пряк краен
резултат ограничаване на правото на участие
на засегнатите субекти в производството по
приемане на акта, както и че това правомощие, тъй като не е дефинитивно ограничено
при използването му, е акт, издаван в условията на оперативна самостоятелност и поради
което спрямо него следва да се съблюдава
принципът за съразмерност, установен в
чл. 6 АПК, както и че трябва да се прави
разлика при приложението на изключението,
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когато става въпрос за издаването на акт с
ранг на закон и подзаконов акт, какъвто е
настоящият случай, то намира, че нормата
на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА относно
това, кога един случай е изключителен, следва
да се разбира като такава даденост от обективни факти, установени в хода на процеса
по изготвяне на подзаконов нормативен акт,
чиято преценка от гледна точка на критериите на чл. 6 АПК да обосновава извод, че
всяко забавяне на общественото обсъждане
над 30 дни би довело до резултат, при който
нормативният акт, чието изпълнение цели да
обезпечи поставения за обсъждане проект на
подзаконов нормативен акт, ще предизвика
непоправими или труднопоправими последици за засегнатите лица, чието избягване
зависи единствено от обсъжданите до 16 дни
разлика между общия минимален 30-дневен
срок по чл. 26, ал. 4, изр. първо от ЗНА и
минималния 14-дневен срок по чл. 26, ал. 4,
изр. второ от ЗНА.
С оглед изложеното съдът намира, че в
случая предложената промяна в подзаконовата нормативна уредба няма основание да се
приеме, че може да доведе до непоправими или
труднопоправими последици за засегнатите
лица, зависещо единствено от обсъжданите
16 дни намаление на срока за обществено
обсъждане спрямо изпълнението на чл. 16,
ал. 4 ЗДБ за 2017 г., с който се определят
трансферите от бюджета на Министерството
на образованието и науката за държавните
висши училища и Българската академия на
науките съгласно приложение № 3.
От една страна, необосновано се явява
търсеното ограничаване на пълноценното
участие на засегнатите лица в процеса при
изготвяне на промените в подзаконовата нормативна база, започнал в периода на месец
август 2016 г. (видно от писмо от 31.08.2016 г.
на председателя на Съвета на ректорите на
висшите училища в Република България).
От друга страна – напълно несъразмерно е
ограничението, ако се съобрази, че в § 4 от
ПЗР в проекта на акта е предвидено обратно
действие на промените считано от 1 януари 2017 г. Освен всичко това, бюджетните
взаимоотношения са преди всичко парични, а оттук и изводът, че възможностите
за бюджетно изравняване или корекции на
плащанията сами по себе си трудно позволяват извод за непоправимост или трудна
поправимост на последиците от забавяне на
административното производство по ЗНА в
рамките на 16 дни.
Всичко дотук дава основание да се приеме, че принципно предприетият подход за
провеждане на производството по реда на
чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА представлява
нарушение на административнопроизводствените правила. Същото това нарушение само
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по себе си е съществено по своя характер
по смисъла на чл. 146, т. 3 АПК, тъй като
пряко е повлияло върху възможността за
пълноценно участие на засегнатите от акта
субекти да вземат отношение по предложената нормативна промяна чрез участие
с предложения и становища в рамките на
общественото обсъждане.
Освен установената незаконосъобразност
при ползването на съкратени срокове по
чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА съдът установи,
че по делото не са представени доказателства,
удостоверяващи публикуването на проекта в
Портала за обществени консултации – www.
strategy.bg, каквото изискване изрично е въведено с нормата на чл. 26, ал. 3, изр. второ
от ЗНА.
Съгласно тази норма, когато съставителят
на проекта е орган на изпълнителната власт,
публикуването се извършва на Портала за
обществени консултации, а когато е орган
на местното самоуправление – на интернет
страницата на съответната община и/или
общ и нск и с ъве т. Н я ма необход и мос т о т
обосноваване, че министърът на образованието и науката е орган на изпълнителната
власт. Видно от страница 3 на доклада на
МОН се съдържа твърдение, че проектът на
ПМС и докладът към него „бяха публикувани
…и на Портала за обществени консултации
към Министерския съвет“. Доказателства в
тази посока обаче не са представени. Липсват
и косвени доказателства по делото това изискване да е било изпълнено, като представени
или отразени по преписката становища, които
са постъпили като резултат от публикация
на Портала за обществени консултации.
Допълнителен порок на процедурата по
приемането на акта, сам по себе си достатъчен за отмяната на акта, е и липсата на
пълноценни мотиви към доклада на съставителя на проекта относно обосноваването
на причините и обстоятелствата, налагащи
промяната в нормативната уредба спрямо
процесните професиона лни направлени я.
Видно от доклада на МОН по чл. 28, ал. 2,
т. 1 ЗН А, като причини за нормативната
промяна са посочени: „Постигнато …общо
съгласие относно необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между
професионалните направления и конкретни
по заложените в проекта промени.“ Посочено
е съща така, че: „С предложените промени
…продължава политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование
за концентриране на финансирането в професионални направления и висшите училища,
получили по-висока оценка за качество и
съответствие с потребностите на пазара на
труда, преструктуриране към професионал-
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ни направления, за които се очаква бъдещ
недостиг от кадри на пазара на труда, и насърчаване на професионалната оптимизация.“
Тези мотиви съдът приравнява на липса
на мотиви. ПМС № 8/2017 г. е акт, променящ
умножителните коефициенти спрямо множество професионални направления. За да бъде
възможен съдебен контрол за материалната
законосъобразност на акта, мотивите (причините) за нормативната промяна следва да са
ясно и пряко обвързани с конкретни факти,
послужили за извод за необходимостта от
промяната и едновременно с това обосноваващи както съответствието на проекта
на подзаконов нормативен акт с нормите от
по-високо ниво, така и разкриващи съображенията на органа за пропорционалността
(съразмерността) на акта.
В конкретния случай докладът на МОН по
никакъв начин не дава отговор на въпроса:
Кои са конкретните факти, наложили намаляването на умножителните коефициенти към
издръжката за студентите от направления
„Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“
и запазването на тези коефициенти към
издръжката за студентите от направления
„Обществено здраве“ и „Здравни услуги“?
По делото нито се твърди, нито са представени доказателства за отношението на
процесните направления спрямо промени в
пазара на труда, кадрова обезпеченост или
проблеми, относими към професионалната
им оптимизация. Не са представени и доказателства за резултатите от работата на
формираната работна група по силата на
Заповед № РД-09-1320 от 8.09.2016 г. на МОН.
При тези съобра жени я съдът нами ра,
че бланкетните и лишени от конкретика
позовавания, съдържащи се в доклада на
вносителя, не могат да бъдат аргумент в
защита на изпълнението на изискванията на
чл. 28, ал. 2 ЗНА. Законът изисква ясно и
обосновано посочване на причините, които
налагат приемането на акта, целите, които се
поставят с промяната в нормативната уредба,
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба, очакваните
резултати от прилагането и анализ за съответствието с правото на ЕС. В случая такава
яснота и обоснованост липсват, а това като
краен резултат, от една страна, не позволява на заинтересованите лица да придобият
знание и възприятие защо, с каква цел и как
ще се отрази на правата им приемането на
предложения проект на нормативен акт. Без
яснота по този въпрос заинтересованите
лица – потенциалните адресати и задължени субекти на нормативния акт, не могат да
ангажират и да формират информирана и
критична позиция по проекта му, а от друга
страна – не позволява на съда да осъществи
пълноценен контрол за спазването на прин-
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ципа за субсидиарност и съответствие на
акта със закона, чието изпълнение в крайна
сметка цели да обезпечи.
С оглед на изложеното съдът намира, че
оспорването на ПМС № 8/2017 г. е основателно и същото следва да бъде отменено като
акт, издаден при съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
При този изход на делото следва да се
уважи по основание и размер искането на
оспорващите за присъж дане на разноск и
по делото съгласно приложения списък по
чл. 80 ГПК, както следва: за Медицинския
университет – Плевен, с БУЛСТАТ 000405689
сумата общо 1290 лв., включваща заплатени
адвокатско възнаграждение 1200 лв., 40 лв.
държавна такса за обнародване в „Държавен
вестник“ и 50 лв. държавна такса по делото, а за Медицинския университет „Проф.
д-р Параскев Иванов Стоянов“, с БУЛСТАТ
000083633, Медицинския университет – Пловдив, с БУЛСТАТ 000455471 и Медицинския
университет – София, с БУЛСТАТ 831385737
по 1250 лв. за всеки от тях, включващи 1200 лв.
заплатено адвокатско възнаграждение и 50 лв.
държавна такса по делото.
Съдът намира, че направеното възражение за прекомерност по чл. 78, ал. 5 ГПК от
страна на юрк. Георгиева е неоснователно.
Нито фактическата, нито правната сложност
на делото, нито обемът и активността на
процесуалната защита на оспорващите, нито
видът, характерът на акта и защитаваният
материален интерес предполагат извод за
очевидна несъразмерност на у говорените
възнаграждения от 1200 лв. с ДДС за съответната инстанция. Нещо повече, очевидно е
съгласуваното поведение меж ду четиримата
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оспорващи за общо поемане на разходите
по организирането на защитата на съвпадащите им интереси, чиято обща стойност
4800 лв. с ДДС сама по себе си също не е
прекомерна.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд,
трето отделение,
РЕШИ:
Отменя § 1, т. 2, 4, 6 и 8 от Постановление
№ 8 на Министерския съвет от 13.01.2017 г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет, обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 7 от 20.01.2017 г.
Ос ъ ж да а д м и н ис т ра ц и я т а на М и н ис терския съвет да заплати на Медицинския
университет – Плевен, с БУЛСТАТ 000405689
сумата 1290 (хиляда двеста и деветдесет) лв.
разноски по адм. дело № 2207/2017 г. по описа
на Върховния административен съд.
Ос ъ ж да а д м и н ис т ра ц и я т а на М и н ис терския съвет да заплати на Медицинския
университет „Проф. д-р Параскев Иванов
Стоянов“, с БУЛСТАТ 000083633, Медицинския университет – Пловдив, с БУЛСТАТ
000455471 и Медицинския университет – София, с БУЛСТАТ 831385737 сумата 1250 (хиляда
двеста и петдесет) лв. разноски по адм. дело
№ 2207/2017 г. по описа на Върховния административен съд поотделно на всеки от тях.
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Георги Колев
8752
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 488
от 13 ноември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 411 от 6.07.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 12.12.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1380.195,
кв. 172, в УПИ І-1-19 – „За чисто производство,
офиси и КОО“, м. НПЗ Военна рампа-запад, ул.
Александър Михов № 20, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.12.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8728

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 489
от 13 ноември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 640 от 28.09.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 7.12.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,

пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.504.182,
кв. 6, м. Бивш стопански двор – кв. Бенковски – складова база „Биримирци“ (по предходен
план – имот 000182, м. Турска ливада), София,
к в. Бенковск и, общинск и неж илищен имот,
стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.12.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8729
Ася Гонева – председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на
основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално
осигуряване обявява следните промени в състава
на Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт: освобождава се като член на Надзорния
съвет Богомил Борисов Манов; определя се за
член на Надзорния съвет Валентина Симеонова
Георгиева.
8708

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХХІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Антония Иванова – прокурор при Окръжната
прокуратура – Варна, срещу чл. 44, ал. 3, т. 1 – 4
от Наредба № 4 за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи, собственост
на Община Белослав, приета с Решение № 101
по протокол № 9 от заседание на Общинския
съвет – гр. Белослав, проведено на 16.07.2008 г.
По протеста е образувано адм.д. № 2941/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна,
XХІІ състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.12.2017 г. от 13 ч.
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Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
8713
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпил протест от Антония
Иванова – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу чл. 45, ал. 3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик, приета с
Решение № 719 по протокол № 43 от заседание на
Общинския съвет – гр. Долни чифлик, проведено
на 13.02.2015 г. По протеста е образувано адм.д.
№ 2931/2017 г. по описа на Административния
съд – Варна, XХІІ състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.12.2017 г.
от 13 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
8714
А дминистративният съд – Варна, Х Х V ІІІ
с ъс та в, на основа н ие ч л. 188 във вр ъ зка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 2983/2017 г. по протест с вх. № 16774
от 25.10.2017 г. от Катя Стоянова Петрова – проку рор при Окръжната проку рат у ра – Варна,
против чл. 16, т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Варна, приета с Решение № 2452-2(44) от 5 и
6.03.2003 г., последно изменена с Решение № 6495(19) от 19.05.2017 г. на Общинския съвет – гр.
Варна. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като страни
по адм.д. № 2983/2017 г. в едномесечен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица. Производството по адм.д.
№ 2983/2017 г. по описа на Административния
съд – Варна, Х Х VІІІ състав, е насрочено за
11.01.2018 г. от 14,30 ч.
8737
Административният съд – Варна, ХІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Вар
на, срещу чл. 48, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Девня, приета с
Решение № 216 по протокол № 20 от заседание
на Общинския съвет – гр. Девня, проведено на
23.12.2008 г. По протеста е образувано адм. дело
№ 2897/2017 г. по описа на Административния
съд – Варна, ХІІ състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 1.02.2018 г. от
13 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
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състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
8783
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбата
на чл. 86, т. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Брегово,
приета с Решение № 78, взето с протокол № 12 от
21.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Брегово,
по което е образувано адм. д. № 244/2017 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 15.01.2018 г. от 10 ч.
8777
Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор в Окръжната прокуратура – Видин,
на разпоредбите на чл. 104, ал. 3, чл. 114, ал. 3
и чл. 123, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Видин,
приета с Решение № 198, взето с протокол № 12
от 29.11.2008 г. от Общинския съвет – гр. Видин,
по което е образувано адм. дело № 250/2017 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 15.01.2018 г. от 10 ч.
8787
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. 19, ал. 4 от Наредбата за
реда за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Джебел, приета с Решение № 149 от
30.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Джебел,
по което е образувано адм. д. № 304/2017 г. на
Административния съд – Кърджали. Същото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.12.2017 г. от 10,10 ч.
8715
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д.0 № 492/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбата на чл. 23,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение № 141 от 20.04.2012 г., изменена
и допълнена с Решение № 164 от 30.05.2012 г.,
с Решение № 648 от 23.03.2015 г. и с Решение
№ 216 от 31.11.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Лом. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Лом, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 492/2017 г. е насрочено
за 8.12.2017 г. от 10,30 ч.
8735
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Разград, с искане да бъдат
отменени разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1 – 4
от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Цар Калоян, приети от Общинския
съвет – гр. Цар Калоян, по който е образувано
адм. д. № 171/2017 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 19.12.2017 г.
от 11 ч. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 АПК.
8734
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбите
на чл. 6, ал. 2, т. 8 и чл. 36, ал. 1, т. 2 на Наредба
№ 14 за рекламната дейност на територията на
община Ветово, издадена от Община Ветово.
Въз основа на оспорването е образувано адм. д.
№ 405 по описа на Административния съд – Русе,
за 2017 г., VІІ състав, насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 20.12.2017 г. от 11 ч.
8716
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Екатерина Пандова Димова,
с която се оспорва Заповед № РНД17-РА50-44 от
20.07.2017 г. на кмета на район „Надежда“ – Столична община, по която е образувано адм. дело
№ 9360/2017 г., насрочено за 28.11.2017 г. от 11,30 ч.
Заинтересованите лица могат да подадат молба
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
8784
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Търговище, против разпоредбите
на чл. 25, чл. 38, ал. 2, т. 1, чл. 81, ал. 3, 5 и 6 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Антоново. По протеста е образувано адм. д.
№ 186/2017 г. по описа на Административния
съд – Търговище, със страни: протестираща страна – Окръжната прокуратура – гр. Търговище, и
ответник по протеста – Общинският съвет – гр.
Антоново, представляван от председателя. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.12.2017 г. от 10 ч.
8788
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Търговище, против разпоредбите
на чл. 35, ал. 4, чл. 70, ал. 1 и 2, чл. 90, ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Попово. По протеста е образувано адм. д.
№ 183/2017 г. по описа на Административния
съд – Търговище, със страни: протестираща
страна – Окръжната прокуратура – Търговище, и
ответник по протеста – Общинският съвет – гр.
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Попово, представляван от неговия председател.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.12.2017 г. от 10 ч.
8789
Районният съд – Дупница, гражданска колегия, І състав, призовава Мария Неделкова Делорж
с последен адрес област Кюстендил, община
Рила, с. Пастра, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 12.12.2017 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 867/2016 г., заведено от Гергана
М. Стоилова и др., и да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
8717
Районният съд – Дупница, гражданска колегия, І състав, призовава Таня Михайлова Златкова-Денева с последен адрес област Кюстендил,
гр. Дупница, ул. Княз Борис І № 24, ет. 1, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.12.2017 г.
в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 867/2016 г.,
заведено от Гергана М. Стоилова и др., и да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
8718

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „АСК БГ РАЛИ
ТИМ“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 21.12.2017 г.
в 17 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението София, район „Средец“, ул. Кракра
№ 19, ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението; 2. приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата година; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет; 4.
избор на нов член на УС; 5. вземане на решение
за прекратяване и ликвидация на сдружението;
6. избор на ликвидатор на сдружението; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
8762
13. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Авангардни материали и обработки“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 29.12.2017 г. в
10 ч. в София, Минно-геоложкия университет „Св.
Иван Рилски“, зала 303А, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен финансов отчет и доклад
за дейността на сдружението за 2016 г.; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет
от отговорност за дейността им до 31.12.2016 г.;
3. приемане на начален счетоводен баланс на
сдружението на ликвидатора и пояснителния доклад към него; 4. приемане на годишен финансов
отчет на ликвидатора за приходите и разходите на
сдружението за 2017 г. и на годишния доклад за
дейността на ликвидатора; 5. приемане на заключителен баланс на ликвидатора и пояснителния
доклад към него; 6. освобождаване на ликвидатора
Борис Георгиев Македонски от отговорност за
дейността му като ликвидатор на сдружението;
7. разни. Всички писмени материали, свързани
с дневния ред на общото събрание, ще бъдат
предоставени на разположение на членовете на
сдружението на следния адрес: София 1000, ул.
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Екзарх Йосиф № 50, до датата на провеждане на
общото събрание. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
8726
170. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по фехтовка“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на БФФ на 31.01.2018 г. в 11 ч. в залата
на 5-ия етаж на Министерството на младежта
и спорта при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БФФ за 2016 и 2017 г.; 2. финансов
отчет за 2016 и 2017 г.; 3. приемане на бюджет
за 2018 г.; 4. избор на членове на УС на мястото
на подалите оставка; 5. приемане на нов клуб
„Витоша – София“; 6. промени в устава по предложение на два клуба; 7. разглеждане на жалбата
на Младен Младенов.
8751
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт за изследвания, образование и развитие
Отворена младеж“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 15.01.2018 г. в 10 ч. в управлението на сдружението – София 1756, ж.к. Дървеница, ул. Канарче
№ 6, вх. Б, ап. 7, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за работата на сдружението за
2014, 2015, 2016 и 2017 г.; проект за решение – ОС
приема отчетите за дейността през 2014, 2015,
2016 и 2017 г.; 2. приемане на финансов отчет на
сдружението за 2014, 2015, 2016 и 2017 г.; проект
за решение – ОС приема финансов отчет за
2014, 2015, 2016 и 2017 г.; 3. вземане на решение
за започване на процедура по ликвидация на
сдружението; проект за решение – ОС приема за
начало започване на процедура по ликвидация
считано от 1.01.2018 г. и начало за прекратяване на дейността 31.12.2017 г.; 4. определяне на
срок за ликвидацията; проект за решение – ОС
определя шестмесечен срок за извършване на
ликвидацията считано от датата на обявяване
на съдебното решение; 5. приемане на първоначален ликвидационен отчет и баланс; проект за
решение – ОС приема първоначален ликвидационен отчет и баланс; 6. назначаване ликвидатор;
проект за решение – ОС назначава ликвидатор.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в управлението на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8765
25. – Управителят на сдружение „Съюз на
европейските производители на зелена енергия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
устава на сдружението свиква общо събрание на
3.02.2018 г. в 10 ч. в Пловдив, Парк-хотел „Пловдив“, бул. Санкт Петербург № 48, конферентна
зала „Пълдин 2“, при следния дневен ред: 1. избор
на управителен съвет на сдружението; 2. промени
в устава на сдружението; 3. избор на председател
на управителния съвет. Ако в посочения ден и
час липсва кворум на събранието, същото ще се
проведе след един час на същото място независимо колко членове на сдружението присъстват.
8733
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35. – Управителният съвет на Женски баскетболен клуб „Черно море – Одесос“ – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно събрание на 18.01.2018 г. в 17 ч.
във Варна, Спортен комплекс „Черно море“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. промени в устава на клуба; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. избор на нов
контролен съвет; 6. разни. 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.
8758
1. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство – Ентусиасти“ при ППМГ „Акад.
Иван Ценов“ – Враца, по своя инициатива и на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава
на настоятелството свиква общо отчетно-изборно
събрание на 16.01.2018 г. в 18 ч. в сградата на
ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, ет. 3, Актова зала, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на настоятелството; 2. освобождаване
на стари членове на настоятелството; 3. приемане
на нови членове на настоятелството; 4. промяна
на устава на настоятелството; 5. промяна състава
на Съвета на настоятелите; 6. промяна състава
на контролния съвет на настоятелството; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 23,
ал. 1 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 19 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
8712
87. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Габрово, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква общо събрание на
адвокатите при Адвокатската колегия – Габрово,
на 27 и 28.01.2018 г. в 9 ч. в заседателната зала
на „Тера Център“ – ООД, Габрово, бул. Могильов
№ 47, при следния дневен ред: 1. разглеждане
отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2017 г. и вземане на решения по него;
2. разглеждане на доклада на контролния съвет;
3. разглеждане на отчета на Дисциплинарния
съд; 4. приемане на бюджета на колегията за
следващата 2018 финансова година; 5. избиране
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на колегията.
8759
50. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Перник, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква редовно годишно
отчетно събрание на адвокатската колегия на
27 и 28.01.2018 г. в 9 ч. в залата на етажа на
адвокатската колегия при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
2017 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на Дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет
за 2018 г.; 5. разисквания; 6. избор на делегати
за общо събрание на адвокатите в страната.
8722
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1. – Управителният съвет на сдружение с
идеална цел „Училищно настоятелство А. Д.
Карнеги“ към Основно училище „Алеко Константинов“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението свиква общо събрание
на 11.01.2018 г. в 18 ч. в седалището на настоятелството в Пловдив, ул. Божидар Здравков № 3А,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
дейността на сдружението, както и на годишния
баланс, отчет и бюджет; 2. избор на нов управителен съвет и освобождаване на стария УС; 3.
избор на нов председател на управителния съвет
на сдружението и освобождаване на досегашния
председател; 4. приемане на програма за дейността
на училищното настоятелство; 5. приемане на нов
устав на сдружението; 6. избор на нов касиер на
сдружението; 7. избор на нов контролен съвет на
сдружението и освобождаването на стария КС;
8. освобождаване на членове на сдружението по
тяхна молба и/или поради неплащане на членски
внос; 9. други.
8725
42. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно годишно общо
отчетно събрание на Пловдивската адвокатска
колегия на 27 и 28.01.2018 г. в 9 ч. в зала „Пълдин“
на хотел „Санкт Петербург“, Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през 2017 г.; 2. доклад за дейността на контролния съвет; 3. отчет за дейността на Дисциплинарния съд; 4. разисквания; 5. приемане бюджета
на адвокатския съвет за 2018 г.; 6. увеличаване
броя на основните членове на адвокатския съвет
от седем на единадесет и на резервните членове
на адвокатския съвет от двама на четирима; 7.
вземане на решене относно начина на управление
на финансовите средства, с които разполага адвокатската колегия в депозитните сметки – дали да
останат на влог, или да се закупи един от трите
вида недвижими имота – семинарна зала, почивна
база или разширяване офиса на адвокатската колегия; в случай че се вземе решение за закупуване
на имот, да се възложи мандат на адвокатския
съвет да проучи и предложи на извънредното общо
събрание конкретен имот и параметри, което да
вземе решение за закупуването му; 8. обсъждане
предложението на фирма „Бисофт“ – ЕООД, за
цена по договор за удостоверител на документи;
9. цялостно разглеждане на всички договорни
отношения с фирма „Бисофт“ – ЕООД; 10. разни; 11. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната.
8723
89. – Съветът на Адвокатската колегия – Силистра, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква годишно отчетно събрание на колегията на 27.01.2018 г. в
9 ч. в сградата на Адвокатска колегия – Силистра,
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на ул. Стефан Караджа № 19, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на съвета на колегията през 2017 г. и вземане на решения по него;
2. доклад на контролния съвет за проверка на
финансовата дейност на САК през 2017 г.; 3. отчет
на дисциплинарния съд за 2017 г.; 4. приемане на
бюджет на съвета на колегията за 2018 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
Поканват се всички членове на колегията да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощен представител.
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9 29. – С ъ в е т ът н а А д в о к а т с к а т а ко л е гия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията на
27.01.2018 г. в 9,30 ч. в зала 324 на Окръжния
съд – Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет през отчетната
2017 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет
на съвета на колегията за следващата финансова
година; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите от страната в София; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8764
23. – Управителният съвет на дружество „Тракия“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 15.03.2018 г. в 18 ч. в
зала „Проф. Иван Попов“ в Дома на техниката в
Ямбол, ул. Джон Атанасов № 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2017 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2017 г.; 3.
счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.; 4. приемане на план за работа на дружеството за 2018 г.;
5. приемане на бюджет на дружеството за 2018 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред,
8724
Явор Димитров Димитров – ликвидатор на
фондация „Млади музикални дарования“ със
седалище и адрес на управление София, ул. Дукатска планина № 18, ет. 2, БУЛСТАТ 121044848,
в ликвидация по ф.д. № 904/96 г. на СГС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на фондацията да предявят своите
вземания в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
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