ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 94

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 24 ноември 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Централна Америка,
от друга страна
 Решение във връзка с разискванията
по питането на народния представител Георги Гьоков към заместник
министър-председателя по икономическата и демографската политика
Валери Симеонов относно политика за
решаване на демографските проблеми
на страната
 Решение за избиране на заместникпредседател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Министерски съвет
 Постановление № 257 от 20 ноември
2017 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната
мрежа“ и „Развитие на системата на
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предучилищното образование“, одобрени с Решение № 216 на Министерския
съвет от 2017 г.

3

 Постановление № 258 от 20 ноември
2017 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет

7

 Постановление № 259 от 21 ноември
2017 г. за изменение и допълнение на
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.
12
Министерство
на външните работи
 Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между
Европейския съюз и неговите държави
членки, от една страна, и Монголия,
от друга страна
17
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 238
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за асоцииране между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и
Централна Америка, от друга страна, приет
от 44-то Народно събрание на 15 ноемвр и 2017 г.
Издаден в София на 21 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН
за рат ифи ц и ра не на Споразу мен ие то за
асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и
Централна Америка, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумени
ето за асоцииране между Европейския съюз
и неговите държави членки, от една страна,
и Централна Америка, от друга страна, със
тавено в Тегусигалпа на 29 юни 2012 г.
Законът е приет от 44-то Народно събра
ние на 15 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8793

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на
народния представител Георги Гьоков към
заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери
Симеонов относно политика за решаване на
демографските проблеми на страната
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организа
цията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Възлага на Министерск и я съвет на
Републ ика България в срок до 30 ноември
2017 г. да внесе в Народното събрание Го
дишен отчет за 2016 г. за изпълнение на
А к т уа л и зи ра н ат а н а ц ион а л н а с т рат ег и я
за демографско развитие на населението в
Република България (2012 – 2030).
2. Възлага на Министерския съвет на Репуб
лика България в срок до 31 януари 2018 г. да
изготви и внесе в Народното събрание Отчет
за изпълнение на дейностите по мерките за
преодоляване на демографската криза в Репуб
лика България от Програмата за управление
на правителството на Република България за
периода 2017 – 2021 г.
3. Възлага на Министерския съвет на Ре
публика България в срок до 31 март 2018 г.
да изготви и представи пред Народното съб
рание прогноза за демографското развитие
на Република България до 2040 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 17 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8904

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател на
Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Народното съб
рание и Решение за приемане на процедурни
правила за избиране на заместник-председа
тели на Четиридесет и четвъртото Народно
събрание (ДВ, бр. 32 от 2017 г.)
РЕШИ:
Избира Емил Маринов Христов от Пар
ламентарната група на ПП ГЕРБ за замест
ник-председател на Четиридесет и четвъртото
Народно събрание.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8987
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
ОТ 20 НОЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2017 г. за финансово
осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“
и „Развитие на системата на предучилищното
образование“, одобрени с Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери в размер 440 796 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейностите по национални
те програми „Оптимизация на училищната
мрежа“ и „Развитие на системата на предучи
лищното образование“, одобрени с Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образова
нието и науката за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предос
тавят по бюджетите на общините от централ
ния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимо
отношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и на
уката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по

ВЕСТНИК
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бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 230 на Минис
терския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2017 г. за финансово осигуря
ване на дейности по национални програми
„Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без
свободен час“, одобрени с Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на национални програми за развитие на об
разованието (ДВ, бр. 85 от 2017 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „2 280 698“ се
заменя с „2 181 994“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „Троян“, в колона 3 числото
„98 704“ се заличава, а в колона 7 числото
„99 845“ се заменя с „1 141“;
б) на ред „Общо“, в колона 3 числото
„1 469 115“ се заменя с „1 370 411“, а в колона 7
числото „2 280 698“ се заменя с „2 181 994“.
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и т. 3 от Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на национални програми за раз
витие на образованието.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общините.
§ 4. 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. 1
Разпределение на средствата по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“
и „Развитие на системата на предучилищното образование“ за 2017 г.

Община

1
Благоевград
Петрич

Област

2
Благоевград
Благоевград

Национална програма „Оптими
зация на училищната мрежа“
модул „Рациона
модул
лизация на мре
„Оптимизира
жата от профе
не на училищ
сионалн ите
ната мрежа“
училища“
3
4

Национал
на програма
„Развитие на
системата
на предучи
лищното
образование“
5
5 040
3 024

Общо

6
5 040
3 024

С Т Р.
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Национална програма „Оптими
зация на училищната мрежа“
модул „Рациона
модул
лизация на мре
„Оптимизира
жата от профе
не на училищ
сионалн ите
ната мрежа“
училища“
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Национал
на програма
„Развитие на
системата
на предучи
лищното
образование“
5

Общо

6

Сандански

Благоевград

4 032

4 032

Струмяни

Благоевград

1 008

1 008

Айтос

Бургас

1 008

1 008

Бургас

Бургас

10 080

10 080

Камено

Бургас

1 008

1 008

Карнобат

Бургас

4 032

4 032

Поморие

Бургас

3 024

3 024

Средец

Бургас

3 024

3 024

Сунгурларе

Бургас

2 016

2 016

Варна

Варна

2 016

2 016

Ветрино

Варна

2 016

2 016

Дългопол

Варна

6 048

6 048

Провадия

Варна

1 008

1 008

Горна Оряховица

Велико Търново

5 040

5 040

Златарица

Велико Търново

4 032

4 032

Свищов

Велико Търново

1 008

1 008

Стражица

Велико Търново

4 032

4 032

Видин

Видин

6 048

6 048

Борован

Враца

3 024

3 024

Бяла Слатина

Враца

5 022

5 022

Враца

Враца

3 024

3 024

Козлодуй

Враца

2 016

2 016

Криводол

Враца

3 024

3 024

Мездра

Враца

2 016

2 016

Габрово

Габрово

1 008

1 008

Севлиево

Габрово

5 040

16 283

Генерал Тошево

Добрич

2 016

2 016

Добрич

Добрич

4 032

4 032

Каварна

Добрич

4 032

4 032

Крушари

Добрич

2 016

2 016

Тервел

Добрич

7 056

7 056

Кирково

Кърджали

1 008

1 008

Кърджали

Кърджали

1 008

1 008

11 243
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Община

Област

1

2
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Национална програма „Оптими
зация на училищната мрежа“
модул „Рациона
модул
лизация на мре
„Оптимизира
жата от профе
не на училищ
сионалн ите
ната мрежа“
училища“
3
4

С Т Р. 5
Национал
на програма
„Развитие на
системата
на предучи
лищното
образование“
5

Общо

6

Кочериново

Кюстендил

1 008

1 008

Ловеч

Ловеч

1 008

1 008

Тетевен

Ловеч

2 016

2 016

Троян

Ловеч

5 040

5 040

Угърчин

Ловеч

6 042

6 042

Ябланица

Ловеч

5 040

5 040

Берковица

Монтана

4 032

4 032

Лом

Монтана

1 008

1 008

Батак

Пазарджик

2 016

2 016

Брацигово

Пазарджик

3 024

3 024

Велинград

Пазарджик

5 040

5 040

Лесичово

Пазарджик

1 008

1 008

Пазарджик

Пазарджик

24 192

24 192

Панагюрище

Пазарджик

2 016

2 016

Пещера

Пазарджик

5 040

5 040

Ракитово

Пазарджик

1 008

1 008

Септември

Пазарджик

12 816

12 816

Перник

Перник

1 008

1 008

Трън

Перник

2 016

2 016

Долна Митрополия

Плевен

8 064

8 064

Левски

Плевен

1 008

1 008

Плевен

Плевен

12 096

12 096

Пордим

Плевен

Червен бряг

Плевен

12 096

12 096

Кнежа

Плевен

8 064

8 064

Асеновград

Пловдив

1 008

1 008

Карлово

Пловдив

1 008

1 008

Пловдив

Пловдив

9 072

9 072

Раковски

Пловдив

1 008

1 008

Стамболийски

Пловдив

3 024

3 024

Завет

Разград

6 048

6 048

Исперих

Разград

5 040

5 040

Кубрат

Разград

4 032

4 032

6 750

6 750
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Национална програма „Оптими
зация на училищната мрежа“
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Национал
на програма
„Развитие на
системата
на предучи
лищното
образование“
5

Общо

6

Разград

Разград

16 128

16 128

Самуил

Разград

2 016

2 016

Русе

Русе

1 008

1 008

Алфатар

Силистра

1 008

1 008

Главиница

Силистра

1 008

1 008

Кайнарджа

Силистра

3 024

3 024

Силистра

Силистра

6 048

6 048

Ситово

Силистра

1 008

1 008

Тутракан

Силистра

5 040

5 040

Котел

Сливен

5 040

5 040

Нова Загора

Сливен

7 056

7 056

Сливен

Сливен

13 104

13 104

Твърдица

Сливен

9 072

12 354

Девин

Смолян

2 016

2 016

Смолян

Смолян

1 008

1 008

Ихтиман

София област

1 848

1 848

Самоков

София област

6 048

6 048

Казанлък

Стара Загора

1 008

1 008

Мъглиж

Стара Загора

2 016

2 016

Стара Загора

Стара Загора

7 056

7 056

Чирпан

Стара Загора

3 024

3 024

Омуртаг

Търговище

1 008

1 008

Димитровград

Хасково

3 024

3 024

Тополовград

Хасково

4 032

4 032

Харманли

Хасково

7 056

7 056

Хасково

Хасково

5 040

15 094

Върбица

Шумен

Каспичан

Шумен

2 016

2 016

Смядово

Шумен

5 040

5 040

Елхово

Ямбол

2 016

2 016

Ямбол

Ямбол

9 072

9 072

402 720

440 796

ОБЩО:
8874

3 282

10 054
6 747

28 022

6 747

10 054
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 20 НОЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 89 на Минис
терския съвет от 2016 г. за създаване на Из
пълнителна агенция „Сертификационен одит
на средствата от европейските земеделски
фондове“ и за приемане на нейния устрой
ствен правилник (обн., ДВ, бр. 32 от 2016 г.;
изм., бр. 68 от 2016 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 1 думите „министъра на земеде
лието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 4, ал. 3 думите „министъра на зе
меделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 2. В Устройствения правилник на Из
пълнителна агенция „Сертификационен одит
на средствата от европейските земеделски
фондове“, приет с Постановление № 89 на
Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 32 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2016 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 думите „министъра на земеде
лието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 2:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Агенцията е юридическо лице и осъ
ществява дейностите по чл. 28б, ал. 1 от
Закона за подпомагане на земеделските про
изводители, както и дейностите по глава пета
от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор по отношение на Европейския фонд
за морско дело и рибарство (ЕФМДР).“;
б) досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Агенцията изпълнява функции на:
1. сертифициращ орган по Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
и Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР);
2. одитен орган по ЕФМДР.
(2) Агенцията извършва дейностите, свър
зани с функциите по ал. 1, самостоятелно
или с външна подкрепа по реда на Закона за
обществените поръчки.“
4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Одитните дейности във връзка
с функциите по чл. 5, ал. 1, т. 1 включват
проверки за:
1. изпълнение на критериите за акреди
тация;
2. установяване доколко процедурите на
Разплащателната агенция дават разумни га
ранции, че разходите, начислени по сметка
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на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, са извършени при спаз
ване на правото на Европейския съюз и че
препоръките за подобряване са формулирани
и приложени;
3. съответствието на годишните счетовод
ни отчети, посочени в чл. 29 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от
6 август 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на разплащателните агенции и
други органи, финансово управление, уравня
ването на сметките, правилата за проверките,
обезпеченията и прозрачността (OB, L 255,
28.08.2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
за изпълнение (ЕС) № 908/2014“, с водените от
Разплащателната агенция счетоводни книги
и документи;
4. верността, изчерпателността и точността
на отчетите за разходи и интервенционни опе
рации и отразяват операциите, финансирани
за сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
5. защитата на финансовите интереси на
Европейския съюз по отношение на направе
ни авансови плащания, получени гаранции,
интервенционни резерви, както и сумите за
получаване.
(2) Агенцията ежегодно изготвя и пред
ставя на Европейската комисия становище,
изготвено съгласно принципите и методите на
одита по чл. 6 и 7 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 908/2014.
(3) Агенцията изготвя доклад със своите
констатации относно резултатите от про
верките по ал. 1 за одитирания период при
спазване изискванията на чл. 5 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 908/2014.
(4) Агенцията предоставя на компетентния
орган за акредитацията на Разплащателната
агенция и на заместник министър-председа
теля становището по ал. 2 и доклада по ал. 3
в сроковете, определени в чл. 30 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 908/2014.
(5) Агенцията изготвя и допълнителни
доклади при искане и по указания на Евро
пейската комисия и/или на компетентния
орган по ал. 4.
(6) А генци ята извършва дейностите в
съответствие с приложимите указания на
Европейската комисия.“
5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Одитните дейности във връзка
с функциите по чл. 5, ал. 1, т. 2, които се
изпълняват от агенцията, имат за цел да се
удостовери:
1. адекватността и ефективността на систе
мите за управление и контрол на одитираните
организации;
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2. точността, верността и пълнотата на
годишните сметки и представените на Евро
пейската комисия финансови отчети и декла
рации на одитираните организации;
3. наличието и коректността на национал
ния съфинансиращ елемент;
4. съответствие на операциите с критериите
на Програмата за морско дело и рибарство
2014 – 2020 г. (ПМДР), съфинансирана от
ЕФМДР, националното законодателство и
сключения договор;
5. съответствието на плащанията на бене
фициентите с националното законодателство,
както и с действащото законодателство на
Европейския съюз от момента на неговото
прилагане в Република България.“
6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) При осъществяване на функциите
си по чл. 5 агенцията е оперативно независи
ма от органите, отговорни за управлението и
прилагането на ПМДР, от Разплащателната
агенция и от органа, който е акредитирал
тази разплащателна агенция.
(2) Агенцията се ръководи от принципите за
осигуряване на ефективност и ефикасност на
контрола при извършване на проверките си в
подходящ срок, като взема предвид естеството
и времето на извършване на трансакциите за
съответната финансова година.“
7. Член 9 и 10 се отменят.
8. В чл. 11, ал. 2 числото „22“ се заменя
с „30“.
9. В чл. 13, ал. 1:
а) в т. 6 думите „чл. 7“ се заменят с „чл. 6,
ал. 2“, а думите „чл. 8“ се заменят с „чл. 6,
ал. 3“;
б) точка 7 се отменя;
в) в т. 9 думите „ЕФГЗ и ЕЗФРСР и Про
грамата за развитие на селските райони“ се
заменят с „ЕФГЗ, ЕЗФРСР и ЕФМДР“;
г) в т. 10 думите „одиторския екип“ се
заменят със „служителите на агенцията“;
д) в т. 11 думите „за сертифициране“ се
заличават;
е) точка 12 се изменя така:
„12. у т върж да ва нар ъч н и к /нар ъч н и ц и
за одит на средствата от ЕФГЗ, ЕЗФРСР и
ЕФМДР;“.
10. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на из
пълнителния директор като ръководител на
агенцията, създава условия за осъществяване
на дейността на специализираната админи
страция и извършва техническите дейности
по административното обслужване.“
11. В чл. 16:
а) в т. 7 думите „одитната дейност“ се
заменят с „дейността на агенцията“;
б) в т. 8 думите „одитната дейност“ се
заменят с „дейността“;
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в) в т. 10 думите „наръчника и други“ се
заличават, а думата „вътрешни“ се заменя с
„вътрешните“.
12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Специализираната администра
ция на агенцията е организирана в дирекция
„Одитна дейност“.
(2) Дирекцията по ал. 1 е отговорна за
изпълнението на дейностите по чл. 5.
(3) При осъществяване на своята дейност
дирекцията по ал. 1 изготвя и предлага за
утвърждаване от изпълнителния директор
на агенцията:
1. стратегии за одитната дейност, както и
тяхната ежегодна актуализация;
2. одитна програма/план за извършване
на оди т ни те анга ж имен т и, вк лючи телно
одиторските извадки;
3. разпределение на одиторите в одиторски
екипи;
4. образци на работните документи;
5. одитни доклади за резултатите от извър
шените проверки;
6. годишни становища в съответствие с чл. 9,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата сел
скостопанска политика и за отмяна на регла
менти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО)
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005
и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OB, L 347,
20.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 1306/2013“;
7. годишни контролни доклади и одитно
становище по смисъла на чл. 127 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. за опре
деляне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за разви
тие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB,
L 347, 20.12.2013 г.), нари ча н по -натат ък
„Регламент № 1303/2013 г. на Европейския
парламент и на Съвета“;
8. план за обучение на служителите, както
и неговата ежегодна актуализация.
(4) Дирекцията по ал. 1 осъществява одит
ните дейности в съответствие с изискванията
на приложимите регламенти на Европейския
съюз и международно признатите одитни
стандарти по отношение дейността на:
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1. органите, осъществяващи функции по
управление и контрол на средствата от съот
ветните фондове;
2. лицата – бенефициери, във връзка с
изпълняваните от тях проекти по схеми и
мерки, съфинансирани със средства от съот
ветните фондове.
(5) Дирекцията по ал. 1 участва в извърш
ването на последващи прегледи на качеството
на одитната дейност.“
13. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Одиторите, извършващи дей
ностите по чл. 6, следва:
1. да са дееспособни лица;
2. да не са осъждани за умишлено престъп
ление от общ характер и да не са лишени по
съдебен ред от правото да заемат съответната
длъжност;
3. да имат завършено висше образование
и придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „бакалавър“;
4. да притежават сертификат „вътрешен оди
тор в публичния сектор“, издаден от министъра
на финансите, или сертификат „дипломиран
експерт-счетоводител“, издаден от Института
на дипломираните експерт-счетоводители,
или валиден един от следните международ
но признати сертификати: Certified Internal
Auditor (CIA), Certified Government Auditing
Professional (CGAP), Association of Chartered
Certified Accountants qualification (ACCA),
Certified Information Systems Auditor (CISA),
Certified Fraud Examiner (CFE); валидността
на съответния сертификат се удостоверява от
неговия издател.
(2) Одиторите, извършващи дейностите по
чл. 7, следва да отговарят на изискванията по
ал. 1, т. 1 – 3, както и да притежават серти
фикат „вътрешен одитор в публичния сектор“,
издаден от министъра на финансите, или
валиден международно признат сертификат
за вътрешен одитор.“
14. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Предложения и сигнали се по
дават по реда на глава осма от Администра
тивнопроцесуалния кодекс до изпълнителния
директор на агенцията.
(2) Постъпилите сигнали се администрират
съгласно вътрешните правила на агенцията.
(3) Изпълнителният директор се произнася
с решение по предложението или сигнала в
сроковете по чл. 118 и 121 от Администра
тивнопроцесуалния кодекс.“
15. В приложението към чл. 11, ал. 3:
а) в наименованието числото „22“ се за
меня с „30“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „15“ се заменя с „23“;
в) на ред „дирекция „Сертификационен
одит на Разплащателна агенция по ЕФГЗ и
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ЕЗФРСР“ думите „Сертификационен одит на
Разплащателна агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“
се заменят с „Одитна дейност“, а числото „15“
се заменя с „23“.
§ 3. В Устройствения правилник на Минис
терството на земеделието, храните и горите,
приет с Постановление № 130 на Министер
ския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 55 от 2017 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22:
а) точка 2 се изменя така:
„2. осъществява процесуалното представи
телство по дела, по които страна е министърът,
министерството или ръководителят на управ
ляващия орган на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. и
на Програмата за морско дело и рибарство
2014 – 2020 г., както и представителство пред
Комисията за защита на конкуренцията и пред
други административно решаващи органи;“
б) в т. 6 думите „както и на процедурите
по“ се заменят със „с изключение на договори,
сключвани по реда на“;
в) в т. 16 числото „5“ се заменя с „15“.
2. В чл. 24 т. 8 се отменя.
3. В чл. 30:
а) в т. 11 думите „Обща политика в об
ластта на рибарството“ се заменят с „Обща
политика в областта на хидромелиорациите
и рибарството“;
б) точка 15 се отменя.
4. В чл. 31, т. 31 думите „информационна
база данни за регистрация, отчет и контрол“
се заменят с „регистър“.
5. В чл. 34, т. 11 думата „обикновените“
се заличава.
6. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Дирекция „Обща политика в об
ластта на хидромелиорациите и рибарството“:
1. подпомага министъра при разработване,
координиране и провеждане на държавната
политика в областта на напояването и ри
барството, прилагане на Общата политика
в областта на рибарството и определяне на
националните приоритети в тази област;
2. подпомага министъра при осъществя
ването на дейността по управление на наци
оналните квоти за риболов, предоставени на
Република България съгласно регламентите
на Съвета за определяне на възможностите за
риболов на определени рибни запаси и групи
рибни запаси, приложими в Черно море;
3. подпомага министъра при осъществяване
на мониторинг върху дейността на Изпълни
телната агенция по рибарство и аквакултури
с цел гарантиране на изпълнението на изис
кванията на европейското право и прилагане
на националната политика в областта на
рибарството;
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4. изготвя, участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове,
свързани с хидромелиорациите и комплекс
ното използване на водните ресурси, управле
нието, ползването и опазването на рибните
ресурси във водите на Република България и
прилагането на Общата политика в областта
на рибарството в съответствие с правото на
Европейския съюз;
5. разработва и участва в разработването на
стратегии, програми и проекти за развитие на
рибарството и опазване на рибните ресурси,
за развитие на хидромелиорациите, включи
телно за изграждане, ремонт и поддържане
на хидромелиоративния фонд, и предлага
хидромелиоративни обекти за вк лючване
в инвестиционната програма на министер
ството за проектиране, изграждане, ремонт
и реконструкция с цел ефективно използване
на водите за напояване;
6. извършва технико-икономически оцен
к и за състоянието и използваемост та на
х и д р омел иорат и вн и я ф он д , у час т ва п ри
разработването на инвестиционни проекти
и програми за развитието му и провежда
технико-икономически съвет за разглеждане,
приемане и одобряване на предварителни
(прединвестиционни) проучвания и проектни
разработки от инвестиционното проектиране
за обектите от хидромелиоративната инфра
структура;
7. подпомага министъра при упражняване
на функциите му на надзорен орган съгласно
Закона за сдружения за напояване (ЗСН) и
поддържа Регистър на сдруженията за на
появане;
8. предлага за включване в бюджетната
прогноза на министерството средствата съглас
но чл. 10, ал. 1 от Методиката за определяне
размера на несправедливата финансова тежест
въз основа на нетните разходи, понесени от
т ърговско дружество „Напоителни систе
ми“ – ЕАД, на което със закон е възложено
задължението за извършване на обществена
услуга за защита от вредното въздействие на
водите на територията на цялата страна, при
ета с Постановление № 364 на Министерския
съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 94 от 2014 г.);
9. изпълнява дейностите по чл. 13, ал. 3
от Методиката за определяне размера на не
справедливата финансова тежест въз основа
на нетните разходи, понесени от търговско
дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на
което със закон е възложено задължението за
извършване на обществена услуга за защита
от вредното въздействие на водите на тери
торията на цялата страна;
10. събира и предоставя информация на
комисията, определена със заповед на ми
нистъра, която съгласно изискванията на
§ 4б, ал. 1 и 2 от преходните и заключител
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ните разпоредби на Закона за водите приема
ежегодно отчет за направените разходи при
извършване на обществена услуга за защита
от вредното въздействие на водите от „На
поителни системи“ – ЕАД;
11. координира дейностите на министер
ството с Министерството на околната среда
и водите и с други ведомства и организации,
имащи отношение към устойчивото развитие
на рибните ресурси, участва в междуведом
ствени работни групи;
12. участва в дейността на работните групи
по вътрешна и външна политика в рибарството
към Съвета на ЕС и в изготвянето на пози
ции и указания за заседанията на Съвета и
подготвителните му органи по въпросите от
компетентността на дирекцията.“
7. В чл. 42 т. 17 се изменя така:
„17. участва в междуведомствени работни
групи по въпроси от компетентността на
дирекцията;“.
8. В чл. 43, т. 19 думите „база данни“ се
заменят с „регистър“.
9. В чл. 44:
а) точка 13 се отменя;
б) в т. 24 след думите „дейността и“ се
добавя „може да“.
10. Член 45 се отменя.
11. В приложението към чл. 13, ал. 2:
а) в наименованието числото „656“ се за
меня с „657“;
б) на ред „дирекция „Вътрешен одит“ чис
лото „11“ се заменя с „14“;
в) на ред „Обща администрация“ числото
„166“ се заменя със „171“;
г) на ред „дирекция „Правна“ числото „37“
се заменя с „38“;
д) на ред „дирекция „Информационно и
комуникационно обслужване“ числото „10“
се заменя с „11“;
е) на ред „дирекция „Обществени поръчки“
числото „11“ се заменя с „13“;
ж) на ред „дирекция „Връзки с обществе
ността и протокол“ числото „10“ се заменя
с „11“;
з) на ред „дирекция „Специализирана ад
министрация“ числото „436“ се заменя с „429“;
и) на ред „дирекция „Пазарни мерки и
организации на производители“ числото „29“
се заменя с „30“;
к) на ред „дирекция „Европейска коорди
нация и международни отношения“ числото
„25“ се заменя с „27“;
л) на ред „дирекция „Развитие на селските
райони“ числото „52“ се заменя с „50“;
м) ред „дирекция „Обща политика в област
та на рибарството“ се изменя така:
„дирекция „Обща политика в областта на
хидромелиорациите и рибарството“ 13“;
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н) на ред „дирекция „Политики по агро
хранителната верига“ числото „26“ се заменя
с „25“;
о) на ред „дирекция „Растениевъдство и
биологично производство“ числото „16“ се
заменя с „18“;
п) ред „дирекция „Хидромелиорации“ се
заличава.
§ 4. В Постановление № 173 на Министер
ския съвет от 2011 г. за приемане на Устрой
ствен правилник на Изпълнителната агенция
по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 29 от 2015 г. и
бр. 32 и 71 от 2016 г.) в чл. 2 се правят след
ните изменения:
1. В основния текст числото „1509“ се
заменя с „1500“.
2. В т. 1 числото „1316“ се заменя с „1307“.
§ 5. В Постановление № 125 на Министер
ския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен
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правилник на Министерството на земеделието
и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 71, 76 и 83
от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г., бр. 4,
22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9, 15, 49, 50, 52,
59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84 и 103 от 2012 г.,
бр. 77 от 2013 г., бр. 29, 50 и 68 от 2015 г., бр. 12,
32, 62, 71 и 76 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.), в
приложението към чл. 2, ал. 3 в т. 3 числото
„22“ се заменя с „30“.
§ 6. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.,
бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г. и бр. 9, 27 и
44 от 2017 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 94а:

„

94а.

„

5

5 години

служебно

“

Главен одитор в Изпълни
телна агенция „Сертифика
Експертно
ционен одит на средствата бакалавър
ниво 2
от европейските земеделски
фондове“

IIІ младши

4 години

служебно

“

3. Създава се ред 242а:

242а. 8

„

II младши

2. Създава се ред 172а:

172а. 6

„

Държавен одитор в Изпъл
нителна агенция „Сертифи
Експертно
кационен одит на средствата магистър
ниво 1Б
от европейските земеделски
фондове“

Старши одитор в Изпълни
телна агенция „Сертифика
Експертно
ционен одит на средствата бакалавър
ниво 4
от европейските земеделски
фондове“

IV младши

2 години

служебно

“

4. Създава се ред 301а:

Одитор в Изпълнителна
агенция „Сертификацио
Експер т но
301а. 11
нен одит на средствата от бакалавър
ниво 7
европейските земеделски
фондове“

8875

V младши

не се
изисква

служебно

“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 21 НОЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на 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
и 74 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Доброволни формирования могат да се
създават и от юридически лица за тяхна смет
ка с издаване на съответния акт от органите,
които по закон или договор ги управляват и/
или представляват.“
§ 2. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Юридическото лице определя
структурата, реда за организиране на дейността
на доброволното формирование и определя
ръководител и заместник-ръководител/и.
(2) Юридическото лице:
1. осъществява подбора на кандидатите
за доброволци при спазване изискванията на
чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 и урежда писмено
взаимоотношенията си с тях;
2. регистрира доброволното формирование
в регистъра по реда на наредбата по чл. 47,
ал. 2 от Закона за защита при бедствия;
3. осигурява за своя сметка обучение по
чл. 22, застраховка и екипировка на добро
волците от доброволното формирование,
създадено към него;
4. осигурява участието на доброволците
в съвместни дейности по защита на населе
нието, с кметовете на общини и територи
алните структури на Главна дирекция „По
жарна безопасност и защита на населението“
на Министерството на вътрешните работи
(ГДПБЗН – МВР) по искане от ръководителя
на операциите или ръководителя на място чрез
оперативния център на Столична дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населени
ето“ (СДПБЗН) или съответната регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (РДПБЗН).“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Главна дирекция „Пожар
на безопасност и защита на населението“ на Ми
нистерството на вътрешните работи (ГДПБЗН –
МВР)“ се заменят с „ГДПБЗН – МВР“.
2. В ал. 4:
а) в основния текст след думите „Кметовете
на общини“ се добавя „и юридическите лица“;
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б) в т. 1 след думата „общината“ се добавя
„или на юридическото лице“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „кмета на общината“
се добавя „или до юридическото лице“.
2. В ал. 2 т. 6 се отменя.
§ 5. В чл. 9, ал. 3 накрая се добавя „и при
регистрирано доброволно формирование – не
гови представители“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думата „общината“ се по
ставя наклонена черта и се добавя „юриди
ческото лице“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Кметът на общината уведомява ра
ботодателя или органа по назначаването на
доброволеца, че негов служител/работник
участва в доброволно формирование към
общината.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „общината“ се добавя
„или юридическото лице“.
2. В ал. 2 след думата „общината“ се добавя
„или юридическото лице“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „друга община“ се
добавя „или в доброволно формирование на
друго юридическо лице“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При преминаването му в друго добро
волно формирование доброволецът подава
заявление до кмета на съответната община или
до съответното юридическо лице, а пълният
комплект от документи се изисква по служебен
ред от кмета на общината/от юридическото
лице, от която/което идва доброволецът.“
§ 9. В чл. 13, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 3:
a) в основния текст след думите „писмено
предизвестие“ се поставя запетая и се добавя
„с посочване на причините“;
б) в буква „а“ думите „чл. 8, ал. 2“ се за
менят с „чл. 7, ал. 1“;
в) създава се буква „д“:
„д) по писмено мотивирано предложение
до кмета на общината от ръководителя на
доброволното формирование.“
2. В т. 4, в буква „а“ думите „чл. 8, ал. 2“
се заменят с „чл. 7, ал. 1“.
§ 10. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. Прекратяването на членство в
доброволно формирование към юридическо
лице се урежда писмено между доброволеца
и юридическото лице.“
§ 11. В чл. 14 т. 2 – 4 се изменят така:
„2. отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 7 от Кодекса
на труда и по чл. 62, ал. 1, т. 8 от Закона за
държавния служител за участие в обучение
и за изпълнение на задачи по предотвратя
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ване или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях, който му се признава за
служебен или трудов стаж;
3. застраховка съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3
от Закона за защита при бедствия, която се
сключва след регистриране на доброволеца;
4. осигуряване съгласно чл. 43, ал. 3 от
Закона за защита при бедствия;“.
§ 12. В чл. 15 думите „чл. 124, ал. 1, т. 1, 2
и 6 от Закона за МВР“ се заменят с „чл. 124,
ал. 1, т. 1, 2 и 5 – 7 от Закона за МВР“.
§ 13. В чл. 18 след думите „групи по видове
дейност“ се добавя „по чл. 1, ал. 2“.
§ 14. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. В случай на съвместно участие
на доброволните формирования с терито
риалните структури на ГДПБЗН – МВР в
дейности по чл. 1, ал. 2 те се ръководят от
органите за пожарна безопасност и защита
на населението.“
§ 15. В чл. 20а се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1:
а ) точка 1 се изменя така:
„1. доброволно формирование за участие
в дейности при пожари, бедствия и други
извънредни ситуации;“
б) точка 2 се отменя.
2. Алинеи 2 – 5 се отменят.
§ 16. В чл. 20б се правят следните изме
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дежурствата по чл. 2, ал. 2 се орга
низират на базата на графици, утвърдени от
кмета на общината.“
2. Алинеи 2 – 4 се отменят.
§ 17. В чл. 20г, ал. 1, т. 3 след думата
„общината“ се поставя наклонена черта и се
добавя „юридическото лице;“.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 2 след думите „курс на обучение“
се добавя „в срок до две години от неговото
регистриране“.
3. В ал. 6 думите „и поддържащото обу
чение“ се заличават, а думата „центрове“ на
всякъде се заменя с „лицензирани центрове“.
4. В ал. 8 навсякъде думата „центрове“ се
заменя с „лицензирани центрове“.
5. В ал. 9 след думите „кмета на общината“
се добавя „и от юридически лица с доброволни
формирования“.
6. В ал. 10 след думите „кметовете на об
щините“ се добавя „и юридическите лица с
доброволни формирования“.
§ 19. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) След завършване на първоначалния
основен курс на обучение на доброволеца
се издава служебна бележка от кмета на
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общината/юридическото лице на основание
на протокол, подписан от обучителите, или
удостоверение от лицензиран център.“
§ 20. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Кметът на общината/юридичес
кото лице и началникът на РСПБЗН разра
ботват и утвърждават план за взаимодействие
между доброволното формирование и тери
ториалните структури на ГДПБЗН – МВР
(приложение № 3а – примерен план).“
§ 21. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. При необходимост от участие в
дейности по защита на населението на добро
волно формирование в извънработно време,
почивни и празнични дни заповедта на кмета
се издава устно, а се оформя писмено в първия
работен ден след възникване на събитието.“
§ 22. В чл. 29 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 2 след думите „кмета на община
та“ се поставя наклонена черта и се добавя
„юридическото лице“.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) При необходимост кметът на една
община може да иска участие на доброволни
формирования от други общини за изпълнение
на дейностите по чл. 1, ал. 2.
(4) За изпълнение на дейностите по ал. 3
кметовете на общини имат право да коман
дироват доброволци на територия на друга
община.
(5) Разходите за транспорт, нощувки, дневни
и други по ал. 3 се възстановяват по реда на
Правилника за организацията и дейността на
междуведомствената комисия за възстановява
не и подпомагане към Министерския съвет.“
§ 23. Създава се чл. 31б:
„Чл. 31б. Доброволните формировани я
се осигуряват с пожарен и/или спасителен,
и/или друг автомобил с минимално оборуд
ване съгласно приложение № 6.“
§ 24. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:
„(1) В процеса на обучение доброволците
могат безвъзмездно да ползват сгради, техника
и оборудване, предоставени за управление на
ГДПБЗН – МВР, под ръководството на слу
жители от съответната териториална струк
тура на ГДПБЗН – МВР по реда, установен
в структурата.“
§ 25. В чл. 35 думите „чл. 140, ал. 7, т. 1“
се заменят с „чл. 140, ал. 9, т. 1“.
§ 26. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „добро
волците“ се добавя „могат да“;
б) в т. 1 думите „могат да“ се заличават;
в) в т. 2 думите „могат да“ се заличават;
г) създава се т. 3:
„3. получават преференции за безплатно
ползване на градски транспорт.“
2. Създава се ал. 3:
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„(3) Преференциите по чл. 36, ал. 1 и 2
могат да се използват след едногодишно
ч ленс т во в добровол но форм и рова н ие и
доказана активност, подкрепена с писмено
предложение на ръководителя на добровол
ното формирование.“
§ 27. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. „Пожар“ е процес на неконтролируемо
самоподдържащо се пламъчно или безпламъч
но горене, характеризиращ се с отделяне на
топлина и продукти на горенето, обикновено
съпроводен с дим.“
2. Създава се т. 10:
„10. „Лицензирани центрове“ са центрове,
които извършват обучение за придобиването
на квалификация по професията 816020 „Спа
сител при бедствия, аварии и катастрофи“ от
област на образование „Обществена сигурност
и безопасност“ и професионално направление
861 „Сигурност“ съгласно Списъка на професи
ите за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.“
§ 28. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в т. 2 след думите „договорните му
задължения“ се поставя запетая и се добавя
„която се сключва след регистриране на до
броволеца“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. да осигури доброволеца съгласно чл. 43,
ал. 3 от Закона за защита при бедствия;“.
2. В чл. 6:
а) в т. 2 след думата „застраховка“ се до
бавя „съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3 ЗЗБ, която се
сключва след регистриране на доброволеца“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. осигуряване по чл. 43, ал. 3 от Закона
за защита при бедствия;“.
3. В чл. 7 се създава т. 7:
„7. при настъпили изменения на личните
данни и/или промяна на работодателя се
задължава да информира кмета, юридиче
ското лице и ръководителя на доброволното
формирование в 14-дневен срок.“
4. В чл. 8 думите „чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и
6“ се заменят с „чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5 – 7“.
5. В чл. 9 думата „неплатен“ се заличава.
6. В чл. 11:
а) в точка 3:
аа) в основния текст след думата „пред
известие“ се поставя запетая и се добавя „с
посочване на причините“;
бб) в буква „а“ думите „чл. 8, ал. 2“ се
заменят с „чл. 7, ал. 1“;
вв) създава се буква „д“:
„д) по писмено мотивирано предложение
до кмета на общината от ръководителя на
доброволното формирование.“;
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б) в т. 4, буква „а“ думите „чл. 8, ал. 2“ се
заменят с „чл. 7, ал. 1“.
§ 29. Създава се приложение № 3а към
чл. 26, ал. 1:
„Приложение № 3а
към чл. 26, ал. 1
(Примерен план)
Рег. № ……………, екз. единствен
…………………........................ 20.... г.
УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА/
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
(име, фамилия)

УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК
НА РСПБЗН – .................
(име, фамилия)

ПЛАН
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РСПБЗН –
..................................................................................., И
ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВА НИЕ – ............
...............................................................................................
Настоящият план се разработва на основание
чл. 26, ал. 1 от Наредбата за реда за създаване
и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладява
не на бедствия, пожари и извънредни ситуации,
приета с Постановление № 123 на Министерския
съвет от 2012 г.
1. С плана се създава предварителна орга
низация за взаимодействие между органите за
пожарна безопасност и защита на населението
и доброволното формирование, определят се
случаите за привличането на формированието
на територията на община .....................................
.........................................................................................
2. Доброволното формирование, като елемент
от подготовката си, може да участва в пожаротактически занятия и учения съвместно със
служителите от РСПБЗН ...................................
под ръководството на ръководещия занятието
или учението ...............................................................
..........................................................................................
3. Ръководителят на място може да поиска
привличането на доброволното формирование
чрез дежурните длъжностни лица в общинска
та администрация и дежурните в Оперативния
център или Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт в следните случаи:
3.1. пожар;
3.2. пътнотранспортно произшествие;
3.3. наводнение;
3.4. земетресение;
3.5. снегонавяване и обледеняване;
3.6. ураганни ветрове, и
3.7. други природни явления, застрашаващи
живота, здравето и имуществото на жителите
на община ..................................................................
.......................................................................................;
3.8. при необходимост от провеждане на спа
сителни дейности.
4. Оповестяването на доброволците се извърш
ва от дежурните длъжностни лица в общинската
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администрация или от дежурните в Оперативния
център чрез Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване в зависимост
от постъпването на сигнала:
4.1. дежурен в община – на телефон ...................;
4.2. дежурен в оперативния център – на те
лефон ..............................................................................;
4.3. дежурен в РСПБЗН – на телефон ..............;
4.4. ръководител на доброволно формирова
ние – на телефон .....................................................;
4.5. заместник-ръководител на доброволно
формирование – на телефон .................................;
4.6. ръководител на група в доброволно фор
мирование – на телефон .........................................
5. След като бъдат оповестени доброволц ите
о т добровол но т о форм и рова ние – ................
...................................., са длъжни да се явят еки
пирани и оборудвани в определения час и на
определеното място.
6. При произшествие или съвместно обучение
комуникацията на доброволното формирование с
ръководителя на място, съответно с ръководещия
на занятието, се осъществява от ръководителя
на доброволното формирование или в негово
отсъствие от заместник-ръководител или от
отговорника на група във формированието, а
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при тяхно отсъствие – от доброволеца с найголям опит.
7. Ръководителят на доброволното формиро
вание организира изпълнението на поставените
задачи на доброволното формирование от ръко
водителя на място.
8. Всеки доброволец е длъжен да спазва
правилата за безопасност и отговаря за своите
действия или бездействия.
9. След приключване на действията се със
тавя протокол, в който се изписват имената на
участващите в него, същият се подписва от ръ
ководителя на доброволното формирование или
в негово отсъствие – от заместник-ръководител
или отговорника на група във формированието,
а при тяхно отсъствие – от доброволеца с найголям опит, и към него се прикрепя копие на
телефонограмата за произшествие.
ПРЕДЛАГА
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
1. ......................................................
2. .....................................................
3. ..................................................... “

§ 30. Създава се приложение № 6 към
чл. 31б:
„Приложение № 6
към чл. 31б

ТАБЛИЦА
за вида и минималното количество оборудване на доброволно формирование, осигурено с пожарен
и/или спасителен, и/или друг автомобил
Количество

№
по
ред

Вид на оборудването

1. Брадва, обикновена
2.

Бутилки за сгъстен въздух за въздушен дихателен
апарат

Мярка

пожарен
автомобил

бр.

1

к-т

6

3. Вила, метална

бр.

4. Водосъбирател

бр.

Въже спасително с карабина с дължина не по-малко
от 20 м

бр.

6. Въже за разузнаване с дължина не по-малко от 100 м

5.

автомобил

10

спасителен
автомобил

6

1
1

2

1

1

бр.

1

1

7. Въже за смукателна линия с дължина 20 м

бр.

1

8. Въже за клапана на смукателна цедка с дължина 20 м

бр.

1

9. Гръбна пръскачка

бр.

4

10. Дихателен апарат със сгъстен въздух

к-т

3

11. Електрогенератор с минимална мощност 5 kW

бр.

12. Ключ за хидрант с комплект шапки

бр.

1

13. Ключ за съединител, универсален

бр.

2

14. Кръпки, шлангови метални, универсални В/С

бр.

1

15. Киркобрадва голяма

бр.

3

16. Кирка обикновена

бр.

3

3
1

1
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Количество

№
по
ред

Вид на оборудването

Мярка

автомобил

пожарен
автомобил

спасителен
автомобил

17. Ключ за подземен спирателен кран, комбиниран

бр.

18. Конус, светлоотражателен, за пътна сигнализация

бр.

4

4

4

19. Лента, сигнална, заградителна, дължина 100 м

бр.

1

1

1

20. Лост, стоманен, голям, дължина от 0,8 до 2 м

бр.

1

1

1

21. Лост тип „Кози крак“

бр.

1

1

1

22. Лопата

бр.

10

1

1

23. Мостче, шлангово

бр.

24. Моторен трион за дърво

бр.

2

25. Мотопомпа, комплект (шлангове, смукатели и цедка)

бр.

2

26. Носилка санитарна

бр.

27. Пневматични възглавници

к-т

28. Пеноструйник

бр.

1

29. Пожарогасител, прахов 6 кг ABC

бр.

1

1

30. Пожарогасител СО2 от 5 кг

бр.

1

1

31. Променител „Storz“ B/C

бр.

2

32.

Прожектор, носим, взривозащитен, със зарядно
устройство

бр.

33.

Прожектор, мобилен 12 V (24 V) с удължител и
накрайници

1

2
1

1

1

1
1

2

1

1

бр.

1

1

34. Разклонител, трипътен

бр.

1

35. Стойка, водовземателна, комбинирана

бр.

1

36. Струйник с кран C

бр.

2

37. Струйник с кран B

бр.

2

38. Стълба 4-звенна сглобна, 8 м

бр.

1

39. Смукателна цедка

бр.

1

40. Самарче шлангово

бр.

1

41. Тръба, смукателна, с обща дължина 8 м

бр.

1

42. Тупалка

бр.

43. Хидравлични режещи и разпъващи инструменти

к-т

44. Шланг C с дължина 20 м

бр.

5

45. Шланг B с дължина 20 м

бр.

5

46. Санитарна чанта

бр.

1

1

47. Мобилна радиостанция

бр.

2

2

1

15
1

4

“
Заключителна разпоредба
§ 31. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

за партньорство и сътрудничество между
Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Монголия, от друга страна
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то
Народно събрание на 27 март 2015 г. – ДВ,
бр. 26 от 2015 г. В сила за Република България от
1 ноември 2017 г.)
EВРОПЕЙСК И ЯТ СЪЮЗ, наричан понататък „Съюзът“,
и
КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ,
ЧЕШК АТА РЕПУБЛИК А,
КРАЛСТВО ДАНИЯ,
ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,
РЕПУБЛИК А ЕСТОНИЯ,
ИРЛАНДИЯ,
РЕПУБЛИК А ГЪРЦИЯ,
КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,
ФРЕНСК АТА РЕПУБЛИК А,
ИТАЛИАНСК АТА РЕПУБЛИК А,
РЕПУБЛИК А КИПЪР,
РЕПУБЛИК А ЛАТВИЯ,
РЕПУБЛИК А ЛИТВА,
ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМ
БУРГ,
РЕПУБЛИК А УНГАРИЯ,
МАЛТА,
КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,
РЕПУБЛИК А АВСТРИЯ,
РЕПУБЛИК А ПОЛША,
ПОРТУГАЛСК АТА РЕПУБЛИК А,
РУМЪНИЯ,
РЕПУБЛИК А СЛОВЕНИЯ,
СЛОВАШК АТА РЕПУБЛИК А,
РЕПУБЛИК А ФИНЛАНДИЯ,
КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКО
БРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,
Договарящи страни по Договора за Евро
пейския съюз и Договора за функционирането
на Европейския съюз, наричани по-нататък
„държавите-членки“, от една страна, и
ПРА ВИТЕЛСТВОТО Н А МОНГОЛИ Я,
наричано по-нататък „Монголия“, от друга
страна,
наричани заедно по-нататък „страните“,
К АТО ОТЧИТАТ традиционните прия
телски отношения между страните и тесните
исторически, политически и икономически
връзки между тях,
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К АТО ИМ АТ ПРЕДВИД, че ст раните
придават особена важност на всестранния
характер на отношенията помежду си,
К АТО ИМ АТ ПРЕДВИД, че ст раните
разглеждат настоящото споразумение като
част от по-широките и всестранни отношения
помежду си, установени посредством спора
зумения, по които и двете са страни,
К АТО ПОТВЪРЖДАВАТ ангажимента на
страните да спазват демократичните прин
ципи, върховенството на закона, правата на
човека и основните свободи, включително
правата на лица, принадлежащи към мал
цинства, заложени inter alia в Устава на Обе
динените нации и във Всеобщата декларация
за правата на човека на Организацията на
обединените нации и други приложими меж
дународни инструменти за правата на човека,
както и желанието на страните да укрепват
тези принципи,
К АТО ПОТВЪРЖДАВАТ своята вярност
на принципите на върховенство на закона,
съблюдаването на международното право,
доброто управление и борбата срещу коруп
цията, както и своето желание да насърча
ват икономическия и социалния напредък
на своите народи, като отчитат принципа
на устойчивото развитие и изискванията за
опазване на околната среда,
К АТО ПОТВЪРЖДАВАТ своето желание
да засилят сътрудничеството между страните
въз основа на тези споделени ценности,
К АТО ПОТВЪРЖДАВАТ своето желание
да насърчават икономическия и социалния
напредък на своите народи, като отчитат
принципа на устойчивото развитие във всич
ките му измерения,
К АТО ПОТВЪРЖ ДАВАТ своя ангажи
мент да насърчават международния мир и
сигурност и да участват в ефективно много
странно сътрудничество и мирно уреждане
на спорове, по-специално като сътрудничат
за тази цел в рамките на Организацията на
обединените нации,
К АТО ПОТВЪРЖДАВАТ своето желание
да засилят сътрудничеството по политически
и икономически въпроси, както и за междуна
родна стабилност, справедливост и сигурност
като основна предпоставка за насърчаването на
устойчиво социално и икономическо развитие,
изкореняването на бедността и постигането
на Целите на хилядолетието за развитие,
К АТО ИМ АТ ПРЕДВИД, че ст раните
считат тероризма за заплаха за световната
сигурност и желаят да засилят диалога и
сътрудничеството между тях за борба срещу
тероризма в съответствие с приложимите
инструменти на Съвета за сигурност на ООН,
и по-специално неговата Резолюция 1373.
Европейската стратегия за сигурност, приета
от Европейския съвет през декември 2003 г.,
определя тероризма като основна заплаха за
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сигурността. С оглед на това Европейският
съюз приложи редица ключови мерки, включи
телно План за действие за борба с тероризма,
приет през 2001 г. и актуализиран през 2004 г.,
както и важна Декларация за борба с терориз
ма от 25 март 2004 г., приета непосредствено
след атаките в Мадрид. През декември 2005 г.
Европейският съюз също така прие Стратегия
на ЕС за борба с тероризма,
К АТО ИЗРАЗЯВАТ пълната си ангажира
ност с предотвратяването и борбата с всички
форми на тероризъм и със засилването на
сътрудничеството в борбата срещу тероризма,
както и за борба с организираната престъпност,
К АТО ИМАТ ПРЕДВИД, че страните по
твърждават, че ефективните антитерористични
мерки и защитата на правата на човека се
допълват и взаимно се укрепват,
К АТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че най-тежките
престъпления, които пораждат безпокойство
в международен план, не трябва да остават
ненаказани и че трябва да се гарантира тяхното
ефективно преследване посредством пред
приемане на мерки на национално равнище
и засилване на световното сътрудничество,
К АТО ОТЧИТАТ, че създаването и ефек
тивното функциониране на Международния
наказателен съд представлява важна стъпка
за мира и международното правосъдие и че
на 16 юни 2003 г. Съветът на Европейския
съюз прие Обща позиция относно Междуна
родния наказателен съд, последвана от план
за действие, приет на 4 февруари 2004 г.,
К АТО ИМ АТ ПРЕДВИД, че ст раните
споделят виждането, че разпространението на
оръжия за масово унищожение и средствата за
тяхното доставяне представляват сериозна за
плаха за международната сигурност, и желаят
да засилят своя диалог и сътрудничество в тази
област. Приемането с консенсус на Резолюция
1540 на Съвета за сигурност на ООН подчер
тава ангажимента на цялата международна
общност за борба срещу разпространението на
оръжия за масово унищожение. На 17 ноември
2003 г. Съветът на Европейския съюз прие
политика на ЕС за интегриране на полити
ките за неразпространение в отношенията на
ЕС с трети държави. На 12 декември 2003 г.
Европейският съвет също прие Стратегия за
борба срещу разпространението,
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Европейският
съвет изрази мнението, че малките оръжия
и лекото въоръжение (МОЛВ) представляват
нарастваща заплаха за мира, сигурността и
развитието и на 13 януари 2006 г. прие Стра
тегия за борба с незаконното натрупване на
МОЛВ и боеприпаси за тях. В тази стратегия
Европейският съвет подчерта необходимостта
да се гарантира всеобхватен и последователен
подход на политиката на сигурност и поли
тиката за развитие,
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К АТО ИЗРАЗЯВАТ пълната си ангажира
ност да поощряват всички аспекти на устой
чивото развитие, включително опазването на
околната среда и ефективното сътрудничество
за борба срещу изменението на климата, си
гурността на прехраната както и ефективното
насърчаване и изпълнение на международно
признатите трудови и социални стандарти,
К АТО ПОД ЧЕР ТА ВАТ значен ие т о на
задълбочаването на отношенията и сътруд
ничеството в такива области, като обратното
приемане на лица, политиката за убежище и
визовата политика, както и на съвместната
работа по въпроси, свързани с миграцията и
трафика на хора,
КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ ОТНОВО значението
на търговията в двустранните отношения,
по-специално на търговията със суровини,
и като подчертават своя ангажимент да се
споразумеят по конкретни правила относно
суровините в рамките на Подкомитета по
търговия и инвестиции,
К АТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че разпоредбите на
настоящото споразумение, които попадат в
обхвата на част ІІІ, дял V от Договора за функ
ционирането на Европейския съюз, обвързват
Обединеното кралство и Ирландия като от
делни договарящи страни, а не като част от
Европейския съюз, освен ако Европейският
съюз заедно с Обединеното кралство и/или
Ирландия не уведомят съвместно Монголия,
че Обединеното кралство или Ирландия са
обвързани като част от Европейския съюз в
съответствие с Протокол № 21 относно пози
цията на Обединеното кралство и Ирландия
по отношение на пространството на свобо
да, сигурност и правосъдие, приложен към
Договора за Европейския съюз и Договора
за функционирането на Европейския съюз.
В случай че Обединеното кралство и/или
Ирландия престанат да бъдат обвързани като
част от Европейския съюз в съответствие с
член 4а от Протокол № 21, Европейският
съюз заедно с Обединеното кра лство и/
или Ирландия уведомяват незабавно Мон
голия за всяка промяна в тяхната позиция,
като в такъв случай те остават обвързани
от разпоредбите на споразу мението като
самостоятелни страни. Същото се отнася и
за Дания в съответствие с приложения към
тези договори Протокол относно позицията
на Дания,
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ своя ангажимент
за засилване на съществуващите отношения с
цел укрепване на сътрудничеството помежду
си, както и общото си желание да утвърждават,
задълбочат и разнообразят своите отношения
в области от взаимен интерес, основани на
равнопоставеност, недискриминация и взаим
на полза,
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СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
ДЯЛ I
ЕСТЕСТВО И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Член 1
Общи принципи
1. Зачитането на демократичните принципи
и правата на човека, както са заложени във
Всеобщата декларация за правата на човека и
други приложими международни инструменти
за правата на човека, както и на принципите
на правовата държава, е в основата на вътреш
ните и международните политики на двете
страни и съставлява съществен елемент на
настоящото споразумение.
2. Страните потвърждават своите споделени
ценности, изразени в Устава на Организацията
на обединените нации.
3. Страните потвърждават своя ангажимент
да насърчават всички аспекти на устойчивото
развитие, да си сътрудничат при справяне с
предизвикателствата на изменението на кли
мата и глобализацията и да допринасят за
постигането на целите за развитие, договорени
на международно равнище, включително на
Целите на хилядолетието за развитие. Страни
те потвърждават своя ангажимент за високи
стандарти в опазването на околната среда и
за приобщаващи социални структури.
4. Страните потвърждават своя ангажимент
към Парижката декларация от 2005 г. относно
ефективността на помощта и са съгласни да
засилят сътрудничеството си с цел да подоб
рят още повече постиженията в областта на
развитието.
5. Страните потвърждават своята вярност
на принципите на добро управление, вклю
чително независимостта на съдебната власт
и борбата срещу корупцията.
Член 2
Цели на сътрудничеството
С оглед засилването на своите двустранни
взаимоотношения страните се ангажират да
поддържат всеобхватен диалог и да насърчават
по-нататъшното си сътрудничество във всички
сектори от взаимен интерес. По-конкретно те
ще насочат усилията си към:
a) установяване на сътрудничество по по
литически и икономически въпроси в
рамките на всички уместни регионални
и международни форуми и организации;
б) установяване на сътрудничество в борба
та срещу тежките престъпления, които
пораждат безпокойство в международен
план;
в) установяване на сътрудничество за пре
дотвратяване на разпространението на
оръжия за масово унищожение и малки
оръжия и леко въоръжение;
г) развитие на търговията и инвестиции
те между страните във взаимна полза;
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установяване на сътрудничество във
всички търговски и свързани с инвес
тициите области от взаимен интерес с
цел улесняване на търговските и инвес
тиционните потоци и предотвратяване и
премахване на пречките пред търговията
и инвестициите;
д) установяване на сътрудничество в об
ластта на правосъдието, свободата и
сигурността, включително правовата
държава и правното сътрудничество,
защитата на данни, миграцията, кон
трабандата и трафика на хора, борбата
срещ у организираната прест ъпност,
тероризма, международните престъпле
ния, изпирането на пари и незаконните
наркотици;
е) установяване на сътрудничество във
всички други сектори от взаимен ин
терес, и по-специално в сферата на
макроикономическата политика и фи
нансовите услуги, данъчното облагане
и митниците, в това число и доброто
управление в данъчната сфера, промиш
лената политика и МСП, информацион
ното общество, аудио-визуалния сектор
и медиите, науката и технологиите, енер
гетиката, транспорта, образованието и
културата, околната среда и природните
ресурси, селското стопанство и разви
тието на селските райони, здравеопаз
ването, трудовата заетост и социалните
въпроси, както и статистиката;
ж) заси лване на у част ието и на двете
страни в програми за подрегионално и
регионално сътрудничество, отворени
за участието на другата страна;
з) укрепване на участието и осведоменост
та за всяка от страните в региона на
другата страна;
и) насърчаване на разбирателството между
хората чрез сътрудничество между раз
лични неправителствени организации,
като например центрове за анализи,
академичните общности, гражданско
то общество и медиите, под формата
на семинари, конференции, младежки
обмен и други дейности;
й) нас ърча ва не на изкорен я ва не т о на
бедността в контекста на устойчивото
развитие и постепенното интегриране
на Монголия в световната икономика.
Член 3
Противодействие на разпространението на
оръжия за масово унищожение и средствата
за тяхното доставяне
1. Страните считат, че разпространението
на оръжия за масово унищожение и средствата
за тяхното доставяне както за държавни, така
и за недържавни структури, представлява една
от най-сериозните заплахи за международната
стабилност и сигурност.
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2. Ето защо страните се договарят да си
сътрудничат и да допринасят за борбата с
разпрост ранението на оръж и я за масово
у нищожение и на средст вата за тя х ното
доставяне чрез пълно спазване и прилага
не на национално равнище на настоящите
си задължения съгласно меж дународните
договори и споразумения за разоръжаване
и неразпространение на оръжия и другите
международни задължения в тази област като
Резолюция 1540 на Съвета за сигурност на
ООН. Страните се договарят, че настоящата
разпоредба представлява съществен елемент
от споразумението.
3. Освен това страните се договарят да
си сътрудничат и да допринасят за борбата
с разпространението на оръжия за масово
унищожение и средствата за тяхното доста
вяне, като:
	 – 	п редприемат ст ъпк и за подписване,
ратифициране или присъединяване, в
зависимост от случая, към всички други
подходящи международни инструменти
и за пълното прилагане на тези инстру
менти;
	 – 	с ъздадат ефективна система за нацио
нален контрол на износа, посредством
която да се контролират износът и тран
зитното преминаване на стоки, свързани
с ОМУ, включително контрол, свързан
с ОМУ, на крайното приложение на
технологии с възможна двойна употре
ба, и в която са предвидени ефективни
санкции при нарушаване на контрола
на износа.
4. Страните се договарят да установят редо
вен политически диалог, който ще съпровожда
и утвърждава тези елементи. Такъв диалог
може да се провежда на регионална основа.
Член 4
Малки оръжия и леко въоръжение
1. Страните признават, че незаконното про
изводство, прехвърляне и движение на малки
оръжия и леко въоръжение, включително
боеприпасите за тях, както и прекаленото им
натрупване, лошото управление, недостатъчно
обезопасени складове и неконтролираното раз
пространение продължават да представляват
сериозна заплаха за мира и международната
сигурност.
2. Страните се договарят да спазват и изця
ло да изпълняват съответните си задължения
за справяне с незаконната търговия с малки
оръжия и леко въоръжение, включително
боеприпасите за тях, съгласно действащите
международни споразумения и резолюциите
на Съвета за сигурност на ООН, както и
своите ангажименти в рамките на други меж
дународни инструменти, приложими в тази
област, като Програмата за действие на ООН
за предотвратяване, борба и премахване на
незаконната търговия с МОЛВ във всичките
є аспекти.
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3. Страните се ангажират да си сътрудни
чат и да осигуряват съгласуване, допълване и
единодействие на усилията си за справяне с
незаконната търговия с малки оръжия и леко
въоръжение, включително боеприпасите за
тях, на глобално, регионално, подрегионално
и национално равнище и се съгласяват да
установят редовен политически диалог, който
ще придружава и утвърждава това начинание.
Член 5
Тежки престъпления, които пораждат безпокойство в международен план (Международния наказателен съд)
1. Страните потвърждават, че най-тежки
те престъпления, пораждащи безпокойство
сред международната общност като цяло, не
трябва да остават ненаказани и че трябва да
се гарантира тяхното ефективно преследване,
като се предприемат мерки на национално и
международно равнище по целесъобразност,
включително на равнището на Международ
ния наказателен съд. Страните считат, че
създаването на ефективно функциониращ
Международен наказателен съд представлява
значима стъпка към постигането на световен
мир и справедливост.
2. Страните се договарят да си сътрудничат
и по целесъобразност да предприемат необ
ходимите мерки с цел да подкрепят изцяло
универсалния и неделим характер на Римския
статут и свързаните с него инструменти и се
договарят да засилят своето сътрудничество
в рамките на МНС. Страните се ангажират
да изпълняват Римския статут и да предпри
емат необходимите стъпки за ратифициране
на свързаните с него инструменти (като Спо
разумението за привилегиите и имунитетите
на МНС).
3. Страните са съгласни, че диалогът между
тях по тези въпроси би бил от полза.
Член 6
Сътрудничество в борбата срещу тероризма
1. Страните, като потвърждават значението
на борбата срещу тероризма и в съответствие
с приложимите международни конвенции,
включително международното хуманитарно
право и правата на човека, както и в съответ
ствие със своето съответно законодателство и
подзаконова уредба, и като отчитат Глобалната
стратегия за противодействие на тероризма
на ООН, съдържаща се в Резолюция № 60/288
на Общото събрание на ООН от 8 септември
2006 г., се договарят да си сътрудничат за
предотвратяването и неутрализирането на
терористични актове.
2. По-конкретно страните правят това:
а) в рамките на пълното изпълнение на
Резолюции 1373 и 1267 на Съвета за
сигурност на ООН и заменящите ги ре
золюции, включително Резолюция 1822,
както и други приложими резолюции
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на ООН, и съответните си задължения,
произтичащи по други приложими меж
дународни конвенции и инструменти;
посредством обмен на информация за
терористи, терористични групи и под
държащите ги мрежи в съответствие с
международното и националното право;
посредством обмен на мнения относно
използваните средства и методи за борба
с тероризма, включително в техниче
ските области и обучението, и посред
ством обмен на опит по отношение на
предотвратяване на тероризма;
посредством сътрудничество за задъл
бочаване на международния консен
сус относно борбата срещу тероризма,
включително правната дефиниция за
терористични актове, и по-специално
посредством работа за постигане на спо
разумение по Всеобхватната конвенция
срещу международния тероризъм;
посредством обмен на най-добри прак
тики в областта на защитата на правата
на човека в борбата срещу тероризма;
като ефективно изпълняват и укрепват
своето сътрудничество в борбата срещу
тероризма в контекста на ASEM.
ДЯЛ II

ДВУСТРАННО, РЕГИОНАЛНО И МЕЖДУНА
РОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 7
Сътрудничество между Монголия и ЕС относно
принципи, норми и стандарти
1. Страните се договарят да достигнат евро
пейските общи принципи, норми и стандарти
в Монголия и да си сътрудничат в насърчава
нето на обмен на информация и опит с оглед
тяхното въвеждане и прилагане.
2. Страните се стремят да засилят диалога
и сътрудничеството между своите органи по
въпроси, свързани със стандартизацията, което
според договореното между страните може да
включва създаването на рамка за сътрудни
чество, която да улесни обмена на експерти,
информация и експертен опит и знания.
Член 8
Сътрудничество в регионални и международни
организации
1. Ст раните се анга ж ират да обмен ят
становища и да си сътрудничат в рамките
на регионалните и международните форуми
и организации, включително ООН и нейни
те агенции, програми и органи, Световната
международна организация (СТО), Договора
за приятелство и сътрудничество и Срещата
Азия – Европа (ASEM).
2. Страните също така се договарят да
насърчават сътрудничеството в областите,
обхванати от настоящото споразумение, меж
ду мозъчните тръстове, академичните среди,
неправителствените организации и медиите.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Това сътрудничество може по-специално да
включва организирането на схеми за обучение,
на работни ателиета и семинари, обмен на
експерти, обучение и други действия, дого
ворени между страните.
Член 9
Регионално и двустранно сътрудничество
1. Двете страни се договарят за всяка област
на диалог и сътрудничество по настоящото
споразумение да провеждат съответните дей
ности на двустранно или регионално равнище
или в съчетание на двете рамки, като отделят
съответно внимание на въпросите на двустран
но сътрудничество. При избора на подходяща
рамка страните ще се стремят да постигнат
оптимален ефект и да засилят участието на
всички заинтересовани стани, като в същото
време използват по възможно най-добър начин
наличните ресурси, отчитат осъществимостта
от политическа и институционална гледна
точка и осигуряват съгласуваност с други
дейности, в които участват Европейският
съюз и други партньори от ASEM.
2. Страните могат, където е подходящо, да
вземат решение за разширяване на финансо
вото участие за дейности за сътрудничество
в области, обхванати от споразумението или
свързани с него, в съответствие със своите
съответни финансови процедури и ресурси.
ДЯЛ III
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙ
ЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Член 10
Общи принципи
1. Основната цел на сътрудничеството
за развитие е намаляване на бедността за
постигане на Целите на хилядолетието за
развитие в контекста на устойчиво разви
тие и интегриране в световната икономика.
Страните се договарят да провеждат редовен
диалог относно сътрудничеството за разви
тие в съответствие със своите приоритети и
областите от взаимен интерес.
2. Стратегиите за сътрудничество за разви
тие на страните целят наред с другото:
a) насърчаване на човешкото и социалното
развитие;
б) постигане на устойчив икономически
растеж;
в) насърчаване на устойчивостта на окол
ната среда, нейното възстановяване и
добрите практики в областта, както и
опазване на природните ресурси;
г) предотвратяване и преодоляване на по
следиците от изменението на климата;
д) подкрепа за политики и инструменти,
насочени към по-нататъшното интегри
ране в световната икономика и между
народната система за търговия;
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е) следване на п роцеси, съобразени с
принципите на Парижката декларация
за ефективност на помощта, с Плана за
действие от Акра и други международ
ни ангажименти, целящи подобряване
на предоставянето и ефективността на
помощта.
Член 11
Икономическо развитие
1. Страните се стремят да насърчават ба
лансиран икономически растеж, намаляване
на бедността и намаляване на социално-ико
номическите различия.
2. Страните потвърждават своя ангажимент
за постигане на Целите на хилядолетието за
развитие и следва да потвърдят своя ангажи
мент към Парижката декларация от 2005 г.
за ефективност на помощта.
3. Споразумението следва да се стреми да
обхване и ангажименти относно социалните
и екологичните аспекти на търговията, с кое
то се потвърждава, че търговията следва да
насърчава устойчивото развитие във всичките
му измерения и оценяването на икономиче
ското, социалното и екологичното въздействие
на търговията.
Член 12
Социално развитие
1. Страните се стремят да подчертаят
необходимостта от взаимно утвърждаващи
се икономически и социални политики, да
изтъкнат ключовата роля на създаването на
възможности за достоен труд и да ангажират
страните да подкрепят социалния диалог.
2. Страните се стремят да допринесат за
ефективното прилагане на основните трудови
стандарти на Международната организация
на труда и да засилят сътрудничеството по
въпроси на заетостта и по социални въпроси.
3. Освен това страните се стрем ят да
насърчават политики, целящи гарантиране
на наличието и доставките на храна за на
селението и на фураж за животновъдството
по начин, съобразен с околната среда и с
устойчивото развитие.
Член 13
Околна среда
1. Страните потвърждават необходимостта
от високо равнище на опазване на околната
среда и съхраняване и управление на природ
ните ресурси и биологичното разнообразие,
включително на горите, като част от усилията
за постигане на устойчиво развитие.
2. Страните се стремят да насърчават ра
тифицирането, изпълнението и съблюдаването
на многостранните екологични споразумения
в областта на околната среда.
3. Страните се стремят да засилят сътруд
ничеството по глобални въпроси на околната
среда, и по-специално изменението на климата.
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ДЯЛ IV
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТЪР
ГОВИЯТА И ИНВЕСТИЦИИТЕ
Член 14
Общи принципи
1. Страните започват диалог по двустран
ни и многостранни търговски и свързани с
търговията въпроси с цел засилване на дву
странните търговски отношения и напредък
на многостранната система за търговия.
2. Страните се ангажират да насърчават
развитието и разнообразяването на търговския
обмен помежду си във възможно най-висока
степен и във взаимна полза. Те се ангажи
рат да постигнат по-добри условия за достъп
до пазара, като работят за отстраняване на
пречките пред търговията, по-конкретно чрез
своевременното премахване на нетарифните
ограничения и чрез предприемането на мер
ки за по-голяма прозрачност, като отчитат
работата, извършвана в тази сфера от меж
дународните организации.
3. Като признават, че търговията е необхо
дима за развитието и че подпомагането под
формата на схеми за търговски преференции
е доказало своята полза за развиващите се
държави, страните се стремят да засилят кон
султациите си относно такова подпомагане
при пълно съобразяване със СТО.
4. Страните се информират взаимно относно
развитието на търговската политика и свърза
ните с търговията политики, като например
селскостопанската политика, политиката за
безопасност на храните, политиката за по
требителите и политиката за околната среда.
5. Страните насърчават диалога и сътрудни
чеството с цел развитие на своите търговски
и инвестиционни отношения, включително
разрешаването, наред с други въпроси, на
търговските проблеми в областите, посочени
в членове 10 – 27.
Член 15
Санитарни и фитосанитарни (СФС) въпроси
1. Страните си сътрудничат по въпроси,
свързани с безопасността на храните, и по
санитарни и фитосанитарни въпроси с цел
защита на живота и здравето на хората,
животните и растенията на територията на
страните.
2. Страните обсъждат и обменят информа
ция относно своите съответни мерки, както
е посочено в Споразумението на Световната
търговска организация (СТО) за санитарните
и фитосанитарните мерки (СФС), Междуна
родната конвенция за защита на растенията
(IPPC), Световната организация за здравето
на животните (OIE) и Комисията „CODEX
Alimentarius“ (Codex).
3. Страните се договарят да засилят вза
имното разбирателство и сътрудничеството
по санитарни и фитосанитарни въпроси и по
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въпроси, свързани с хуманното отношение
към животните. Това изграждане на капацитет
следва да бъде съобразено с нуждите на всяка
страна и да се провежда с цел подпомагане
на дадена страна да спазва правната рамка
на другата страна.
4. Страните своевременно установяват ди
алог по санитарни и фитосанитарни въпроси
по искане на една от страните за разглеж
дане на въпроси, свързани със санитарни и
фитосанитарни въпроси и други неотложни
въпроси по настоящия член.
Член 16
Технически пречки пред търговията (ТПТ)
Ст рани те насърчават използването на
международните стандарти и си сътрудничат
и обменят информация относно стандартите,
процедурите за оценяване на съответствието
и техническите правила, особено в рамките
на Споразумението на СТО за техническите
пречки пред търговията (TПT).
Член 17
Митническо сътрудничество
1. Ст раните ще обърнат особено вни
мание на повишаването на сигурността и
безопасността на международната търговия,
включително на транспортните услуги, на
ефективното и ефикасното правоприлагане,
осъществявано от митническите органи по
отношение на правата върху интелектуалната
собственост, и на гарантирането на балансиран
подход между улесняването на търговията и
борбата срещу измамите и нередностите.
2. Без да се засягат други форми на сът
рудничество, предвидени в настоящото спо
разумение, страните заявяват своя интерес
към възможността за сключване в бъдеще
на протоколи за митническо сътрудничество
и за взаимопомощ в границите на институ
ционалната рамка, определена в настоящото
споразумение.
Член 18
Улесняване на търговията
Страните обменят опит и проучват въз
можностите за опростяване на процедурите
за внос, износ, транзит и други митнически
процедури, повишават прозрачността на мит
ническите и търговските правила, развиват
митническо сътрудничество и ефективни ме
ханизми за административна взаимопомощ и
се стремят към съответствие на възгледите и
съвместни действия в контекста на съответ
ните международни инициативи, в това число
и улесняването на търговията.
Член 19
Инвестиции
Страните насърчават по-голям приток на
инвестиции чрез установяването на привлека
телна и стабилна среда за взаимни инвестиции
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посредством последователен диалог, целящ
насърчаване на разбирателството и сътруд
ничеството по въпросите на инвестирането,
проучване на административните механизми
за улесняване на инвестиционните потоци и
насърчаване на стабилни, прозрачни, открити
и недискриминационни правила за инвести
торите.
Член 20
Политика в областта на конкуренцията
Страните насърчават ефективното въвежда
не и прилагане на правила за конкуренцията
и разпространението на информация с цел да
се насърчи прозрачността и правната сигур
ност за предприятията, извършващи дейност
на пазарите на другата страна. Страните об
менят мнения относно въпросите, свързани с
практики, нарушаващи конкуренцията, които
могат да засегнат неблагоприятно двустран
ните търговски и инвестиционни потоци.
Член 21
Услуги
С т ра н и т е ус та новя ват последоват елен
диалог, насочен по-специално към обмен на
информация относно съответните им регу
латорни среди, насърчаване на достъпа до
пазарите на другата страна, насърчаване на
достъпа до източници на капитал и техно
логии, както и насърчаване на търговията с
услуги между двата региона и на пазарите на
трети държави.
Член 22
Движение на капитали
Страните се стремят да улесняват дви
жението на капитал с цел да съдействат за
постигане на целите на споразумението.
Член 23
Обществени поръчки
Страните се стремят към въвеждането на
процедурни правила, включително подходящи
разпоредби за осигуряване на прозрачност и
обжалване, които подкрепят установяването
на ефективна система за обществени поръч
ки, насърчаваща оптималното съотношение
между качество и разходи при обществените
поръчки и улесняване на международната
търговия.
Страните работят за постигането на реци
прочно отваряне на своите пазари за обществе
ни поръчки с цел извличане на взаимни ползи.
Член 24
Прозрачност
Страните признават важността на прозрач
ността и спазването на съответните процедури
в управлението на своите законови и подзако
нови разпоредби, свързани с търговията, и за
тази цел потвърждават своите ангажименти,
установени в член X от ГАТТ от 1994 г. и
член III от ГАТС.
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Член 25
Суровини
1. Страните се договарят да засилят сът
рудничеството и да насърчават взаимното
разбирателство помежду си в областта на
суровините.
2. Това сътрудничество и насърчаване на
взаимното разбирателство следва да обхваща
въпроси, като нормативната рамка за секто
рите на суровините (включително управление
на постъпленията от минното дело за социал
но-икономическото развитие и разпоредбите
за опазване на околната среда и безопасност
във връзка с минното дело и секторите на
суровините), както и търговия със сурови
ни. С оглед засилване на сътрудничеството
и взаимното разбирателство всяка една от
страните може да поиска провеждането на
специални срещи, свързани със суровините.
3. Страните признават, че установяването
на среда, която е прозрачна, недискримина
ционна, не допуска нарушения и е основана
на правила, е най-добрият начин за създаване
на благоприятна среда за преки чуждестранни
инвестиции в производството и търговията
със суровини.
4. Страните, като вземат предвид съот
ветните си икономически политики и цели
и с оглед насърчаване на т ърговията, се
договарят да поощряват сътрудничеството в
премахването на пречките пред търговията
със суровини.
5. По искане на една от страните всеки
въпрос, свързан с търговията със суровини,
може да бъде повдигнат и обсъждан по вре
ме на заседанията на Съвместния комитет и
на Подкомитета, които имат правомощия да
вземат решения по този въпрос в съответствие
с член 56 и в съответствие с принципите,
изложени в параграфите по-горе.
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собственост, предотвратяване на нарушаването
на тези права, борба с подправените стоки и
пиратството, по-конкретно чрез митническо
сътрудничество и други подходящи форми на
сътрудничество, както и създаването и укреп
ването на организации за контрол и закрила
на тези права. Страните си оказват подкрепа
за постигането на по-добра защита, използване
и търговска реализация на интелектуалната
собственост въз основа на европейския опит,
както и за насърчаване на разпространението
на свързани с тези въпроси опит и знания.
Член 28
Подкомитет по търговия и инвестиции
1. Създава се Подкомитет по търговия и
инвестиции.
2. Подкомитетът подпомага Съвместния
комитет в изпълнението на неговите задачи
и се занимава с всички области, обхванати
от настоящия дял.
3. Подкомитетът утвърждава своя проце
дурен правилник.
ДЯЛ V
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРА
ВОСЪДИЕТО, СВОБОДАТА И СИГУРНОСТТА
Член 29
Правова държава и правно сътрудничество

Член 26
Регионална политика

1. При сътрудничеството си в сферата на
правосъдието, свободата и сигурността стра
ните придават особено значение на утвържда
ването на принципите на правовата държава
и укрепването на институциите на всички
равнища в сферата на правоприлагането, и
по-специално на правораздаването.
2. С ът ру д н и чес т во т о меж д у с т ра н и т е
ще обхваща също така взаимен обмен на
информация относно правните системи и
законодателството. Страните се стремят да
развият правна взаимопомощ в съществува
щата правна рамка.

Страните насърчават регионалната поли
тика за развитие.

Член 30
Защита на личните данни

Член 27
Закрила на интелектуалната собственост

1. Страните се договарят да си сътрудничат
за подобряване на равнището на защита на
личните данни до най-високите международ
ни стандарти, като тези, които се съдържат
например в Насоките на ООН за регулиране
на компютризирани досиета с лични данни
(Резолюция 45/95 на Общото събрание на
ООН от 14 декември 1990 г.).
2. Сътрудничеството в областта на защи
тата на лични данни може да включва, наред
с другото, техническа помощ под формата на
обмен на информация и експертен опит.

1. Страните потвърждават отново голямото
значение, което придават на закрилата на пра
вата върху интелектуалната собственост, и се
ангажират да въведат подходящите мерки, за
да гарантират подходяща и ефективна закрила
и гарантиране на спазването на тези права, и
по-специално във връзка с нарушаването на
правата върху интелектуалната собственост.
Освен това страните се договарят да склю
чат възможно най-скоро двустранно споразу
мение относно географските означения.
2. Страните обменят информация и опит
по такива въпроси, като практика, поощря
ване, разпространение, рационализация, уп
равление, хармонизация, защита и ефективно
прилагане на правата върху интелектуалната

Член 31
Сътрудничество в областта на миграцията
1. Страните установяват сътрудничество,
насочено към предотвратяването на незакон
ната имиграция и незаконното присъствие на
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физически лица, които са техни граждани, на
територията на другата страна.
2. В рам ката на сът ру дни чес т во т о за
предотвратяване на незаконната имиграция
страните се договарят да приемат обратно
без неоснователно забавяне свои граждани,
които не отговарят или вече не отговарят
на действащите условия за влизане, престой
или пребиваване на територията на другата
страна. За тази цел страните ще осигуря
ват съответните документи за самоличност
на своите граждани. Когато лицето, което
трябва да бъде прието обратно, не притежава
никакъв документ за самоличност или други
доказателства за своята националност, ком
петентното дипломатическо или консулско
представителство на засегнатата държавачленка или на Монголия, след искане от
Монголия или от засегнатата държава-член
ка, предприема необходимото, за да проведе
събеседване с лицето с цел да се установи
неговата националност.
3. Посредством съответните инструменти
за двустранно сътрудничество ЕС ще подкрепя
финансово изпълнението на тази договореност.
4. Страните се договарят, при поискване
от една от страните, да водят преговори за
споразумение между ЕС и Монголия, което
да урежда конкретните задължения за обрат
но приемане на собствени граждани, вклю
чително задължение за обратно приемане
на граждани на други държави и лица без
гражданство.
Член 32
Сътрудничество в борбата срещу незаконните
наркотици
1. Страните си сътрудничат, за да гаранти
рат балансиран подход посредством ефективна
координация между компетентните органи,
включително органите в секторите на здра
веопазването, правосъдието, митниците и
вътрешните работи, както и други уместни
сектори, с цел да се намали предлагането,
трафикът и търсенето на незаконни наркотици,
при надлежно отчитане на правата на човека.
Това сътрудничество е насочено също така към
намаляване на вредата от наркотиците, към
справяне с производството, трафика и употре
бата на синтетични наркотици, както и към
постигане на по-ефективно предотвратяване
на отклоняването на химически прекурсори,
използвани за незаконното производство на
наркотици и психотропни вещества.
2. Страните се договарят относно средства
та за сътрудничество за постигането на тези
цели. Действията се основават на общоприети
принципи в съответствие с приложимите
меж ду народни конвенции, политическата
дек ларация и специалната дек ларация за
водещите принципи за намаляване на търсе
нето на наркотици, одобрени на двадесетата
Специална сесия по наркотиците на Общото
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събрание на Организацията на обединените
нации, проведена през юни 1998 г., и с Поли
тическата декларация и Плана за действие,
приети на 52-рата сесия на Комисията по
наркотичните вещества към Организацията
на обединените нации през март 2009 г.
3. Сътрудничеството между страните об
хваща техническа и административна помощ
по-конкретно в следните области: изготвяне
на национално законодателство и политики,
създаване на национални институции и ин
формационни центрове, подкрепа за усилията
на гражданското общество в областта на
наркотиците и усилията за намаляване на
търсенето на наркотици и на вредата от тях,
обучение на персонал, изследвания, свързани
с наркотиците, и предотвратяване на отклоня
ването на химически прекурсори, използвани
за незаконното производство на наркотици
и психотропни вещества. Страните могат да
договорят включването и на други области.
Член 33
Сътрудничество в борбата с организираната
престъпност и корупцията
Страните се договарят да си сътрудничат
в борбата с организираната престъпност и
икономическите и финансовите престъпления,
както и с корупцията. Това сътрудничество
цели по-специално прилагане и насърчаване
на съответните международни стандарти и
инструменти, като Конвенцията на ООН срещу
транснационалната организирана престъпност
и допълнителните протоколи към нея и Кон
венцията на ООН срещу корупцията.
Член 34
Сътрудничество в борбата срещу изпирането
на пари и финансирането на тероризма
1. Страните се договарят, че е необходимо
да работят и да си сътрудничат за предотвра
тяване на използването на техните финансови
системи и определени дейности и професии
извън финансовия сектор за изпиране на при
ходите от всички престъпни дейности, като
трафик на наркотици и корупция.
2. Двете страни се договарят да насър
чават техническата и административната
помощ за разработването и прилагането на
нормативните разпоредби и ефективното
функциониране на механизми за борба с
изпирането на пари и финансирането на
тероризма. По-специално сътрудничеството
позволява обмена на информация в рамките
на съответните законодателства и приемане
то на подходящи стандарти за борба срещу
изпирането на пари и финансирането на
тероризма, равностойни на тези, приети от
Съюза и съответните международни органи,
действащи в тази област, като например
Financial Action Task Force (Специа лната
финансова работна група (FATF).
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ДЯЛ VI
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ДРУГИ СЕКТОРИ
Член 35
Сътрудничество в областта на правата на
човека
1. Страните се договарят да си сътрудничат
в насърчаването и ефективната защита на
правата на човека, включително по отношение
на ратифицирането и прилагането на между
народните инструменти за правата на човека.
2. Това сътрудничество може да включва,
наред с другото:
а) подкрепа за разработването и изпълнени
ето на национални планове за действие
в областта на правата на човека;
б) популяризиране на правата на човека
и образованието в тази област;
в) укрепване на националните и регионал
ните институции, свързани с правата на
човека;
г) установяване на съдържателен и широ
кообхватен диалог за правата на човека;
д) засилване на сътрудничеството в рамки
те на институциите на ООН за правата
на човека.
Член 36
Сътрудничество в областта на финансовите
услуги
1. Страните се договарят да постигнат
по-близки общи правила и стандарти и да
засилят сътрудничеството за усъвършенстване
на счетоводните, надзорните и регулаторните
системи в банковото и застрахователното
дело и други области на финансовия сектор.
2. В рамките на двустранното сътрудни
чество в съответствие с ГАТС и документа на
СТО за Договореност относно задълженията
по финансовите услуги страните си сътруд
ничат за развитието на правната регулаторна
рамка, инфраструктурата и човешките ресурси,
както и за въвеждането на корпоративното
управление и международните счетоводни
стандарти в капиталовия пазар на Монголия.
Член 37
Диалог относно икономическата политика
1. Страните се договарят да си сътрудничат
в насърчаването на обмена на информация
относно своите икономическ и тенденции
и политики, както и в обмена на опит при
съгласуването на икономическите политики
в контекста на регионалното икономическо
сътрудничество и интеграция.
2. Страните се стремят да задълбочат диа
лога между своите компетентни органи по
икономически въпроси, които, както е дого
ворено между страните, могат да включват
области, като парична политика, фискална
политика, включително данъчно облагане
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на предприятията, публични финанси, как
то и макроикономическо стабилизиране и
външен дълг.
3. Страните си сътрудничат и поощряват
взаимното разбирателство помежду си в об
ластта на икономическата диверсификация и
развитието на промишлеността.
Член 38
Добро управление в данъчната област
С оглед у к репването и разви т ието на
икономическите дейности, отчитайки съще
временно необходимостта от разработване
на подходяща регулаторна рамка, страните
признават и се ангажират да прилагат прин
ципите на добро управление в областта на
данъчното облагане, одобрени от държави
те-членки на равнището на Съюза. За тази
цел и без да се нарушават правомощията на
Съюза и на държавите-членки, страните ще
подобрят международното сътрудничество в
данъчната област, ще улеснят събирането на
законосъобразните данъчни приходи и ще
разработят мерки за ефективно прилагане на
посочените по-горе принципи.
Член 39
Сътрудничество в областта на промишлената
политика и МСП
Страните, отчитайки респективните си
икономически политики и цели, се договарят
да насърчават сътрудничеството в промишле
ната политика във всички области, считани
за подходящи, с оглед подобряване на кон
курентоспособността на малките и средните
предприятия посредством, наред с другото:
a) обмен на информация и опит относно
създаването на рамкови услови я за
малките и средните предприятия с цел
подобряване на тяхната конкурентоспо
собност;
б) насърчаване на контактите между ико
номическите оператори, поощряване на
съвместните инвестиции и създаване на
съвместни предприятия и информаци
онни мрежи, по-конкретно чрез същест
вуващите хоризонтални програми на
Европейския съюз, стимулиране по-спе
циално на трансфера между партньорите
на технологии, свързани с материалното
оборудване и приложенията за него;
в) предоставяне на информация, насърчва
не на иновациите и обмен на добри
практики за достъп до финансиране,
включително за малките и средните
предприятия;
г) улесняване и подкрепа за съответните
дейности, установени от частните сек
тори на двете страни;
д) насърчаване на достойните условия на
труд, корпоративната социална отго
ворност и отчетността и стимулиране
на о т г оворн и с т опа нск и п ра к т и к и,
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включително устойчиво потребление
и производство; това сътрудничество
следва също така да отчита перспекти
вата на потребителите, като например
информация за продукта и ролята на
потребителя на пазара;
е) съвместни изследователски проекти в
определени области на промишлеността
и сътрудничество относно стандартите
и процедурите за оценка на съвмести
мостта и техническо законодателство,
по взаимна договореност;
ж) помощ чрез предоставянето на инфор
мация относно техники и технологии
за модернизиране на пречиствателните
съоръжения за отпадни води от обра
ботката на кожи;
з) обмен на информация и съвети относно
партньори и възможности за сътрудни
чество в сферата на търговията и инвес
тициите посредством съществуващите
мрежи на страните, достъпни за другата
страна;
и) подкрепа за сътрудничеството между
частния бизнес на двете страни, и поспециално между МСП;
й) обмисляне на възможността за провеж
дане на преговори по допълнително
споразумение за обмен на информация,
работни семинари относно засилване на
сътрудничеството и други инициативи
за популяризиране с участие на МСП
на двете страни;
к) предоставяне на информация относно
техническа помощ за износа на храни
телни и селскостопански продукти на
европейския пазар в рамките на пре
ференциалната система на Европейския
съюз.
Член 40
Туризъм
1. Водени от Етичния кодекс за туризма
на Световната туристическа организация и
от принципите на устойчивост, на които се
основава инициативата „Местна програма 21“,
страните се стремят да засилят обмена на
информация и да установят добри практики
с цел да гарантират балансирано и устойчиво
развитие на туризма.
2. Страните се договарят да развиват сътруд
ничество относно опазването и оптималното
използване на потенциала на природното
и културното наследство, преодоляването
на отрицателните последици от туризма и
укрепването на положителния принос на ту
ристическия сектор за устойчивото развитие
на местните общности, включително като
развиват екотуризъм при зачитане на целост
та и интересите на местните и коренните
общности и като подобряват обучението в
туристическата индустрия.
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Член 41
Информационно общество
1. Като признават, че информационните
и комуникационните технологии са ключов
елемент на съвременния живот и са от из
ключително значение за икономическото и
социалното развитие, страните се стремят
да обменят мнения относно съответните си
политики в тази област с цел насърчаване на
икономическото развитие.
2. Сътрудничеството в тази област е съ
средоточено, наред с другото, върху:
a) участие във всестранния регионален диа
лог относно различните аспекти на ин
формационното общество, по-конкретно
относно политиките и нормативната
уредба за електронните комуникации,
вк лючително у ниверса лната усл у га,
лицензирането и общите разрешителни,
неприкосновеността на личния живот
и защитата на личните данни, както
и независимостта и ефикасността на
регулаторния орган;
б) взаимосвързаност и оперативна съв
местимост на мрежите и услугите на
страните и в Азия;
в) стандартизация и разпространение на
нови информационни и комуникационни
технологии;
г) насърчаване на нау чноизследовател
ското сътрудничество между страните
в областта на информационните и ко
муникационните технологии;
д) сътрудничество в областта на цифровата
телевизия, в това число обмен на опит
за нейното въвеждане, регулаторни ас
пекти, и по-специално управление на
честотния спектър и научни изследвания;
е) сътрудничество по съвместни изсле
дователски проекти в областта на ин
формационните и комуникационните
технологии;
ж) аспекти на сигурността на информаци
онните и комуникационните технологии,
както и борбата с киберпрестъпността;
з) оценяване на съответствието на теле
комуникациите, включително на радио
оборудването;
и) сътрудничество относно разработването
на широколентова мрежа;
й) обмен на информация относно поли
тиката на конкуренция в областта на
информационните и комуникационните
технологии.
Член 42
Аудио-визуален сектор и медии
Ст раните ще насърчават, подкреп ят и
улесняват обмена, сътрудничеството и диа
лога между компетентните си институции и
участници в аудио-визуалния сектор и медиите.
Те се договарят да установят редовен диалог
за политиката в тези области.
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Член 43
Научно и технологично сътрудничество
1. Страните се договарят да си сътрудни
чат в сферата на научноизследователската и
развойната дейност в области от общ интерес
и във взаимна полза.
2. Целите на такова сътрудничество са:
a) насърчаване на обмена на информа
ция и ноу-хау в сферата на науката и
технологиите, вк лючително относно
изпълнението на политики и програми;
б) насърчаване на изследователските парт
ньорства между научните среди, изсле
дователските центрове, университетите
и промишлените отрасли на страните;
в) насърчаване на обучението и мобил
ността на научните работници;
г) насърчаване на участието на съответните
си институции за висше образование,
изследователски центрове и промиш
леност, в това число малки и средни
предприятия, в програми за научноиз
следователска и развойна дейност на
другата страна.
3. Сътрудничеството може да приеме фор
мата на съвместни изследователски проекти
и обмен, срещи и обучение на научни работ
ници чрез международни схеми за обучение
и мобилност и програми за обмен, като се
осигурява максимално разпространение на
резултатите от изследванията, обученията и
най-добрите практики.
4. Тези дейности за сътрудничество се
осъществяват в съответствие със законовите
и подзаконовите разпоредби на двете страни.
Те се основават на принципите на взаимност,
справедливо отношение и взаимна полза и
гарантират подходяща закрила на интелек
туалната собственост.
5. Страните се договарят да полагат всич
ки усилия за повишаване на осведомеността
на обществеността относно възможностите,
предоставяни по съответните им програми
за научно и технологично сътрудничество.
Член 44
Енергетика
1. Страните се стремят да засилят сътруд
ничеството в енергийния сектор с цел:
а) повишаване на енергийната сигурност,
включително посредством диверсифи
кация на енергийните доставки и раз
витие на нови, устойчиви, иновативни
и възобновяеми източници на енергия,
включително, наред с другото, биогорива
и биомаси, вятърна и слънчева енергия,
както и производство на енергия от
водни източници, и оказване на под
крепа за разработването на подходящи
рамки на политиката за създаването на
благоприятни условия за инвестиции
и справедлива конкурентна среда за
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възобновяеми източници на енергия и
включването на тези аспекти в съответ
ните области на политиката;
б) постигане на рационално използване на
енергията с принос от страна на пред
лагането и търсенето чрез насърчаване
на енергийната ефективност в производ
ството, транспорта, разпространението
и крайното потребление на енергия;
в) насърчаване на прилагането на между
народно признатите стандарти за ядрена
безопасност, сигурност, неразпростране
ние и гаранции;
г) насърчаване на трансфера на технологии
за устойчиво производство и потребле
ние на енергия;
д) насърчаване на изграждането на капа
цитет и инвестициите в тази област въз
основа на прозрачни и недискримина
ционни търговски правила.
2. За целта страните се договарят да на
сърчават контактите и съвместната научно
изследователска дейност от взаимна полза
за страните, по-конкретно чрез съответните
регионални и международни рамки. Във връз
ка с член 43 и заключенията от Световната
среща на върха за устойчиво развитие, про
ведена в Йоханесбург през 2002 г., страните
подчертават необходимостта да се разгледат
връзките между достъпа до енергийни услуги
на приемливи цени и устойчивото развитие.
Тези дейности могат да бъдат насърчавани в
сътрудничество с Инициативата на Европей
ския съюз в областта на енергетиката, чието
начало бе поставено на Световната среща на
върха за устойчиво развитие.
3. Търговията с ядрени материали ще се
осъществява в съответствие с разпоредбите
на Договора за създаването на Европейската
общност за атомна енергия. Ако е необходимо,
търговията с ядрени материали се урежда с
разпоредбите на специално споразумение, ко
ето се сключва между Европейската общност
за атомна енергия и Монголия.
Член 45
Транспорт
1. Страните се договарят да си сътрудничат
в съответните области на транспортната по
литика за подобряване на възможностите за
инвестиции и движението на стоки и пътници,
поощряване на авиационната безопасност и
сигурност, борба с пиратството, опазване на
околната среда и повишаване на ефективността
на транспортните си системи.
2. Сътрудничеството между страните в
тази област цели да насърчава:
a) обмен на информация относно транс
портните им политики и практики,
особено по отношение на градския,
селския, въздушния транспорт, транс
портната логистика, взаимосвързаността
и оперативната съвместимост на ком
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бинираните транспортни мрежи, както
и управлението на пътищата, железо
пътните линии и летищата;
теми, отнасящи се до спътниковата на
вигация с отделяне на особено внимание
на въпроси от взаимна полза, свързани
с регулаторната среда, промишлеността
и развитието на пазара; с оглед на това
ще бъде обърнато внимание на европей
ските системи за спътникова навигация
EGNOS и Галилео;
диалог в областта на въздушните транс
портни услуги, за да се разглежда разви
тието на отношенията в сфери, като авиа
ционна безопасност, сигурност, околна
среда, управление на въздушния трафик,
прилагане на законодателството за кон
куренция и икономическите правила
на авиационната промишленост, с цел
да се окаже подкрепа за нормативното
сближаване и отстраняването на преч
ките пред осъществяването на бизнес
отношения; следва допълнително да се
насърчават проекти от взаимен интерес
за сътрудничество в областта на граж
данското въздухоплаване; на тази основа
страните ще проучат възможността за
по-тясно сътрудничество в областта на
гражданското въздухоплаване;
намаляване на емисиите на парникови
газове от транспортния сектор;
прилагане на стандартите за сигурност,
безопасност и опазване на околната сре
да, особено по отношение на авиацията,
съгласно съответните международни
конвенции;
сътрудничество в рамките на подходя
щите международни форуми, насочено
към гарантиране на по-добро правопри
лагане на международните разпоредби
и постигане на целите, за ложени в
настоящия член.
Член 46
Образование и култура

1. Ст раните се договарят да насърчат
сътрудничеството помежду си в сферата на
образованието и културата, като ясно зачитат
многообразието им, с цел да засилят взаимното
разбирателство и познаването на съответните
си култури. За тази цел страните ще подкрепят
и насърчават дейностите на своите културни
институции и гражданското общество.
2. Страните се стремят да вземат подхо
дящи мерки за насърчаване на културния
обмен и да провеждат съвместни инициативи
в различни културни сфери, включително
да си сътрудничат за опазване на културно
то наследство при зачитане на културното
многообразие.
3. Страните се договарят да се консултират
и да си сътрудничат в рамките на съответ
ните международни форуми като ЮНЕСКО
за постигане на общи цели, насърчаване на
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културното многообразие и защита на кул
турното наследство. По отношение на кул
турното многообразие страните също така
се договарят да насърчават ратифицирането
и прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО
за опазване и насърчаване на многообразието
от форми на културно изразяване, приета на
20 октомври 2005 г.
4. Освен това страните отдават предпочи
тание на мерки, насочени към създаването
на връзки между съответните им специали
зирани агенции и насърчаването на обмена
на информация, ноу-хау, студенти, младежи
и специалисти, работещи с младежи, както
и технически ресурси, като се възползват от
възможностите, предоставяни от програмите
на Европейския съюз в Азия в областта на
образованието и културата, както и от опи
та, който двете страни са придобили в тази
област. Двете страни се договарят също така
да насърчават изпълнението на съответните
програми за висше образование като програ
мата Erasmus Mundus с цел да се насърчат
сътрудничеството и модернизацията на висше
то образование и академичната мобилност.
Член 47
Околна среда, изменение на климата и природни ресурси
1. Страните се договарят относно необхо
димостта от устойчиво опазване и управление
на природните ресурси и на биологичното
разнообразие като основа за развитието на
настоящото и бъдещите поколения.
2. Страните се договарят сътрудничество
то в тази област да насърчава опазването и
подобряването на околната среда като част
от усилията за постигане на устойчиво раз
витие. Във всички дейности, предприемани
от страните по настоящото споразумение, се
отчитат резултатите от Срещата на върха за
устойчиво развитие и изпълнението на умест
ните многостранни споразумения в областта
на околната среда.
3. Страните се договарят да си сътрудни
чат в областта на изменението на климата за
адаптиране към отрицателните последици от
това изменение, за намаляване на емисиите
от парникови газове и за насочване на своите
икономики към устойчив нисковъглероден
растеж. В този контекст страните ще разгле
дат използването на механизмите на пазара
на въглеродни емисии.
4. Страните се договарят да си сътрудничат
с оглед укрепването на взаимната ефектив
ност на търговските политики и политиките
за околната среда, както и включването на
съображенията, свързани с околната среда,
във всички сектори на сътрудничество.
5. Страните се стремят да продължат и да
засилят своето сътрудничество по регионал
ните програми за опазване на околната среда,
по-специално по отношение на:
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а) популяризиране на опазването на окол
ната среда и поощряване на участието на
местно ниво, включително на коренното
и местното население, в усилията за за
щита на околната среда и за устойчиво
развитие;
б) справяне с изменението на климата,
по-специално по отношение на после
диците за околната среда и природните
ресурси;
в) изграждане на капацитет за участие и
прилагане на многостранните спора
зумения в областта на околната среда,
включително биоразнообразието, био
безопасността и химическите рискове;
г) популяризиране и внедряване на еколо
гични технологии, продукти и услуги,
включително посредством използването
на регулаторни и съобразени с околната
среда инструменти;
д) по-добро ръководство в областта на
горското стопанство, в това число борба
с незаконната сеч и свързаната с нея
търговия, както и насърчаването на
устойчивото управление на горите;
е) предотвратяване на незаконно трансгра
нично движение на твърди и опасни
отпадъци и продукти от живи модифи
цирани организми;
ж) подобряване на качеството на околния
въ зд у х, у п ра влен ие на о т па д ъц и т е,
съобразено с околната среда, устой
чиво управление на водните ресурси
и управление на химикалите, както и
поощряване на устойчивото потребление
и производство;
з) защита и съхраняване на почвите и
устойчиво управление на земята;
и) ефективно управление на национал
ните паркове и определяне и защита
на зони на биологично разнообразие и
уязвими екосистеми, като надлежно се
вземат предвид местните и коренните
общности, които живеят в тези зони
или близо до тях.
6. Страните насърчават взаимния достъп до
своите програми в тази област в съответствие
със специфичните условия на тези програми:
а) създаване на мрежата за наблюдение
на водните запаси и нейното модерни
зиране;
б) въвеждане на технологии за обезсоляване
и повторно използване на водите;
в) развитие на екотуризма.
Член 48
Земеделие, животновъдство, рибарство и
развитие на селските райони
Страните се договарят да насърчават диа
лога в областта на земеделието, животновъд
ството, рибарството и развитието на селските
райони. Страните ще обменят информация
и ще развиват своите отношения в следните
области:
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a) земеделска политика и международни
перспективи като цяло в сферата на
храните и земеделието;
б) възможности за улесняване на търго
вията с растения, животни, добитък и
продукти от тях с оглед по-нататъшното
развитие на леката промишленост в
селскостопанския сектор;
в) хуманно отношение към животните;
г) политика за развитие на селските ра
йони;
д) обмен на опит и мрежи за сътрудни
чество между местни участници или
икономически оператори, по-специално
в области, като научните изследвания
и трансфера на технологии;
е) политика за здравето и качеството на
растенията, животните и добитъка, и
по-специално защитените географски
означения;
ж) предложения и инициативи за сътрудни
чество, представени на международни
селскостопански организации;
з) разработване на устойчиво и съобразено
с околната среда земеделие, включител
но производство на семена, биогорива
и трансфер на биотехнологии;
и) опазване на растителното многообразие,
технологии за семена, аграрни биотех
нологии;
й) разработване на бази данни и информа
ционни мрежи в областта на земеделието
и животновъдството;
к) обучение в селскостопанския и ветери
нарния сектор.
Член 49
Здравеопазване
1. Страните се договарят да си сътруд
ничат в сектора на здравеопазването, като
това сътрудничество обхваща области, като
реформа на здравната система, сериозни за
разни болести и други заплахи за здравето,
незаразни болести, както и международни
споразумения в областта на здравеопазване
то, с оглед постигането на по-здравословни
условия и по-добро обществено здраве.
2. Сътрудничеството се извършва основно
чрез:
а) всеобхватни програми, насочени към
реформа на целия сектор на здраве
опазването, включително подобряване
на здравните системи, здравните услуги,
здравословните условия и информацията
в областта на здравеопазването;
б) съвместни дейности в областта на епиде
миологията, включително сътрудничест
во за ранно предотвратяване на здравни
рискове, като например епидемии от
птичи грип и пандемичен грип и други
сериозни заразни болести;
в) профилактика и контрол на незаразните
болести чрез обмен на информация и
добри практики, насърчаване на здра

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

вословен начин на живот, насочване на
вниманието към основните, определя
щи за здравето фактори, като хранене,
пристрастяване към наркотици, алкохол,
тютюнопушене;
г) насърчаване на прилагането на меж
дународни споразумения в област та
на здравеопазването, като Рамковата
конвенция за контрол върху тютюна и
Международните здравни правила.
Член 50
Трудова заетост и социални въпроси
1. Страните се договарят да засилят сът
рудничеството в област та на заетост та и
социалните въпроси, включително сътрудни
чеството относно регионалното и социалното
сближаване, здравословните и безопасните
условия на работното място, равенството
между половете и достойния труд, с цел да
се укрепи социалното измерение на глоба
лизацията.
2. Страните потвърждават необходимостта
от подкрепа за процеса на глобализация,
който носи ползи за всички, и от насърча
ване на пълната и продуктивната заетост
и достойния труд като ключов елемент на
устойчивото развитие и намаляването на
бедността, както е у твърдено от Резолю
ция 60/1 на Общото събрание на ООН от
24 октомври 2005 г. (Резултати от Срещата
на върха) и Министерската декларация на
групата на високо равнище на Съвета по
икономически и социални въпроси към ООН
от юли 2006 г. (Съвет по икономически и
социални въпроси към ООН, E/2006/L.8 от
5 юли 2006 г.). Страните отчитат съответните
характеристики и разнообразна същност на
своите икономически и социални ситуации.
3. Страните потвърждават своите анга
жименти изцяло да съблюдават и да прила
гат на практика международно признатите
трудови и социални стандарти, определени
по-специално в Декларацията на МОТ от
1998 г. за основните права и принципи в об
ластта на труда и Декларацията на МОТ от
2008 г. относно социалната справедливост за
справедлива глобализация. Във всички дей
ности, предприемани от страните съгласно
настоящото споразумение, се взема предвид
изпълнението на съответните многостранни
социални и трудови споразумения. Страните
се договарят да си сътрудничат и при необхо
димост да оказват техническа помощ с оглед
ратифицирането и ефективното прилагане
на всички конвенции на МОТ, включени в
Декларацията на МОТ от 1998 г., както и на
други подходящи конвенции.
4. Сътрудничеството може да се осъщест
вява под формата на конкретни програми и
проекти според взаимните договорености,
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както и под формата на диалог, сътрудничест
во и инициативи по теми от общ интерес на
двустранно или многостранно равнище, като
например в рамките на МОТ.
Член 51
Статистика
1. Страните се договарят да насърчават
хармонизирането на статистическите мето
ди и практики, включително събирането и
разпространението на статистически данни,
което да им позволи да използват на взаим
ноприемлива основа статистически данни за
търговията на стоки и услуги и по-общо, в
останалите области, обхванати от настоящото
споразумение, за които могат да се събират,
обработват, анализират и разпространяват
статистически данни.
2. Страните насърчават установяването на
пряк контакт между съответните органи с цел
укрепване на приятелското сътрудничество в
областта на статистиката, укрепване на из
граждането на капацитет на статистическите
органи чрез модернизиране и повишаване на
качеството на статистическата система, под
силване на човешките ресурси, обучение във
всички подходящи области, както и подкрепа
за националните статистически системи, ор
ганизирани в съответствие с международно
установените практики, в това число и необ
ходимите инфраструктури.
3. Сътрудничеството обхваща области от
общ интерес, като се обръща внимание на:
I. Икономическа статистика
a) национални сметки,
б) статистика за предприятията и регист
рация,
в) статистика в областта на селското сто
панство/земеделие, ж ивотновъдство,
развитие на селските райони,
г) околна среда и минерални запаси,
д) промишленост,
е) международна търговия със стоки и
услуги,
ж) статистика за търговията на едро и на
дребно,
з) политика по отношение на ревизиите,
и) сигурност на прехраната,
й) платежен баланс;
II. Социална статистика
a) статистика за половете,
б) статистика за миграцията,
в) проучване на домакинствата;
III. Информационни технологии
a) обмен на опит по отношение на елек
тронните технологии и методология за
осигуряване на информационна сигур
ност, защита, съхранение и зачитане на
личния живот, както и въвеждането на
този опит,
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б) обмен на опит по отношение на съз
даването в интернет на база данни за
потребителите въз основа на лесна за
ползване електронна страница и обуче
ние в тази област,
в) помощ за специалистите в областта
на ИТ в Националния статистически
институт на Монголия при създаването
на информационната база данни,
г) сътрудничество при контактите с по
т ребителите при предоставянето на
обучения за тези потребители относно
информационната база данни.
Член 52
Гражданско общество
1. Страните признават ролята и възмож
ния принос на организираното гражданско
общество, особено на академичните среди,
в процеса на диалог и сътрудничество по
настоящото споразумение и се договарят да
насърчават ефективния диалог с организи
раното гражданско общество и ефективното
му участие.
2. В зависимост от правните и админист
ративните разпоредби на всяка от страните
организираното гражданско общество може:
a) да участва в процеса на формулиране на
политики на държавно равнище в съот
ветствие с демократичните принципи;
б) да бъде информирано и да участва в
консултации относно стратегиите за
развитие и сътрудничество и секторните
политики, по-специално в области, които
представляват интерес за него, включи
телно във всички етапи на процеса на
развитие;
в) да получава финансови средства, до
колкото вътрешните правилата на съ
ответната страна допускат това, както
и подкрепа за изграждане на капацитет
в ключови области;
г) да участва в изпълнението на програми
за сътрудничество в области, които го
засягат.
Член 53
Сътрудничество за модернизиране на държавната и публичната администрация
Страните се договарят да си сътрудничат с
оглед модернизирането на публичната адми
нистрация. Сътрудничеството в тази област
е съсредоточено върху:
a) подобряване на организационната ефи
касност;
б) повишаване на ефективността на инсти
туциите в предоставянето на услуги;
в) осигуряване на прозрачно управление
на публични средства и отчетност;
г) усъвършенстване на правната и инсти
туционалната рамка;
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д) изграждане на капацитет за изработ
ването и изпълнението на политики
(предоставяне на обществени услуги,
съставяне и изпълнение на бюджета,
борба с корупцията);
е) укрепване на съдебната система; и
ж) реформиране на системата за сигурност.
Член 54
Сътрудничество в областта на управлението
на риска от бедствия
1. Страните се договарят да засилят сът
рудничеството в областта на управлението
на риска от бедствия чрез непрекъснатото
разработване и прилагане на мерки за на
маляване на риска за хората и управление
на последиците от природни бедствия на
всички равнища на обществото. Следва да
се отдели особено внимание на превантивни
действия и активен подход за справянето с
опасности и рискове чрез намаляване рис
ковете или уязвимостта по отношение на
природни бедствия.
2. Сътрудничеството в тази област се съсре
доточава върху следните програмни елементи:
a) намаляване или предотвратяване на
риска от бедствия и смекчаване на по
следиците;
б) управление на знания, иновации, на
у чни изследвани я и образование за
изграждане на култура на безопасност
и издръжливост на всички равнища;
в) готовност при бедствия;
г) политики, изграждане на институцио
на лен капацитет и на консенсус за
управление на бедствия;
д) реакция на бедствия;
е) оценка и мониторинг на риска от бед
ствия.
ДЯЛ VII
СРЕДСТВА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 55
Ресурси за сътрудничество и защита на финансовите интереси
1. Страните се договарят да осигурят под
ходящите ресурси, включително финансови
средства, доколкото го позволяват съответните
им ресурси и разпоредби, за изпълнението
на целите на сътрудничеството, посочени в
настоящото споразумение.
2. Страните се договарят да насърчават
разработването и предоставянето на тех
ническа и административна взаимопомощ,
насочена към ефективна защита на техните
финансови интереси в сферата на помощта
за развитие и други финансирани дейности
за сътрудничество. Страните отговарят без
забавяне на искания за административна
взаимопомощ, отправени от съдебните и/или
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разследващите органи на всяка от страните,
с което се цели укрепване на борбата срещу
измамите и нередностите.
3. С т рани т е нас ърча ват Европейската
инвестиционна банка да продължи своите
действия в Монголия в съответствие с нейните
процедури и финансови критерии.
4. Страните привеждат в изпълнение фи
нансовата помощ в съответствие с принципите
на добро финансово управление и си сътруд
ничат в защитата на финансовите интереси на
Европейския съюз и на Монголия. Страните
предприемат ефективни мерки за предотвра
тяване и борба с измамите, корупцията и
други незаконни дейности посредством, наред
с другото, административна и правна взаимо
помощ в областите, обхванати от настоящото
споразумение. Всяко следващо споразумение
или инструмент за финансиране, сключен
между страните, предвижда специални клаузи
за финансово сътрудничество, които обхва
щат проверки на място, инспекции, контрол
и мерки за борба с измамите, включително
тези, провеждани от Европейската служба за
борба с измамите (OLAF).
ДЯЛ VIII
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
Член 56
Съвместен комитет
1. Страните се договарят да създадат по
настоящото споразу мение Съвместен ко
митет, съставен от представители на двете
страни на подходящо високо равнище, със
следните задачи:
a) обезпечаване на нормалното действие и
изпълнение на настоящото споразумение;
б) определяне на приоритети в съответствие
с целите на настоящото споразумение;
в) изготвяне на препоръки за постигане на
целите на настоящото споразумение.
2. С оглед постигане на целите на настоя
щото споразумение Съвместният комитет и
Подкомитетът, създаден съгласно член 28, имат
правомощия да вземат решения в предвидените
в споразумението случаи. Решенията се изра
ботват по взаимно съгласие между страните
след приключване на съответните вътрешни
процедури, необходими за установяване на
позициите на страните по решението. Тези
решения са задължителни за страните, които
предприемат необходимите мерки за тяхното
изпълнение.
3. Съвместният комитет обикновено заседа
ва веднъж годишно в Улан Батор и в Брюксел,
на ротационен принцип, на дата, определена
по взаимно съгласие. По съгласие на двете
страни могат да се свикват и извънредни
заседания на Съвместния комитет. Съвмест
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ният комитет се председателства от всяка от
страните на ротационен принцип. Дневният
ред на заседанията на Съвместния комитет се
определя по взаимно съгласие между страните.
4. Съвместният комитет може да създава
специализирани работни групи, които да го
подпомагат в изпълнението на задачите му.
Тези работни групи представят подробни
доклади за дейността си пред Съвместния
комитет на всяко от заседанията му.
5. Страните се договарят, че една от за
дачите на Съвместния комитет е да следи за
нормалното действие на всяко секторно спора
зумение или протокол, които са сключени или
предстои да бъдат сключени между страните.
6. Съвместният комитет приема свой про
цедурен правилник.
ДЯЛ IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 57
Клауза за бъдещо развитие
1. Страните могат по взаимно съгласие да
разширят настоящото споразумение с оглед
повишаване равнището на сътрудничество,
включително чрез допълването му посред
ством споразумения или протоколи за кон
кретни сектори или дейности.
2. С оглед прилагането на настоящото спо
разумение всяка от страните може да прави
предложения за разширяване на обхвата на
сътрудничество, като взема предвид натрупа
ния опит при неговото прилагане.
Член 58
Други споразумения
Без да се засягат съответните разпоредби
от Договора за Европейския съюз и Дого
вора за функционирането на Европейския
съюз, настоящото споразумение или пред
приетите в съответствие с него действия не
засягат правомощията на държавите-членки
да предприемат действия за двустранно сът
рудничество с Монголия или да сключват,
където е подходящо, нови споразумения за
партньорство и сътрудничество с Монголия.
Настоящото споразумение не засяга при
лагането или изпълнението на ангажименти,
поети от съответните страни по отношение
на трети страни.
Член 59
Изпълнение на задължения
1. Всяка страна може да отправи към
Съвместния комитет сигнал за всяко несъот
ветствие при прилагането или тълкуването
на настоящото споразумение.
2. Ако някоя от страните счита, че другата
страна не е изпълнила което и да било от за
дълженията си по настоящото споразумение,
тя може да предприеме подходящи мерки.
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3. Преди да направи това, с изключение
на особено неотложни случаи, тя представя
на Съвместния комитет цялата съответна
информаци я, необходима за задълбочено
проучване на ситуацията с оглед намирането
на приемливо за страните решение.
4. При избора на мерки трябва да се дава
предимство на тези от тях, които най-малко
засягат действието на настоящото споразу
мение. Мерките се съобщават незабавно на
другата страна и са предмет на консултации
в рамките на Съвместния комитет, ако това
бъде поискано от другата страна.
5. За целите на правилното тълкуване и
практическото прилагане на настоящото спо
разумение страните се договарят, че понятие
то „особено неотложни случаи“ в параграф 3
означава случаи на съществено нарушение
на споразумението от една от страните. Съ
ществено нарушение на споразумението е:
i) отхвърляне на споразумението по начин,
който не е уреден от общите правила
на международното право; или
ii) нарушаване на основни елементи на
споразумението, по-конкретно член 1,
параграф 1 и член 3 от него.
Член 60
Материална база и условия за работа
За улесняване на сътрудничеството по на
стоящото споразумение и в съответствие със
своите вътрешни правила и разпоредби двете
страни се договарят да осигурят необходима
та материална база и условия за работа на
експертите и длъжностните лица, работещи
за осъществяване на сътрудничеството, за
изпълнението на техните функции.
Член 61
Териториално приложение
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за приключването на правните процедури,
необходими за тази цел.
2. Настоящото споразумение е валидно за
срок от пет години. Неговият срок на действие
се удължава автоматично за нови срокове
от една година, освен ако една от страните
уведоми писмено другата страна за своето
намерение да не удължава срока на действие
на настоящото споразумение шест месеца
преди изтичането на всеки следващ едного
дишен срок.
3. Всяко изменение на настоящото спора
зумение се извършва по взаимно съгласие
между страните. Измененията влизат в сила
само след като последната страна уведоми
другата за приключването на всички необ
ходими формалности.
4. Ако някоя от страните въведе по-огра
ничителен търговски режим за износа на
суровини, като например въвеждането на
нови забрани, ограничения, мита или так
си от всякакъв вид, които не отговарят на
изиск вани ята, определени в съответните
разпоредби на членове VIII, XI, XX или XXI
от ГАТТ от 1994 г., или не са разрешени чрез
освобождаване от СТО, или не са одобрени
от Съвместния комитет или от Подкомитета
по търговия и инвестиции в съответствие
с член 56, в сравнение с реж има, който
действа към датата на парафиране на спора
зумението, другата страна може да приеме
подходящи мерки в съответствие с член 59,
параграфи 3 и 4.
5. Настоящото споразумение може да бъде
денонсирано от една от страните чрез пис
мено уведомление за денонсиране до другата
страна. Денонсирането влиза в сила шест
месеца след получаването на уведомлението
от другата страна.
Член 64
Уведомления

Настоящото споразумение се прилага, от
една страна, на територията, на която се при
лагат Договорът за Европейския съюз и До
говорът за функционирането на Европейския
съюз съгласно предвидените в тях условия, и
от друга страна, на територията на Монголия.

Ув ед о м л е н и я т а , н а п р а в е н и с ъ г л а с н о
член 63, се отправят до Генералния секретар
на Съвета на Европейския съюз и съответно
до Министерството на външните работи на
Монголия.

Член 62
Определяне на страните

Член 65
Автентичен текст

За целите на настоящото споразумение
„страните“ означава Съюзът или неговите
държави-членки, или Съюзът и неговите дър
жави-членки, съгласно съответните им право
мощия, от една страна, и Монголия, от друга.

Настоящото споразумение е съставено
на английски, български, гръцки, датски,
естонски, испански, италиански, латвийски,
литовски, малтийски, немски, нидерландски,
полски, португалски, румънски, словашки,
словенски, унгарски, фински, френски, чеш
ки, шведски и монголски език, като всички
текстове са еднакво автентични.
Съставено в Улан Батор на тридесети април
две хиляди и тринадесета година.

Член 63
Влизане в сила и срок на действие
1. Настоящото споразумение влиза в сила
на първия ден от месеца след датата, на ко
ято последната страна е уведомила другата
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-856
от 8 ноември 2017 г.
На основание чл. 9, т. 9 и чл. 10 във връзка
с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката
нареждам:
1. Утвърждавам допълнението в Номенклатурата на страните и териториите за статистически
цели, версия 2015, утвърдена със Заповед № РД05-916 от 1.12.2015 г. на председателя на НСИ
(ДВ, бр. 97 от 2015 г.), както следва:
Изменения през 2018 г. в Номенклатурата на
страните и териториите за статистически цели
Циф 3-бук 2-бук Кратко Пълно
НезаЗабележров вен
вен наиме наимевисика
код
код
код нование нование
ма
999

XKX XK

Косово Косово Р е з о л ю ция на
Съвета за
сигурност
н а О ОН
от 10 юни
1999 г.

Тези кодове са определени въз основа на изискванията, залегнали в ISO 3166 за представяне на
наименования на държави, които не са включени
в официалната част на ISO 3166, представени с
поредиците от букви AA, QM до QZ, XA до XZ
и ZZ, и съответно поредиците AAA до AAZ,
QMA до QZZ, XAA до XZZ, ZZA до ZZZ, както
и поредицата от цифри 900-999.
2. Утвърденото допълнение в номенклатурата
по т. 1 влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Председател:
С. Цветарски
8894

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1706
от 9 ноември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4769 от
9.11.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост
с предоставени права за управление на областния

управител на област Стара Загора, представляващ
поземлен имот с идентификатор 68850.502.325 с
площ 1437 кв. м, намиращ се в кв. Три Чучурасевер, гр. Стара Загора, община Стара Загора,
област Стара Загора.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
8710

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 574
от 14 септември 2017 г.
С Решение № 490 по протокол № 66/24.07.2014 г.
на СОС е одобрен план за регулация и застрояване (ПРЗ) и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м.
Ж.к. Красно село – Стрелбище, урб. бл. 32 (ДВ,
бр. 79 от 2014 г.).
Във връзка с постъпило писмо вх. № САГ16ГР00-2637-[11]/6.02.2017 г. от „Никми“ – АД, в което се твърди относно кв. 7е, че термин „изключен
от обхвата“ на Решение № 490 по протокол № 66
от 24.07.2014 г. на СОС няма в административния
процес, поради което производството продължава
да бъде висящо, се извърши служебна проверка,
при която се установи следното:
С т. 5 от решението „План за регулация и застрояване за ж.к. Красно село – Стрелбище, урб.
бл. 32, при граници: бул. България, бул. Петко
Ю. Тодоров и бул. Гоце Делчев, не се одобрява
по решение на ОЕСУТ за:
кв. 7е;
УПИ ІІ-808, общ. в кв. 75а;
УПИ V-1129, общ. в кв. 93;
УПИ IV-940 и V-941, 942 в кв. 104в;
УПИ VII-11, 12 и VIII-10 в кв. 107, които
урегулирани поземлени имоти са щриховани в
плана за застрояване и са сигнирани в жълт цвят
в плана за регулация.
С р е ш е н и я н а ОЕ С У Т № Е С - Г- 4 8 о т
14.06.2011 г., № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г. и № ЕСГ-2 от 14.01.2014 г. е прието, че е недопустимо
одобряване на ПУП при неприключило съдебно
производство, влязъл в сила предходен ПУП и
одобрен ПУП, чиито предвиждания не се различават от предвижданията с цялостния план.
С т. 6 от решението „План за регулация и застрояване за ж.к. Красно село – Стрелбище, урб.
бл. 32, при граници: бул. България, бул. Петко
Ю. Тодоров и бул. Гоце Делчев, не се одобрява
за урегулираните поземлени имоти, за които са
одобрени проекти за ПУП или са в процедура
при условията на чл. 133 ЗУТ, както следва: УПИ
I-493, 498, 499 в кв. 62, щриховани в плана за
застрояване и сигнирани в розов цвят в плана
за регулация.
Липсата на одобряване на плана в тази му
част е разгледано от ОЕСУТ, като с протокол
№ ЕС-Г-42/30.05.2017 г., т. 2 (допълнителна), е
взето решение да се внесе доклад в СОС за прекратяване на производството.
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С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Използваното в текста на горните т. 5 и 6 от
Решение № 490 по протокол № 66/24.07.2014 г. на
СОС „не се одобрява“, като понятие не съществува
в административното производство, поради което
не става ясно дали същото продължава да бъде
висящо и може да бъде продължено при настъпване
на даден юридически факт или производството се
приключва с краен административен акт.
Наличието на висящо съдебно производство
по оспорване на предходен ПУП може да бъде
основание по чл. 27, ал. 1, т. 3 АПК за недопустимост на производството и оттук за неговото
прекратяване или основание за спиране на същото
по чл. 54, ал. 1, т. 5 АПК във връзка с чл. 134,
ал. 2 ЗУТ, допускащ изменение на ПУП само
при наличието на влязъл в сила предходен такъв.
Наличието на влязъл в сила административен
акт със същия предмет и страни и наличието
на вися що а д м и н ис т рат и вно п р оизводс т во
със същия предмет и страни са основания по
чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2 също за прекратяване на
производството.
При тълкуване на израза „не се одобрява“
органът е имал предвид не само невъзможността производството в този обхват да се развие и
приключи към момента на одобряване на ПУП
в останалата му част, но и липса на воля за
неговото продължаване в рамките на това административно производство.
Предвид изложеното и на основание чл. 56,
ал. 1 и чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 3 АПК административното производство по одобряване на ПУП
за имотите, попадащи в обхвата на т. 5 и 6 от
Решение № 490 по протокол № 66/24.07.2014 г.
на СОС, с което е одобрен ПРЗ и план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. Ж.к. Красно село – Стрелбище,
урб. бл. 32, следва да бъде прекратено с оглед
законосъобразното му приключване с краен
административен акт.
След влизане в сила на прекратяването ще
могат да продължат или ще бъдат допустими
производствата по одобряване на ИПУП в този
обхват, както и влезлите в сила ПУП ще могат
да се прилагат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 56,
ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 3 АПК
Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване на
подробен устройствен план (ПУП) за имотите,
попадащи в обхвата на т. 5 и 6 от Решение № 490
по протокол № 66/24.07.2014 г. на СОС, с което
е одобрен ПРЗ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на
м. Ж.к. Красно село – Стрелбище, урб. бл. 32,
които с тези точки „не се одобряват“.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК в 14-дневен
срок от съобщаването пред Административния
съд – София-град.
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Жалбите се подават в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно, информационно и
финансово обслужване“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8743
РЕШЕНИЕ № 733
от 9 ноември 2017 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № САГ16-ГР00-1641/1.04.2016 г.
от „Софи я Парк“ – А Д, чрез пълномощник
Мартин Йорданов Смиленов с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен
план – изменение на план за улична регулация
на улици по о.т. 330 – о.т. 309 – о.т. 310 – о.т.
311 до о.т. 312, от о.т. 312 – о.т. 320 – о.т. 321 до
о.т. 111б, от о.т. 320 – о.т. 319 до о.т. 318, от о.т.
321 – о.т. 322 – о.т. 323 – о.т. 32 4 – о.т. 325 –
о.т. 326 – о.т. 327 до о.т. 328 и свързаното с това
изменение на план за регулация в обхвата на
У ПИ I-1510, 1444 – „За търговски комплекс,
офис сграда и трафопост“, от кв. 4, УПИ I-1424,
1510 – „За паркинг“, и УПИ II – „За озеленяване“, от кв. 3, м. Малинова долина – Бункера – I
етап, район „Витоша“.
Към заявлението са приложени следните
документи: пълномощно на името на Мартин
Йо рд а нов С м и ленов; мо т и ви р а но п р ед ло жение; Решение № 9 от 22.03.2007 г. на СГС
по ф.д. № 10225/2003 г. за преобразуване на
„Булком Витоша“ – ЕООД, в „Булком Витоша“ – ЕАД; нотариален акт № 37, том I, peг.
№ 328, дело № 36 от 25.02.2016 г. за поземлен
имот с идентификатор 68134.2045.2807; скици
от СГКК – София, за поземлени имоти с идентификатори 68134.2045.2800 (стар идентификатор: 68134.2045.1444; 68134.2045.1510; номер по
предходен план: 1510, 1444, 14, кв. 4, парцел:
I, II, III), 68134.2045.2725 (стар идентификатор: 68134.2045.1511; номер по предходен план:
1511), 68134.2 0 45.142 4 (номер по п р ед ходен
план: 1424), 68134.2045.2799 (стар идентификатор: 68134.2045.893; номер по предходен план:
889), 68134.2045.1919 (номер по предходен план:
033008), 68134.2045.1211 (номер по предходен
план: 1211), 68134.2045.1931 (номер по предходен
план: 1220), 68134.2045.2801 (стар идентификатор: 68134.2045.2726; номер по предходен план:
1512), 68134.2045.2789 (с тар и ден т ифи к ат ор:
68134.2045.2724; номер по предходен план: 787);
удостоверение изх. № 25-84542 от 30.11.2015 г.
от началника на СГКК – София; нотариален
акт № 50, том IV, peг. № 10763, дело № 584 от
7.06.2005 г. за имот с пр. пл. № 1510; нотариален
акт № 19, том IV, peг. № 10470, дело № 554 от
2.06.2005 г. за имот с пл. № 1425 и 1424; нотариален акт № 161, том VI, peг. № 17436, дело
№ 1049 от 31.08.2005 г. за имот с пл. № 2493 по
КП от 1950 г., имот № 039923 по КВС; нотариален
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акт № 31, том IV, peг. № 10568, дело № 566 от
3.06.2005 г. за имот с пр. пл. № 1511; нотариален
акт № 52, том IV, peг. № 10766, дело № 586 от
7.06.2005 г. за поправка на констативен нотариален акт № 31/2005 г.; нотариален акт № 135,
том V, peг. № 14552, дело № 840 от 22.07.2005 г.
за реална част от имот с пл. № 1220; скица за
УПИ I-1220; нотариален акт № 10, том III, peг.
№ 07700, дело № 358 от 11.04.2006 г. за реални
части от имоти с пл. № 889 и 1408; нотариален
акт № 149, том VIII, peг. № 19625, дело № 1410
от 10.09.2007 г. за имот с пл. № 1211; нотариален
акт № 69, том II, peг. № 6473, дело № 196 от
4.07.2012 г. за 20/21 ид.ч. от имот с идентификатор 68134.2045.1919; нотариален акт № 190, том
II, peг. № 525, дело № 296 от 1.10.2012 г. за 1/21
ид.ч. от имот с идентификатор 68134.2045.1919;
нотариален акт № 107, том V, peг. № 9433, дело
№ 824 от 18.11.2008 г. за реална част от имот
с пл. № 787; справка за вид собственост за поземлени имоти по КК.
Със Заповед № РА50-325 от 18.05.2016 г. на
главния архитект на СО е разрешено да се изработи проект за ПУП – ИПР в териториален
обхват: улици по о.т. 330 – о.т. 309 – о.т. 310 –
о.т. 311 до о.т. 312, от о.т. 312 – о.т. 320 – о.т. 321
до о.т. 111б, от о.т. 320 – о.т. 319 до о.т. 318,
от о.т. 321 – о.т. 322 – о.т. 323 – о.т. 324 – о.т.
325 – о.т. 326 – о.т. 327 до о.т. 328, УПИ I-1510,
1444 – „За търговски комплекс, офис сграда и
трафопост“, от кв. 4, УПИ I-1424, 1510 – „За
паркинг“, и УПИ II – „За озеленяване“, от кв. 3,
м. Малинова долина – Бункера – I етап, район
„Витоша“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1641/20.05.2016 г.
на началник-отдел „УП“ заповедта е изпратена
до кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.
С ъ с з а я в лен ие в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 1641/7.04.2017 г. от „София Парк“ – АД, чрез
пълномощник Мартин Йорданов Смиленов е
внесен за одобряване проект за ПУП – подробен
устройствен план – изменение на плана за улична
регулация на улици от о.т. 306 до о.т. 306б, от
о.т. 306 до о.т. 313 (между квартали 3, 4, 5, 8 и
9), от о.т. 312 до о.т. 111б, от о.т. 109 до о.т. 111б,
от о.т. 111б до о.т. 111а; създаване на улици:
кръгово кръстовище от о.т. 312а – 312б – 312в –
310ж – 310е – 310д – 312а, улица от о.т. 170 през
о.т. 171б, о.т. 171в, о.т. 171г, о.т. 171д, о.т. 171е,
о.т. 171ж до о.т. 111е, кръгово кръстовище от
о.т. 111е – 111в – 111г – 111д – 111е; отпадане
на улици от о.т. 321 до о.т. 328 и от о.т. 310 до
о.т. 320 (между квартали 3 и 4) и изменение на
плана за регулация на УПИ I-1424, 1510 – „За
паркинг“, и УПИ II – „За озеленяване“, от кв. 3,
и УПИ I-1510, 1444 – „За търговски комплекс,
офис сгради и тп“, УПИ II-1510 – „За търговски
комплекс, хотел, офис сгради и тп“, и УПИ III2800 – „За обществено обслужване, жилищни
сгради и тп“, от кв. 4 за създаване на нов УПИ
I-1866, 1919, 2799, 2800, 2801, 2802, 2815, 2816,
2818, 2850 – „За административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради,
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хотел, училище, тп и възлова станция“, от кв. 4
(нов), м. В.з. Малинова долина – Бункера – I
етап, район „Витоша“, Столична община.
Към заявлението са приложени: обяснителна
записка; проект на ПУП, документи за собственост, скици от СГКК – София, комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР; скица-предложение
за изготвяне на договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ с
придаваеми и отчуждаеми части.
Представени са съгласувания с експлоатиращите дружества: „Софийска вода“ – АД; „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 29.12.2015 г.;
„ЕСО“ – ЕАД – № ЦУ-ПМО-6463/4/7.12.2015 г.;
„Овергаз мрежи“ – АД, с писмо изх. № ОМЕ20010-8775/13.06.2017 г.; „Топлофикация София“ – ЕА Д, с писмо № СГ-549/14.05.2017 г.;
„Виваком“ – становище № 95-С-160/27.05.2016 г.;
„Улично осветление“ – АД, от 17.05.2016 г.
Проек т ът е при дру жен с проек т за вертикална планировка и ПКТП, съгласув а н с ъ с СД ВР – ОП П – с т а нови ще № ОД152/13.01.2017 г., Дирекция „Управление и анализ
на трафика“ при СО – Решение по т. XXII по
протокол № 21/7.06.2016 г. на ПКТОБД при
СО и Агенция „Пътна инфраструктура“ към
МРРБ – писмо № 53-00-4072/12.06.2017 г.
Допълнително е представено удостоверение
на основание чл. 65, ал. 6 от Наредба № РД-02-205 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта, издадено
от СГКК – София, с № 2551613/28.06.2017 г.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1641/9.06.2017 г.
до директора на „Държавен вестник“ проектът е изпратен за обнародване, а с писмо изх.
№ САГ16-ГР00-1641/9.06.2017 г. е изпратен до
кмета на район „Витоша“ на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ.
Съгласно писмо на главни я арх итект на
район „Витоша“ № РВТ16-ГР00-123/14.07.2017 г.
при съобщаването на проекта (ДВ, бр. 47 от
2017 г.) в законоустановения срок не са постъпили възражения.
Във връзка с необходимостта от сключване
на договор по чл. 15, ал. 5 със Столична община и молба от заявителите с вх. № САГ16ГР00-1641/30.06.2017 г. за разглеждане на проекта
от ОЕСУТ с оглед продължаване на започнатата процедура по сключване на договора със
Столична община преди приключване на съобщаването на проекта същият е разгледан от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-54/4.07.2017 г., т. 3,
от допълнителните точки с решение: „Приема
проекта в устройствено отношение за сключване
на предварителния договор по чл. 15, ал. 3 и
5 ЗУТ. След приключване на процедурата по
чл. 128, ал. 1 ЗУТ и представяне на договора
по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ проектът да се разгледа
отново от ОЕСУТ.“
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-64/8.08.2017 г., т. 3, с решение:
„Приема проекта. След представяне на договор
по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ го изпраща в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
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С писмо № СОА17-ДГ61-72/27.09.2017 г. от
СО в НАГ е постъпил предварителен договор за
прехвърляне на собственост на основание чл. 15,
ал. 5 ЗУТ, сключен между Столична община и
„София Парк“ – АД.
С ъ с з а я в лен ие в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 1641/2.11.2017 г. е внесен коригиран чертеж.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПУП
е направено от заинтересованото лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – „София
Парк“ – АД, като собственик на имоти – предмет на плана, съгласно представените документи
за собственост и скици от СГКК – София.
По отношение на имотите – собственост на
Столична община, съгласие с проекта е инкорпорирано в представения в хода на административното производство предварителен договор
по чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
Действащи ят подробен уст ройствен план
е одобрен с ъс за повед и № РД- 09-50 -808 о т
1.0 8.2 0 05 г., № РД- 09 -50 -342 о т 5.0 4.2 0 07 г.,
№ РД-09-50-1188 от 19.12.1995 г., № РД-09-50-1177
от 7.11.2005 г., № РД-09-50-559 от 28.05.2005 г.,
№ РД-09-50-18 от 13.01.1995 г., № РД-09-50-74
от 18.01.2005 г., № РД-09-50-675 от 9.06.2006 г.,
№ РД-09-50-38 от 8.01.2007 г. на главния архитект на София и № РА50-531 от 8.08.2016 г. на
главния архитект на Столична община.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със заповеди № РД-18-3 от 11.01.2011 г. и
№ РД-18-15 от 6.03.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК и изменения със заповеди
№ КД-14-22-1178 от 29.10.2012 г., № КД-14-22-439
от 25.03.2013 г., № КД-14-22-705 от 10.05.2013 г.,
№ К Д-14-22-1248 от 15.08.2013 г., № К Д-14-221526 от 4.10.2013 г., № 18-8646-09 от 9.06.2014 г.
и № 188 236 от 21.10.2015 г. на началника на
СГКК – София.
С проекта се предвижда изменение на улици от
о.т. 306 до о.т. 306б, от о.т. 306 до о.т. 313 (между
квартали 3, 4, 5, 8 и 9), от о.т. 312 до о.т. 111б,
от о.т. 109 до о.т. 111б, от о.т. 111б до о.т. 111а;
създаване на улици: кръгово кръстовище от о.т.
312а – 312б – 312в – 310ж – 310е – 310д – 312а,
улица от о.т. 170а през о.т. 171б, о.т. 171в, о.т.
171г, о.т. 171д, о.т. 171е, о.т. 171ж до о.т. 111е,
к р ъ г о в о к р ъ с т о в и щ е о т о.т. 111е – 111 ж –
111в – 111г – 111д – 111е; отпадане на улици от
о.т. 321 до о.т. 328 и от о.т. 310 до о.т. 320 (между
квартали 3 и 4), заличаване на ос от о.т. 170 до
о.т. 111 и изменение на плана за регулация на
УПИ I-1424, 1510 – „За паркинг“, и УПИ II –  „За
озеленяване“, от кв. 3, и УПИ I-1510, 1444 – „За
търговски комплекс, офис сгради и тп“, УПИ
II-1510 – „За търговски комплекс, хотел, офис
сгради и тп“, и УПИ III-2800 – „За обществено
обслужване, жилищни сгради и тп“, от кв. 4 за
създаване на нов УПИ I-1866, 1919, 2799, 2800,
2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 – „За административно и обществено обслужване, офис
сгради, жилищни сгради, хотел, училище, тп,
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възлова станция и пг“, от кв. 4 (нов), м. В.з.
Малинова долина – Бу нкера – I етап, район
„Витоша“, Столична община.
Предвид горното е налице основание за одобряване на проект за ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Лицето на нов УПИ I-1866, 1919, 2799, 2800,
2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 – „За административно и обществено обслужване, офис
сгради, жилищни сгради, хотел, училище, тп,
възлова станция и пг“, се осигурява по действащата и изменена улична регулация, с което е
спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
и чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
За одобряване на УПИ I-1866, 1919, 2799,
2800, 2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 – „За
административно и обществено обслужване,
офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, тп, възлова станция и пг“, е представен
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУ Т
с peг. № СОА17-ДГ61-72/27.09.2017 г., с който
Столична община се задължава да прехвърли
в собственост на „София Парк“ – А Д, имоти – частна общинска собственост, с проектни
идентификатори: 68134.2045.2896 (реална част
от ПИ с идентификатор 68134.2045.1593 (улица),
68134.2045.2891 (реална част от ПИ с идентификатор 68134.2045.1866 (стар коларски път),
68134.2045.2889 (реална част от ПИ с идентификатор 68134.2045.1866 (стар коларски път),
68134.2045.2893 (реална част от ПИ с идентификатор 68134.2045.1866 (стар коларски път), а
„София Парк“ – АД, се задължава да прехвърли
в собственост на Столична община имоти с проектни идентификатори: 68134.2045.2861 (реална
част от ПИ с идентификатор 68134.2045.2813),
68134.2045.2858 (реална част от ПИ с идентификатор 68134.2045.2817), 68134.2045.2906 (реална
част от ПИ с идентификатор 68134.2045.2799),
68134.2045.2899 (реална част от ПИ с идентификатор 68134.2045.2800), 68134.2045.2903 (реална
част от ПИ с идентификатор 68134.2045.2816).
Проектът не противоречи на ОУП на СО, с
което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Устройствените зони, в които попадат имотите –  предмет на плана, са: „Смесена многофункционална зона“ (Смф), „Терени за транспортна
инфраструктура“ (Тти), „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския
район“ (Оз1), „Смесена многофу нк ционална
зона със занижени параметри“ (Смф1), „Терени
за озеленяване на улици, реки, дерета, открити
канали и сервитути“ (Тзв), „Жилищна зона с
малкоетажно застрояване с ограничени пара-
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метри“ (Жм3), в които съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо конкретното
предназначение на новообразуваните УПИ. Планът за регулация е изработен върху действаща
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проект ът е съгласу ван с експлоатационните дружества: „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, „ЕСО“ – ЕАД,
„Овергаз м реж и“ – А Д, „Топлофикаци я София“ – ЕА Д, „Виваком“ и „Улично осветление“ – АД.
Проектът е придружен с ПКТП, съгласуван
със СДВР – ОПП, и Дирекция „Управление и
анализ на трафика“ при СО, както и Агенция
„Пътна инфраструктура“ към МРРБ. Представено
е удостоверение на основание чл. 65, ал. 6 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта, издадено от СГКК – София.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на юридическо лице, за изграждане на
обект – улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 5
и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2,
т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 188, ал. 1,
2, 3 и 5, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 7, 12, 13, 16, 25 и 34
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-54/4.07.2017 г., т. 3 от
допълнителните точки, и № ЕС- Г-64/8.08.2017 г.,
т. 7, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за улична регулация на улици:
– от о.т. 306 до о.т. 306б,
– от о.т. 306 до о.т. 313 (между квартали 3,
4, 5, 8 и 9),
– от о.т. 312 до о.т. 111б,
– от о.т. 109 до о.т. 111б,
– от о.т. 111б до о.т. 111а;
създаване на улици:
– кръгово кръстовище от о.т. 312а – 312б –
312в – 310ж – 310е – 310д – 312а,
– улица от о.т. 170а през о.т. 171б, 171в, 171г,
171д, 171е, 171ж до о.т. 111e,
– кръгово кръстовище от о.т. 111е – 111ж –
111в – 111г – 111д – 111е;
отпадане на улици:
– от о.т. 321 до о.т. 328,
– от о.т. 310 до о.т. 320 (между квартали 3 и 4),
– заличаване на ос от о.т. 170 до о.т. 111
по зелените и кафявите линии, зачертавания,
цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на УПИ I-1424, 1510 – „За паркинг“, и УПИ II – „За озеленяване“, от кв. 3,
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и УПИ I-1510, 1444 – „За търговски комплекс,
офис сгради и тп“, УПИ II-1510 – „За търговски
комплекс, хотел, офис сгради и тп“, и УПИ III2800 – „За обществено обслужване, жилищни
сгради и тп“, от кв. 4 за създаване на нов УПИ
I-1866, 1919, 2799, 2800, 2801, 2802, 2815, 2816,
2818, 2850 – „За административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради,
хотел, училище, тп, възлова станция и пг“, от
кв. 4 (нов), м. В.з. Малинова долина – Бункера – I
етап, район „Витоша“, Столична община, по зелените и кафявите линии, зачертавания, цифри,
текст и щрихи съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8876

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 495
от 20 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 14.12.2017 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:
ПИ с ид. 68134.1380.196, кв. 172, м. Военна рампа-запад, ул. Александър Михов № 18, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.12.2017 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
8896

ОБЩИНА БАТАК
РEШЕНИЕ № 303
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2, взето с протокол
№ 10/17.10.2017 г. на ЕСУТ при Община Батак,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка с
процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.4.1637, м. Мефтеря, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Батак, като с
план за регулация се обособява нов урегулиран
поземлен имот: I-1637 „Семеен хотел“ с площ
2627 кв. м; с план за застрояване се предвижда
зона Ок-курорт с показатели: Кинт.≤1,5; плътност на застрояване ≤20 %; озеленяване ≥50 %;
с Н≤12 м; от два до четири етажа свободно застрояване съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Ангелова
8897
РEШЕНИЕ № 304
от 26 октомври 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2, взето
с протокол № 9/26.09.2017 г. на ЕСУТ при Община
Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
за придобиване право на собственост върху земи
от ДПФ по чл. 53 ППЗОЗЗ за обект: Прилежащ
терен към вилна сграда в ПИ с идентификатор
02837.17.88, мeстност До депото, землище гр. Батак, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Батак.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Ангелова
8898

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БРУСАРЦИ
РЕШЕНИЕ № 171
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брусарци, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен довеждащ
водопровод извън населените места за обект: „Водоснабдяване на с. Дъбова махала“ в землищата
на с. Дъбова махала, с. Киселево и гр. Брусарци
от съществуващ водоем V 50 м 3 до вътрешна
водопроводна мрежа, с. Дъбова махала.
Председател:
К. Додева
8899

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ,
ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ
ПРОЕКТИ ПРИ ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ – ГР. БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-01
от 10 август 2017 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения по протоколи
№ 20 от 19.02 и 21.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решения по протокол № 5 от
22.06.2016 г. Комисията за провеждане на търгове,
конкурси, приватизация и реализация на малки
благоустройствени проекти (КПТКПРМБП) към
Общинския съвет – гр. Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска № 26, публични търгове с явно наддаване
за продажбата на общински нежилищни имоти,
построени с право на строеж върху общинска земя,
както следва: а) самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.4, ЗП 161,83 кв. м – втори
етаж, ведно със 106,11 кв. м прилежащи части
от подпокривно пространство, с начална тръжна
цена 226 700 лв., стъпка на наддаване 2270 лв.,
депозит за участие 22 670 лв.; б) самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.6, ЗП
111,86 кв. м – избен етаж, с начална тръжна цена
67 800 лв., стъпка на наддаване 680 лв., депозит
за участие 6780 лв.
2. Срок на закупуване на тръжните документации – до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в приемното време на КПТКПРМБП,
ул. Конт Андрованти № 1 – 3, ет. 3, стая 25,
срещу представен документ за платена такса
200 лв. по IBA N сметка на Община Бу ргас
№ BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, код на плащане – 44 70 00, BIC на „Общинска банка“ – А Д,
Бургас – SOMBBGSF.
3. Депозитите за участие за всеки обект се
внасят всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, по IBAN сметка на
Община Бургас, BG 89 SOMB 9130 3323 9965
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01, BIC на „Общинска банка“ – А Д, Бу ргас:
SOMBBGSF. Връщането на депозитите се извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на КПТКПРМБП за определяне на
спечелилия участник.
4. Оглед на обектите се извършва през всички
работни дни до деня на търга след представен
платежен документ за закупена тръжна документация в КПТКПРМБП.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търговете – в офиса на КПТКПРМБП,
ул. Конт Андрованти № 1, ет. 3, стая 25, Бургас,
всеки работен ден до 17 ч., но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
КПТКПРМБП. Изпращане на предложения по
пощенски път не се допуска.
Председател:
К. Луков
8730

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 793
от 1 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:
Одобрява окончателния проект на общия
устройствен план на Община Димитровград
ведно с отделните части към него: Правила и
нормативи за прилагане на общия устройствен
план, екологична оценка, ком у никационнотранспортна схема, ВиК схема, схема „Газоснабдяване“, схема „Електроснабдяване“, схема на
интензивност на застрояване, схема на видовете
ландшафти, схема на функционалното зониране,
както и приложенията за приоритетно развитие на обекти на НКН, източници на риск за
опазване на НКЦ и културни и туристически
маршрути.
Решението може да бъде оспорено пред Административния съд – Хасково, по реда на чл. 127,
ал. 6 ЗУТ.
Председател:
Г. Кръстева
8849

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 489
от 31 октомври 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат,
реши:
Одобрява ПУП – ИПР и ПЗ за кв. 1 на с. Барутин.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
и по реда на АПК.
Председател:
Ад. Ферев
8813

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 490
от 31 октомври 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Доспат, реши:
Одобрява ПУП – ИПР за кв. 33 на с. Късак.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
и по реда на АПК.
Председател:
Ад. Ферев
8814
РЕШЕНИЕ № 491
от 31 октомври 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Доспат, реши:
Одобрява ПУП – ПП за улица през имот с
идентификатор № 23025.51.10 в м. Ирийте, землище на гр. Доспат.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Ад. Ферев
8815

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 373
от 31 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 311 от
30.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Каварна,
по протокол № 23, Решение № 356 от 26.09.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Каварна, по протокол
№ 27, заявление с вх. № АБ-06-878/7.07.2017 г. от
„Корнер“ – ООД, с ЕИК 148121361, с управител
Валентин Атанасов Николов и предварителен
договор за прехвърляне на собственост вх. № 486
от 18.10.2017 г. Общинският съвет – гр. Каварна,
реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на КК Карвуна, община Каварна, в обхват УПИ
V-38 в кв. 11, част от улица между кв. 11 и кв.
14 от о.т. 109а до о.т. 112а и паркинг. Изменя се
северната граница на УПИ V от кв. 11 по плана
на КК Карвуна, община Каварна, така че да
съвпадне с южната регулационна линия на УПИ
III от кв. 14, като част от улицата между двата
квартала в участък от о.т. 109а до о.т. 112а заедно
с прилежащия паркинг се предава към УПИ V-38
в кв. 11, като се образува нов урегулиран поземлен
имот – УПИ XI-38, 126, кв. 11, с отреждане „За
курортен парк, спорт и обслужване“.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи съгласно закона действия.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК и чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския
съвет – гр. Каварна, пред Административния
съд – Добрич, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Кръстев
8828
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 579
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ във връзка с изискванията за
ОУП в чл. 16 – 34 от Наредба № 8 от 2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява общ устройствен план на Община
Казанлък с включени следните графични и текстови материали:
1. Текстови материали:
обяснителна записка с Правила и нормативи
за прилагане на ОУП;
устройствени зони, тяхното предназначение и
режим на застрояване (приложение 1А);
устройствени режими на териториите с културно-историческо наследство (приложение 1Б);
приложения – недвижими културни ценности
на територията на община Казанлък (Списък на
НКЦ, Списък на регистрираните археологически
обекти, Списък и картотека на военните паметници и др.).
2. Графични материали:
ОУП (окончателен проект);
опорен план;
ОУП – детайл гр. Казанлък;
комуникационно-транспортен план на гр.
Казанлък;
схема специфични проводи;
схема „Електроснабдяване“;
схема „Канализация“;
схема „Водоснабдяване“;
схема за опазване на обектите на КИН;
схема оптични кабели;
схема селищна структура;
план-схема на комуникационно-транспортната
система;
схема на защитените територии;
схема на зелената система;
схема на зоните с потенциален риск от наводнения.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
8738

ВЕСТНИК
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на Костинброд и поземлени имоти 0.32, 0.62,
0.55, 0.57, 0.23, 0.60, 0.19, 322.37 на землището на
с. Голяновци, община Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев
8862

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 396-32
от 27 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
(плана за регулация) на кв. 44 и кв. 44а по плана
на гр. Нови пазар, съгласно който:
– в кв. 44 по плана на гр. Нови пазар, УПИ
І – „Обществен център“, се разделя на два самостоятелни УПИ с проектни номера, както
следва: УПИ І – „Обществен център“, и УПИ
ІІ – „За ООД“;
– УПИ I – „Озеленяване“, УПИ II и ІІІ,
отредени „За нискоетажно жилищно строителство“ в кв. 44а, и УПИ II, III и IV, отредени „За
нискоетажно жилищно строителство“ в кв. 44,
се обединяват в един УПИ с проектен номер
УПИ II – „Парк“, като отпада част от улична
регулация от ОК 864 до ОК 866в;
– новообразуваните проектни УПИ се обединяват в един квартал с проектен номер 44, а
кв. 44а се заличава;
– проектира се тупик с проектни ОК 866г – ОК
866д – ОК 866е, нанесени в проекта за изменение
на ПУП – ПР на кв. 44 и кв. 44а по плана на
гр. Нови пазар.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението на Общинския съвет – гр. Нови пазар, може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Шумен.
Председател:
А. Куцаров
8745

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 574
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 15 от 2017 г. на ОЕСУТ, т. 3,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура – кабелна линия 20 kV до
ПИ 322.27 по КВС на с. Голяновци от Подстанция
„Костинброд“, ПИ 38978.44.101 по трасето на ПИ
84.1, 45.21, 87.1, 50.23, 60.1, 61.1, 61.61, 61.19, 61.29,
61.119, 61.149, 61.159, 70.4, 70.119, 70.109, 70.129,
70.139, 86.5, 86.1, 86.8, 66.1, 86.2, 386.64, 900.572,
50.5, 388.2, 386.1, 387.1 по кадастралната карта

РЕШЕНИЕ № 575
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ във връзка с изискванията за
общ устройствен план в чл. 15 – 34 от Наредба
№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, издадена от МРРБ, Общинският
съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява общ устройствен план на община
Павел баня с включени следните текстови и
графични материали:
1. Текстови материали:
• обяснителна записка;
• правила и нормативи за прилагане на ОУП;
• устройствени режими на териториите с
културно-историческо наследство;
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• приложения към част КИН (културно-историческо наследство).
2. Графични материали:
• ОУП (окончателен проект), M 1:25 000;
• Опорен план M 1:25 000;
• ОУП – детайл гр. Павел баня, M 1:5000;
• Схема по вид собственост, M 1:50 000;
• Схема по НТП по КВС и КК, M 1:50 000;
• Схема по транспортно-комуникационна
инфраструктура, M 1:50 000;
• С хема по елек т роснабд и т ел на м реж а,
M 1:50 000;
• Схема на ВиК мрежа, M 1:50 000;
• Схема на зелена система, M 1:50 000;
• Схема по вид територия, M 1:50 000;
• Схема „НАТУРА 2000“, M 1:50 000;
• Схема населени места – функционално ниво,
M 1:50 000;
• Схема АТУ – тип на населените места,
M 1:50 000;
• С хема кон цен т ра ц и я н а н ас е лен ие т о,
M 1:50 000;
• Схема „Европейски транспортен коридор“,
M 1:50 000;
• Схема на зоните с потенциален риск от
наводнения;
• схеми на НКИН:
1. Схема на обектите на недвижимото културно
наследство с топографска основа.
2. Схема културни маршрути.
3. Схема регионални културни маршрути.
4. Опорен план на недвижимото културно наследство със списък на ПК от НДА на НИНКН.
5. Схема НКИН и вид собственост.
Проектът се намира в Община Павел баня,
ул. Освобождение № 15, ет. 2, стая № 9, и може
да се прегледа от заинтересуваните лица всеки
присъствен ден.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Павел баня пред Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Ш. Халит
8900

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 346
от 12 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, предвид изложените в предложение с
вх. № 17ХІ-352 от 2.10.2017 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) на обект: „Улична канализаци я по общинск и път с идентификатор
56784.383.94 по К К – г р. П ловдив, мест ност
Остромила – Бозлюк, в обхвата до ПИ с ИД
56784.383.571 (УПИ IV-383.571, жил. застр.) и до
ПИ с ИД 56784.383.546 (УПИ I-55), местност
Остромила – Бозлюк, Пловдив.
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Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 8.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Петкова
8801

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 391
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, във фаза
предварителен проект, като приема забележките
на АПИ – ОПУ – Велико Търново, СГКК – Велико Търново, ДП „НКЖИ“ – София, които да
бъдат отстранени в окончателния проект.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Велико Търново, чрез Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш.
Председател:
М. Йорданова
8753
РЕШЕНИЕ № 392
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
Одобрява частичен подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване
(ПУП – ПРЗ) за разширяване на Гробищен парк,
намиращ се в поземлен имот № 000031 по КВС
на с. Полски Сеновец, със следните поземлени
имоти: ПИ № 049073 и ПИ № 000051 по КВС на
с. Полски Сеновец, и преместване на пътна връзка.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Велико Търново, чрез Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш.
Председател:
М. Йорданова
8754
РЕШЕНИЕ № 399
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 3, чл. 5
и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите и
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Решение № 389 по протокол № 26 от 28.09.2017 г.
на ОбС – гр. Полски Тръмбеш, Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация на недвижим имот, представляващ застроен урегулиран
поземлен имот I, кв. 81 по ПУП на с. Полски
Сеновец, с площ 9600 кв. м, заедно с построените
в него: производствено хале със ЗП 720 кв. м, производствено хале със ЗП 624 кв. м, производствено
хале със ЗП 288 кв. м и административна сграда
със ЗП 150 кв. м (както и трайно прикрепените в
производствените халета машини и съоръжения,
а именно: преса механична 315 т; кран козлови
3,5 т и телферен кран 3,5 т), представляващ обособена част от имуществото на общинска фирма
„Подем“ – ЕООД, гр. Полски Тръмбеш, със 100 %
общинско участие в капитала на дружеството,
съгласно АОС № 85 от 27.11.1998 г. на Община
Полски Тръмбеш.
2. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап при условията на
глава шеста, раздел III от Наредбата за търговете
и конкурсите на недвижим имот, представляващ
застроен урегулиран поземлен имот I, кв. 81 по
ПУП на с. Полски Сеновец, с площ 9600 кв. м,
заедно с построените в него: производствено хале
със ЗП 720 кв. м, производствено хале със ЗП
624 кв. м, производствено хале със ЗП 288 кв. м и
административна сграда със ЗП 150 кв. м (както
и трайно прикрепените в производствените халета
машини и съоръжения, а именно: преса механична
315 т; кран козлови 3,5 т и телферен кран 3,5 т),
представляващ обособена част от имуществото
на общинска фирма „Подем“ – ЕООД, гр. Полски
Тръмбеш, със 100 % общинско участие в капитала
на дружеството, съгласно АОС № 85 от 27.11.1998 г.
на Община Полски Тръмбеш.
3. Приема приватизационната оценка, правния
анализ и информационния меморандум на имота
по т. 1 от настоящото решение.
4. Продажбата да се извърши в левове. Спечелилият конкурса участник няма право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата
дължима сума, представляваща разликата от
достигнатата конкурсна цена и внесения депозит,
преди подписване на договора за продажба.
5. Определя минимална конкурсна цена за
имота по т. 1 от настоящото решение в размер
321 550 лв., без включен ДДС (Сделката е облагаема с ДДС.)
6. Определя депозит за участие в конкурса
парична вноска в размер 50 000 лв., който се
внася по набирателна сметка на Община Полски
Тръмбеш при ЦКБ, клон Велико Търново – BG08
СЕСВ 9790 3310 2233 00, BIC на „ЦКБ“ – АД:
CECBBGSF, в срок до 12 ч. на 21-вия ден от датата
на обнародването на това решение в „Държавен
вестник“. В срок 5 работни дни след изтичането на
срока за обжалване на решението за определяне
на спечелилия участник органът за приватизация
освобождава депозитите на участниците, като
депозитът на спечелилия конкурса се задържа
като гаранция за сключване на договора за
приватизация и се прихваща от цената.
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7. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап, която съдържа:
7.1. обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
7.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в конкурса;
7.3. разяснения относно процедурата по провеждането на конкурса и сключването на договор
за приватизация;
7.4. проект на договор за продажба на обекта
на конкурса;
7.5. информационен меморандум.
8. Определя следните приоритетни конкурсни
условия:
8.1. предлагана конкурсна цена за имота над
минимално определената конкурсна цена в т. 5
от настоящото решение с относителна тежест по
този показател – 50 %;
8.2. предлагани инвестиционни разходи за реализиране на инвестиционен план с относителна
тежест по този показател – 30 %;
8.3. разкриване на нови работни места не
по-малко от 10 с относителна тежест по този
показател – 20 %.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят конкурсна документация в информационния
център за обслужване на граждани при общинската администрация – гр. Полски Тръмбеш, ул.
Черно море № 4, след заплащане на 370 лв. без
включен ДДС, в срок до 16,30 ч. на 15-ия ден
от обнародването на това решение в „Държавен
вестник“.
10. Условие за закупуване на конкурсната
документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица: копие от документ, удостоверяващ ЕИК на фирмата
за вписване на юридическите лица в търговския
регистър към Агенцията по вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на
документация, ако представителната власт на
лицето, закупуващо документацията, не може да
се установи от документ за регистрация.
11. В срок до 16,30 ч. на 15-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ закупилите конкурсна документация могат
да отправят писмени искания за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса.
12. Оглед на имота може да се извършва всеки
присъствен ден от датата на обнародването на
това решение в „Държавен вестник“ до 12 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ след закупена конкурсна
документация.
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13. Оферти за участие в конкурса се подават
до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва цялостното наименование на обекта
на приватизация, името (фирмата) и адресът на
подателя.
14. Конкурсът да се проведе при следните
условия: на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
конкурса – 11 ч., място на конкурса – заседателна
зала № 403 в сградата на общинската администрация – гр. Полски Тръмбеш.
15. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови процедури по провеждането на конкурса, да назначи конкурсна комисия,
която да проведе публично оповестения конкурс
при посочените в решението условия и да изготви
мотивиран доклад до органа за приватизация,
съдържащ предложение за класация.
Председател:
М. Йорданова
8755

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 235
от 7 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за Напорна канализация – участък от КПС 8 в ПИ
37023.502.8 до ПСОВ – Китен, в ПИ 37023.15.20
по кадастралната карта на землище гр. Китен,
община Приморско, съгласно приложения проект
и регистър на засегнатите имоти.
2. Възлага на кмета на община Приморско
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.
Председател:
Зл. Тюлиева
8771
РЕШЕНИЕ № 236
от 7 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за Напорна
и гравитачна канализация – участък от КПС 2 в
ПИ 58356.503.343 по кадастралната карта на зем
лище гр. Приморско до КПС 8 в ПИ 37023.502.8
по кадастралната карта на землище гр. Китен,
община Приморско, съгласно приложения проект
и регистър на засегнатите имоти.
2. Възлага на кмета на община Приморско
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.
Председател:
Зл. Тюлиева
8772
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РЕШЕНИЕ № 237
от 7 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за Напорна канализация – участък от КПС 3 в ПИ
37023.501.32 по КК на гр. Китен до ПСОВ – Китен, в ПИ 37023.15.20 по кадастралната карта
на землище г р. К итен, община Приморско,
съгласно приложения проект и регистър на
засегнатите имоти.
2. Възлага на кмета на община Приморско
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.
Председател:
Зл. Тюлиева
8773

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 184
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 127, ал. 6 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобрява общия устройствен план на община
Разлог – окончателен проект с възложител община Разлог. Планът е публикуван на интернет
страницата на общината.
На основание чл. 215, ал. 6 ЗУТ общият устройствен план не подлежи на обжалване.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
8863

ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 319
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман,
одобрява внесения ПУП – ел. схеми и парцеларен
план за обект: „Трафопост – 63 kV, 20/0 kV, подземна кабелна линия 20 kV“ в имоти № 402001
и № 402003, м. Кичера, с. Камено поле, община
Роман, област Враца.
Председател:
Т. Вълчев
8800

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 698
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т, за явление с вх. № 94-З1173/3.08.2017 г. до Община Свищов от „Теленор
България“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк
София, сграда 6, чрез пълномощник Тихомир
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Асенов Нацков, Свищов, във връзка с Решение
№ 448 от 26.01.2017 г., прот. № 30 на Общинския
съвет – гр. Свищов, с мотивирано предписание
за ПУП – ПП на техническата инфраструктура,
Решение № 4 от протокол № 10/4.10.2017 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и
предложение с вх. № 1541/18.10.2017 г. от кмета
на община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични
кабели, с трасе през землището на с. Царевец,
община Свищов, ЕКАТТЕ 78121, преминаващо
през ПИ 000223 и ПИ 000203 – пътища III клас
на държавата, ПИ 010016, местност Лагера – пасище с храсти, публична общинска собственост,
ПИ 000154 – полски път на Община Свищов,
ПИ 010017, местност Лагера – пасище с храсти,
публична общинска собственост.
2. Дава съгласие прокарването на трасетата
да се извърши при условията на чл. 193, ал. 3 и
4 и чл. 210 ЗУТ.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по изпълнение на т. 1
и 2 съобразно изискванията на ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.
Председател:
Кр. Кирилов
8811
РЕШЕНИЕ № 699
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № 94-З-1208
от 10.08.2017 г. до Община Свищов от „Транс
ком“ – ООД, Перник, ул. Владайско въстание
№ 40, във връзка с Решение № 664 от 26.09.2013 г.,
прот. № 37 на Общинския съвет – гр. Свищов,
с мотивирано предписание за ПУП – ПП на
техническата инфраструктура, Решение № 3 от
протокол № 10 от 4.10.2017 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение
с вх. № 1542 от 18.10.2017 г. от кмета на община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна
линия за средно напрежение (20 kV), преминаваща през ПИ 65766.10.8, ПИ 65766.10.10 и
ПИ 65766.10.12 – общинска собственост, ПИ
65766.10.13 – собственост на Министерството
на транспорта, и ПИ 65766.602.43 – собственост
на НУГ – София, по КК и КР на землището на
гр. Свищов по списък на имотите, засегнати от
проектното предложение.
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2. Дава съгласие прокарването на трасетата
да се извърши при условията на чл. 193, ал. 3 и
4 и чл. 210 ЗУТ.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по изпълнение на т. 1 и
2 съобразно с изискванията на ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – гр. Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.
Председател:
Кр. Кирилов
8864
РЕШЕНИЕ № 700
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № 94-З-1172 от
3.08.2017 г. до Община Свищов от „Теленор България“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София,
сграда 6, чрез пълномощник Тихомир Асенов
Нацков, Свищов, във връзка с Решение № 447
от 26.01.2017 г., протокол № 30 на Общинския
съвет – гр. Свищов, с мотивирано предписание
за ПУП – ПП на техническата инфраструктура
и Решение № 5 от протокол № 10 от 4.10.2017 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и
предложение с вх. № 1543/18.10.2017 г. от кмета
на община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични
кабели, с трасе през землището на с. Козловец,
община Свищов, ЕКАТТЕ 37784, преминаващо
през ПИ 278004, местност Могилата – нива на
Иванка Славева Трифонова, ПИ 000458 и ПИ
000160 – полски пътища на община Свищов.
2. Дава съгласие прокарването на трасетата
да се извърши при условията на чл. 193, ал. 3 и
4 и чл. 210 ЗУТ.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по изпълнение на т. 1 и
2 съобразно изискванията на ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.
Председател:
Кр. Кирилов
8812

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 414
от 6 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
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Одобрява план-схема за обект „Система за
изкуствен сняг“ в поземлен имот с идентификатор 80371.244.122, УПИ ІІІ-122 – Спортен терен,
в кв. 15 по плана на к.к. Пампорово, община
Чепеларе.
Председател:
Р. Черпокова
8756
РЕШЕНИЕ № 417
от 6 ноември 2017 г.
На основание чл. 21. ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за прокарване на кабел 20 kV между ВС „Пампорово“ и ВС
„Проглед“ с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 80371.244.363, 80371.244.191,
80371.244.351, 80371.218.1 и 80371.244.247 по кадастралната карта на гр. Чепеларе, община Чепеларе,
и поземлени имоти с идентификатори 58517.209.2,
58517.205.2, 58517.209.124, 58517.29.9, 58517.205.110,
58517.100.206 и 58517.100.217 по кадастралната карта
на с. Проглед, община Чепеларе.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
8757
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РЕШЕНИЕ № 505
от 31 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура, както следва:
парцеларен план за трасе на местен път с площ
15,289 дка през поземлен имот № 000174 – друг
терен нестопански, и пътно отклонение-тупик с
площ 2,905 дка през поземлени имоти № 000193
и № 000279 – друг терен нестопански, за транспортен достъп на имоти УПИ I-302 – „За производствено-складова дейност, предварително
третиране на отпадъци с неопасен характер“,
УПИ II-300 – „За производствено-складова дейност, предварително третиране на отпадъци с
неопасен характер“, УПИ II – клетка 1, УПИ
III – клетка 2 към регионално депо за твърди
битови отпадъци, ПИ 000193, ПИ 000279, ПИ
000303 и ПИ 000304, м. Гол баир, в землището
на с. Хаджидимитрово, област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж
да се уредят всички отношения, свързани с
правото на преминаване през имоти – чужда
собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУ Т настоящото решение подлежи на обжалване по
законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд –  Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
8770

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 504
от 31 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура, както следва:
парцеларен план за трасе на уличен водопровод
с дължина 445 м и водопроводно отклонение с
дължина 7 м от съществуващ водопровод ∅ 75
PVC, захранващ клетка 1 на Регионално депо
за неопасни отпадъци, до УПИ I-302 – „За производствено-складова дейност, предварително
третиране на отпадъци с неопасен характер“
през поземлен имот № 000174 – друг терен не
стопански, в м. Гол баир, в землището на с. Хаджидимитрово, област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ настоящото
решение подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
8769

3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във
връзка с чл. 145, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“,
чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУТ е издал на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ Разрешение за
строеж № РС-62 от 15.11.2017 г. за обект: „Електрификация на гара Димитровград товарна гара“
с местоположение Димитровград – товарна гара,
община Димитровград, област Хасково, в ПИ с
ид. 21052.1017.550 по КККР на гр. Димитровград.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
8880
11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 1,
т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ, § 58 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и
чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издадено
Разрешение за строеж № РС-61 от 15.11.2017 г.
за обект: Рехабилитация на път ІІ-81 „Костинброд – Бучин проход“ от км 8+200 до км 30+400,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60, ал. 1 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжал-
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ване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
8852
35. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-60 от 9.11.2017 г. на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД,
за обект: „Изграждане на въздушен електропровод
6 kV между БПС (Брегова помпена станция) и
ПС (Помпена станция) Раней“, намиращ се на
площадката на АЕЦ – Козлодуй, гр. Козлодуй,
област Враца. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8879
46. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-63 от 15.11.2017 г. за обект: „Ремонт на ВЛ
110 kV „Панорама“ в участък от стълб № 11 до
стълб № 32/50“, на територията на община Перник, област Перник, и Столична община – район
„Витоша“, област София. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8881
1. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот № С170022-091-0000513/3.11.2017 г.
възлага на „К А ст рой г ру п“ – ЕООД, ЕИК
204184980, с адрес за кореспонденция: София,
ж.к. Лагера, ул. Каварна № 9, магазин 4, следния
недвижим имот: урегулиран поземлен имот с идентификатор № 38916.10.31 по кадастралната карта на
с. Костенец, п.к. 2042, с адрес на имота: к.к. Вили
Костенец, ул. Игликина поляна № 11, с площ
1781 кв. м, при съседи: 38916.10.225, 38916.10.224,
38916.10.30, 38916.10.27, ведно с построената в имота
сграда с идентификатор 389.10.31.1, със застроена
площ 195 кв. м, 3 етажа, площ 1781 кв. м, намиращ се в с. Костенец, община Костенец, област
София, ул. Иглика № 11 – к.к. Вили Костенец,
с г раници съседи: 38916.10.225, 38916.10.224,
38916.10.30, 38916.10.27, придобит с нотариален акт
№ 166, том 7, peг. № 1966 от 28.11.2011 г., издаден
от Службата по вписванията – Ихтиман.
8702
10. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност професор за държавен служител по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на
висшето образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, учебни дисциплини „Икономика
I част“, „Икономика ІІ част“ („Микро- и макроикономика“), „Икономика на публичния сектор“ и
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„Икономическа сигурност“ в катедра „Психология
и управление на полицията“ към факултет „Полиция“ със срок 2 месеца от обнародването му в
„Държавен вестник“. Документи – в Академията
на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 202; 02/98 29 266.
8847
33. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурси за главни
асистенти по: 4.6. Информатика и компютърни
науки (Информатика) – един; 5.6. Материали и
материалознание (Материалознание и технология на машиностроителните материали) – един;
5.11. Биотехнологии (Технология на биологично
активните вещества) – един, всички със срок
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент
Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205,
тел.: 81 63 120 и 81 63 136.
8895
94. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент към катедра „Животновъдни
науки“ в област на висшето образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна
специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания
по животните“ по задължителна дисциплина
„Имунология“ със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в стая 6 – „Обща канцелария“, Централна сграда на Лесотехническия университет,
София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 08
91907, вътр. 445.
8846
95. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Икономика и
управление“ от дисциплина „Микроикономика“,
учебен план на специалност „Стопанско управление“, ОКС „Бакалавър“, със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в стая 6 – „Обща канцелария“, Централна сграда на Лесотехническия
университет – София, бул. Климент Охридски
№ 10, тел. 08 91907, вътр. 445.
8844
60. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Инженерна хидрология, хидравлика
и водно стопанство“ към катедра „Хидравлика и
хидрология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1,
тел.: 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.
8892
20. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по: професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Системи с изкуствен интелект“ – един към катедра „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСТ; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
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автоматика, специалност „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ – един към
катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ; доценти
по: професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране
и приложение на математиката“ – един към
катедра „Математическо моделиране и числени
методи“ – ФПМИ; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един към катедра
„Информатика“ – ФПМИ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини и системи“ – един
към катедра „Технология на машиностроенето
и металорежещи машини“ – МТФ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Теория на механизмите, машините
и автоматичните линии“ – един към катедра
„Теория на механизмите и машините“ – МТФ;
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електрически централи и подстанции“ – един
към катедра „Електроенергетика“ – ЕФ; професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен
дизайн“ – един към катедра „Машинни елементи и неметални конструкции“ – МФ; главни
асистенти по: професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Управляващи изчислителни машини и системи“ – един към катедра „Системи
и управление“ – ФА; професионално управление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра „Автоматизация на
непрекъснатите производства“ – ФА; професионално направление 5.13. Общо инженерство,
специалност „Инженерна физика“ – един към
катедра „Приложна физика“ – ФПМИ; професионално направление 5.13. Общо инженерство,
специалност „Организация и управление на производството“ – един към катедра „Икономика,
индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Техническия
университет – София, факултетните канцеларии
на: ФКСТ – каб. 1443а, тел. 965 25 13; ФЕТТ – каб.
1355, тел. 965 22 60; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965
33 79; МТФ – каб. 3230, тел. 965 22 82; ЕФ – каб.
12222, тел. 965 23 70; МФ – каб. 3242, тел. 965
22 88; ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06; СФ – каб.
3235, тел. 965 37 04.
8860
21. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за: Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за: доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Рязане на металите и режещи
инструменти“ – един към катедра „Механика,
машиностроене и топлотехника“; доцент по
професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Английски език“ – един към катедра
„Педагогика и мениджмънт“; главен асистент
по професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един към катедра
„Механика, машиностроене и топлотехника“;
Колеж – Сливен, за доцент по професионално
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направление 5.13. Общо инженерство, специалност
„Инженерна химия“ – един към секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044-667-323.
8848
18. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Факултета по електроника и
автоматика в Пловдив за доцент, висше училище: в
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Светлинна техника и източници на светлината“ – един
за нуждите на катедра „Електротехника“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – във Филиала на Техничес
кия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.
8763
78. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за: доценти: в професионално
направление 5.13. Общо инженерство, учебна
дисциплина „Съвременни технологии в дизайна“, Машинно-технологичен факултет, катедра
„Индустриален дизайн“ – един; в професионално
направление 5.13. Общо инженерство, учебна
дисциплина „Спорт и социална адаптаци я“,
Електротехнически факултет, катедра „Физическо
възпитание и спорт“ – един; главни асистенти: в
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, учебна дисциплина „Видеотехника“, Факултет по изчислителна техника
и автоматизация, катедра „Комуникационна
техника и технологии“ – един; в професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, учебна
дисциплина „Материалознание“, Машинно-технологичен факултет, катедра „Материалознание
и технология на материалите“ – един; в професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
учебна дисциплина „Техническа механика“, Машинно-технологичен факултет, катедра „Механика
и машинни елементи“ – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
8692
44. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Медицинска радиология и
рентгенология“ – един в катедра „Рентгенология“,
факултет „Медицина“, за нуждите на Клиниката
по образна диагностика на „УМБАЛ“ – ЕАД,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. К л.
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
8893
9. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за главни асистенти по: област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки (Биохимия I
част и Биохимия II част) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
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Информатика и компютърни науки (Статистика;
Моделиране на бизнес процеси) – един; област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство
(Технологично обзавеждане на сушенето и промишлената обработка на тютюна; Технологично
обзавеждане на цигареното производство) – един;
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника (Обработка на образи и
техническо зрение) – един; област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на рибата и рибните продукти) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Университета по хранителни технологии – Пловдив, бул.
Марица № 26, тел. 032/603 603.
8690
9. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, със срок 2 месеца за нуждите на Факултет
„Транспортен“ – един; професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Евроатлантическа и глобална сигурност“, със срок
2 месеца за нуждите на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ – един. Справки – кадрово развитие
(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
8691
88. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: професор в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия (урология)“,
Медицински факултет, един – на 0,5 щат към
катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“ и 0,5 щат към Клиниката
по урология, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – AД; главен асистент в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Фармакология“, Ветеринарномедицински факултет,
катедра „Фармакология, физиология на животните
и физиологична химия“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – МФ – ул. Армейска № 11, тел.
042/664468; ВМФ, тел. 042/699506.
8830
85. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурси за академична длъжност доцент, висше
училище, за цивилни служители, както следва:
в катедра „Организация и управление на военни
формирования на тактическо ниво“ на факултет
„Навигационен“ в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Национална сигурност“, учебни дисциплини
„Основи на националната сигурност“, „Сигурност
и безопасност на морската транспортна система“,
„Международни и национални организации във
водн ия транспорт“, „Европейска морска транспортна политика“ – един, със срок 3 месеца;  в
катедра „Електроника“ на факултет „Навигацио-
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нен“ в област на висше образование 5. Технически
нау ки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, научна специалност
„Комуникационни мрежи и системи“, учебна
дисциплина „Мобилни комуникации“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – на тел.: 052/55-22-30, 052/5522-22 – централа, вътр. 16704 и 16731, и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
8831
31. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент, висше училище, за цивилен служител
в катедра „Математика и физика“ на факултет
„Инженерен“ в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физическ и
науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя“, учебна дисциплина „Физика“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – на тел. 052/55-22-30, 052/5522-22 – централа, вътр. 16704 и 16731, и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
8750
53. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за
професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.9. Туризъм, научна специалност
„Ту ристически ресу рси и регионално развитие“ – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората
на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, стая № 1,
тел.: 032/960 360.
8799
2. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София,
обявява следните конкурси: за професор в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, научна специалност
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в медицината)“ за нуждите
на секция „Обработка и анализ на биомедицински
сигнали и данни“ към ИБФБМИ; за доцент в
област на висше образование 4. Природни на
уки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки, научна
специалност „Биофизика“ за нуждите на секция
„Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ; за доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Интуиционистки размити множества и логики)“ за нуждите на секция
„Биоинформатика и математическо моделиране“
към ИБФБМИ, всички със срок 2 месеца от об-
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народването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 105.
8851
800. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурси за академични длъжности: професор
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Биоорганична химия,
химия на природните и физиологично активни
вещества“ за нуждите на лаборатория „Химия на
липидите“ – един; главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна
специалност „Органична химия“ за нуждите на
лаборатория „Органични реакции върху микропорести материали“ – един. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206,
тел. (02) 872-48-17.
8845
621. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, научна специалност „Епизоотология,
инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“, Национален
център по здравеопазване на животните – един.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на НДНИВМИ,
бул. Пенчо Славейков № 15. За справки – тел.
02 952 12 77 и на страницата на института: www.
vetinst-bg.com.
8868
87. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София, на
основание Решение № 236 на Министерския съвет
от 27.04.2017 г. обявява конкурси за три редовни
докторантури за учебната 2017 – 2018 г. по област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина: по
„Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за
нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“ – една, и дирекция
„Промоция на здраве и превенция на болестите“ – една); по „Токсикология“ (за нуждите на
отдел „Токсикология“, дирекция „Обществено
здраве и здравен риск“ – една), и две задочни
докторантури по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за нуж дите на дирекция
„Класификационни системи, стандарти и иновации“ – една), и по „Хранене и диететика“ (за
нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция
„Обществено здраве и здравен риск“ – една).
Срокът за подаване на документите за участие в
конкурсите за докторантури в НЦОЗА, София, е
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431
София, бул. Акад. Иван Гешов № 15, НЦОЗА,
ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 02/80-56420, 02/80-56-286.
8709
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4. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС са
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими
имоти, попадащи в улица, трасе на метрополитен
и метростанции МСІІІ-15 и МСІІІ-16 – публична
общинска собственост, в обхвата на обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир
Вазов – Централна градска част – ж.к. Овча
купел. Втори етап от МС15 до МС17 и Депо на
Метрополитена“ съгласно действащ регулационен
план на кв. Овча купел, София, и специализиран
ПУП за изграждане на метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски
метрополитен“ и ИПР, одобрен с Решение № 833
по протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС и ИПР
на обект „Трети метродиаметър на Софийски
метрополитен“, одобрено с Решение № 556 по
протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС, както
следва: 1. Заповед № СОА17-РД-40-67 от 4.10.2017 г.
на кмета на Столична община за отчуждаване
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4335.9564
(незастроен), с площ за отчуждаване 37 кв. м
съгласно скица-проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор
68134.4335.9542 по КККР, одобрени със Заповед
№ РД-18-51 от 15.07.2010 г. на и.д. на АГКК и
Заповед № 18-7684 от 28.09.2016 г. на началника
на СГКК – София, намиращ се в София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел. Липсват данни за
собственика на 14 кв. м от отчуждавания имот;
2. Заповед № СОА17-РД-40-66 от 4.10.2017 г. на
кмета на Столична община за отчуждаване на
ПИ с проектен идентификатор 68134.4334.9526
(незастроен), с площ за отчуждаване 927 кв. м
съгласно скица-проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4334.1080 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на и.д. на АГКК,
намиращ се в София, район „Овча купел“, ул.
761-ва. Липсват данни за собственика на 96 кв. м
от отчуждавания имот; 3. Заповед № СОА17РД-40-69 от 4.10.2017 г. на кмета на Столична
община за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.4334.9523 (незастроен), с площ за
отчуждаване 1774 кв. м съгласно скица-проект за
изменение на КККР, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 68134.4334.9281 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на
и.д. на АГКК, намиращ се в София, район „Овча
купел“, ж.к. Овча купел 1, бул. Президент Линкълн. Липсват данни за собственика на 217 кв. м
от отчуждавания имот.
8639
58. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
комплексен проект за инвестиционна инициатива
за „Модернизация на железопътни участъци: „гара
Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара
Равно поле – гара Столник“, Столична община.
Проектите за подробен устройствен план – парцеларен план за участъците на територията на с.
Яна, с. Желява, с. Казичене и с. Лозен, Столична
община, са изложени за разглеждане съответно
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в район „Кремиковци“ и район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Кремиковци“ и район „Панчарево“.
8635
12. – Община гр. Априлци, област Ловеч,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на кабелно електрозахранване НН през поземлен имот с идентификатор
52218.175.29 по кадастралната карта на гр. Априлци, представляващ селскостопански, горски,
ведомствен и местен път – публична общинска
собственост, с дължината 128,45 м, за захранване
на поземлен имот с идентификатор 52218.175.11 по
кадастралната карта на гр. Априлци за изграждане на „Базова станция № LOV 0108. A-Ostreс“.
Проектът е изложен в сградата на Община Априлци, ет. 2, стая № 17. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Априлци.
8628
84. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на кабел 20 kV за захранване
на поземлени имоти с идентификатори 04279.129.75
и 04279.129.31 в м. Царевоселско шосе – Ш.8 по
кадастралната карта на Благоевград, минаващо
през имоти с идентификатори 04279.113.13 (път ІV
клас – общинска собственост), 04279.129.57 (полски
път – общинска собственост), 04279.129.64 (полски път – общинска собственост) и 04279.129.65
(за друг вид водно течение – държавна собственост – МЗГ – ХМС) по кадастралната карта на
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая 214 в сградата
на Община Благоевград.
8795
61. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатори
72709.38.64, 72709.38.65, 72709.38.4, 72709.38.5,
72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12,
72709.38.13, 72709.38.7, м. Бостан тарла, землище
на с. Тополи, община Варна, касаещо разширение
на гробищен парк „Запад“. Планът е изложен в
техническа служба – кметство Тополи, община
Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Варна чрез техническа
служба – кметство Тополи.
8746
62. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
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и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатори
72709.38.3, 72709.38.8, 72709.38.10, м. Бостан тарла,
землище на с. Тополи, община Варна, касаещо
разширение на гробищен парк „Запад“. Планът е
изложен в техническа служба – кметство Тополи,
община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Варна чрез техническа
служба – кметство Тополи.
8747
35. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на нова канализация от
съществу ваща канализационна шахта в ПИ
№ 151008 в м. Санаториума до съществуваща
канализационна шахта пред ПИ № 150123 в
м. Вельовица по КВС на Велинград. Целта на
разработката е да се определи трасе на нова
канализация за отпадъчни води от съществуваща канализационна шахта в м. Санаториума до
съществуваща канализационна шахта пред ПИ
№ 150123 в м. Вельовица по КВС на Велинград.
Общи изисквания към елементите на техническата
инфраструктура – трасето ще бъде осъществено
подземно, общата дължина на новото трасе ще
бъде 551 м. То ще бъде проектирано да започне
от т. 1 – съществуваща канализационна шахта
в ПИ 151008 в м. Санаториума, и след като
излезе от имота, да тръгне в източна посока по
съществуващ общински път, докато достигне до
крайната си точка – съществуваща канализационна шахта пред ПИ № 150123 в м. Вельовица по
КВС на Велинград. Проектът се намира в отдел
„ТСУ“, Община Велинград, бул. Хан Аспарух
№ 35, ет. 1, стая № 2, и може да се разгледа от
заинтересуваните и да се възрази в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ до кмета на община Велинград на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8877
36. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод ∅ 75
от съществуващ на ул. Пирин във Велинград до
ПИ 147095, м. Голямо блато/Варниците по КВС
на землище Велинград. Целта на разработката
е да се определи трасе за присъединяване към
водопроводната мрежа на жилищна сграда, която е
изградена съгласно Разрешение за строеж № 75 от
10.04.2007 г. и е въведена в експлоатация съгласно
удостоверение № 48 от 27.08.2008 г. в ПИ 147095,
м. Голямо блато/Варниците по КВС на землище
Велинград. Връзката към съществуващата мрежа
ще стане от съществуващ водопровод на ул. Пирин
във Велинград при о.т. 2689. Предвижда се полагане на нов водопровод ∅ 75. Общата дължина
на новото трасе на водопровода е 282 м, като от
тях 47 м попадат в регулация на Велинград по
ул. Пирин, а останалите 235 м – в КВС на Велинград (в полски път). Трасето е проектирано
да започне от съществуващ водопровод на ул.
Пирин във Велинград при о.т. 2689, да минава
успоредно по границите на имотите (на около
0,70 м) по ул. Пирин и в сервитута на полски път
от КВС и да достигне до ПИ 147095. Сервитутът
на новия водопровод ∅ 75 е 1,28 м – по 0,64 м
от двете страни на пътя. Проектът се намира в
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отдел „ТСУ“, Община Велинград, бул. Хан Аспарух № 35, ет. 1, стая № 2, може да се разгледа от
заинтересуваните и да се възрази в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ до кмета на община Велинград на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8878
6. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за ПИ 72624.267.104, 72624.271.21, 72624.274.86,
72624.274.87, 72624.325.155, 72624.325.157, 72624.333.42,
72624.333.44 и 72624.352.6 за обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите
на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на територията на община гр. Добрич. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация на Община
гр. Добрич, работно място № 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация на Община гр. Добрич.
8832
770. – Община гр. Долни чифлик, област Вар
на, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за обект: „ВЛ
400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, представляващ елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии,
с начална точка ОРУ 400 kV на п/ст „Варна“ до
крайна точка п/ст „Бургас“ с трасе, преминаващо
през землищата на с. Нова Шипка и с. Булаир.
Проектът се съхранява в дирекция „УТТТОС“
при Община Долни чифлик. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
се направят писмени възражения по проекта за
подробен устройствен план пред кмета на община
Долни чифлик на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8870
3. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план за
регулация (ИПР) с цел от урегулиран поземлен
имот (УПИ) ІІ – за обществено обслужване и
жилищно строителство, кв. 1911 по регулационния план на гр. Дупница, да бъде обособена
улица с широчина 8 м, дължина 147,25 м и площ
1178 кв. м, с проектни осови точки 910÷911, във
връзка с което и обособяване на нов квартал (кв.)
1920, промяна на номерацията на УПИ ІІ – за
обществено обслужване и жилищно строителство,
и УПИ ІІІ – за търговски и общественообслужващи дейности, кв. 1911 по регулационния план на
гр. Дупница в УПИ І – за обществено обслужване
и жилищно строителство, и УПИ ІІ – за търговски
и общественообслужващи дейности, кв. 1920 по
регулационния план на гр. Дупница, съответстващи на част от поземлен имот с идентификатор
68789.30.27 и поземлен имот с идентификатор
68789.30.26 по кадастралната карта на гр. Дупница.
Проектът и придружаващата го документация се
намират в стая № 7, ет. 1 в сградата на Община
Дупница. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8871
1. – Община гр. Дългопол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обект:
„Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“.
Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти, както следва: по КВС на с. Величково: ПИ
000008 (друга територия, заета от водни течения
и водни площи) – собственост на МЗХ, ПИ 000207,
ПИ 000208 (територия на жп транспорта) – Министерство на транспорта, ПИ 001067, ПИ 001068,
ПИ 001068 (отдалечена от водно течение предпазна дига) – МЗХ, ПИ 035020 (полски път) – Община Дългопол, ПИ 039008 (нива) – Райчо Янков
Атанасов, ПИ 039014 (унищожена орна земя от
промишл. предприятия) – Държавен поземлен
фонд, ПИ 039021 (нива) – Кирчо Генов Радев, ПИ
040035 (нива) – „ИСА – 91 – Иса Сали“ ЕТ, ПИ
040036 (нива) – Димитър Петров Костов, ПИ
040045 (нива) – „ИСА – 91 – Иса Сали“ ЕТ, ПИ
040047 (нива) – Галина Кирчева Генова и Илия
Кирчев Генов, ПИ 040060 (полски път) – Община Дългопол, ПИ 040077 (нива) – Иванка Павлова Генова, ПИ 040 078 (нива), ПИ 040 079
(н и в а) – „ Лу д а К а м ч и я “ – ЗК , П И 0 4 0 0 8 0
(н и в а) – Ге о р г и А т. Ге о р г и е в , П И 0 4 0 0 81
(нива) – Кирчо Генов Радев, ПИ 040082 (нива) – Горана Радева Стойчева, ПИ 040083 (нива) – „Луда
Камчия“ – ЗК, ПИ 040084 (полски път) – Община Дългопол, ПИ 041011 (нива) – Димо Ат. Димов,
ПИ 042002 (нива) – Мехмед Алиев Мехмедов, ПИ
042003 (нива) – Айше Исуф Мехмед, ПИ 042010
(нива) – Бахтишен Лютфи Али и Юсеин Ахмед
Гьочсали, ПИ 042011 (нива) – Анани Пейчев
Харизанов, ПИ 042013 (нива) – А лексан д ър
Ат. Малинов, ПИ 042019 (нива) – Добри Иванов
Василев, ПИ 042020 (нива) – Иван Николов Иванов, ПИ 042021 (нива) – Енчо Димитров Желев,
ПИ 042022 (нива) – Мийрем Юмер Идриз, ПИ
042023 (нива) – „ИСМ – 91 – Иса Сали“ ЕТ, ПИ
042030 (нива), ПИ 042031 (нива) – „А дмирал
БГ“ – ООД; по КВС на с. Цонево: ПИ 000036 (вътрешна река) – МООС, ПИ 000045 (местен път),
ПИ 000048 (полски път), ПИ 000049 (полски
п ът) – Общ и н а Дъ л г опо л , П И 0 0 0 054 (к ан а л) – М З Г – Х МС , П И 0 0 0 0 6 0 (к а н а л) – М З Г – Х МС , П И 0 0 0 0 61 (к а нал) – МЗГ – ХМС, ПИ 000064 (полски път), ПИ
000091 (път IV клас) – Община Дългопол, ПИ
000188 (отдалечена от водно течение предпазна
дига) – МЗХ, ПИ 000190 (друга територия, заета
от водни течения и водни площи) – МЗХ, ПИ
017153 (нива) – Жельо Иванов Манолов, ПИ
017154 (нива) – Шидер Стоянов Шидеров, ПИ
017157 (нива) – Григор Христов Пешев и Калина
Георгиева Жекова, ПИ 017168 (нива) – Любомир
Николов Демирев, ПИ 017169 (нива) – Косю
Николов Демирев, ПИ 017174 (нива) – Иван Христов Чобанов, ПИ 017175 (нива) – Гергина Шидерова Тодорова, ПИ 017201 (полски път) – Общ и на Дъ л г опол, П И 018099 (н и ва) – „Лу да
Камчия“ – ЗПК, ПИ 019008 (нива) – Павел Дончев Тодоров и Калина Георгиева Жекова, ПИ
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019009 (нива) – Васил Славов Василев, ПИ 019033
(нива) – Никола Атанасов Киряков, ПИ 019034
(н и ва) – Хрис т о Бож ков Пенев, ПИ 019040
(нива) – Георги Георгиев Вичев, ПИ 019041
(нива) – Марийка Атанасова Веселинова, ПИ
019043 (нива) – Даниела Димитрова Танева, ПИ
019045 (нива) – Иван Стоянов Бакаливанов, ПИ
019046 (нива) – „Адмирал БГ“ – ООД, ПИ 019047
(нива) – Росица Георгиева Петрова, ПИ 019048
(нива) – Росица Георгиева Петрова, ПИ 019055
(нива) – „ИСА – 91 – Иса Сали“ ЕТ, ПИ 019056
(нива) – Иван Петров Иванов, ПИ 030010 (изоставена орна земя) – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ
030 011 (изос та вена орна зем я) – „ А г рок а мч и я “ – ООД , П И 03 0 012 (и з о с т а в ен а о рн а
земя) – Ебазер Кадиров Шабанов, ПИ 030019
(полски път) – Община Дългопол, ПИ 030101
(полски път) – Община Дългопол, ПИ 031016
(нива) – Георги Христов Арнаудов, ПИ 031017
(н и в а) – „ А г р ок а м ч и я “ – ООД , П И 031032
(нива) – „Ромфарм Компани“ – ООД, ПИ 031033
(нива) – Кру м Злат ков Кръстев, ПИ 031053
(нива) – Стаменко Михалков Гьошев, ПИ 031054
(нива) – Бойко Владимиров Дамянов, ПИ 031055
(нива) – Анатолий Георгиев Ангелов, ПИ 031063
(полски път) – Община Дългопол, ПИ 032004
(полски път) – Община Дългопол, ПИ 032006
(н и ва) – „ А д м и ра л БГ “ – ООД , П И 032 0 07
(нива) – Желязко Тодоров Костов, ПИ 036005
(нива) – Никола Маринов Панайотов, ПИ 036006
(изоставена орна земя) – Училище „Хр. Ботев“ – с.
Яврово, ПИ 036016 (нива) – Господин Манолов
Кайряков, ПИ 036017 (нива) – Жеко Гочев Петров
и К а л и н а Ге о р г и е в а Ж е ко в а , П И 0 3 6 018
(н и ва) – „ А д м и ра л БГ “ – ООД , П И 036 019
(нива) – „Ставен“ – ООД, ПИ 036020 (нива) – Тоню
Георгиев Тонев, ПИ 038021 (нива) – Янко Стоянов
Димитров, ПИ 036026 (полски път), ПИ 036027
(полски път) – Община Дългопол, ПИ 038004
(изоставена орна земя) – Златко Божилов Спасов,
ПИ 036013 (полски път) – Община Дългопол, ПИ
038014 (пасище, мера) – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
ПИ 038015 (изоставена орна земя) – „Терра Дом ус“ – ЕООД, ПИ 038016 (изос та вена орна
зем я) – „Терра Дом ус“ – ЕООД, П И 039010
(нива) – Георги Христов Арнаудов, ПИ 039019
(нива) – Ради Георгиев Василев, ПИ 039020
(н и в а) – „ А г р ок а м ч и я “ – ООД , П И 039 0 21
(нива) – Емил Руменов Енчев, ПИ 039022 (изоставена орна земя) – Георги Жеков Бъчваров и
Бисер Георгиев Бъчваров, ПИ 039023 (нива) – Кар а мфи л а Ге о р г и ев а Х р и с т о в а , П И 0 39 0 2 4
(н и в а) – „ А г р ок а м ч и я “ – ООД , П И 039 031
(нива) – Димитър Петров Витанов, ПИ 039032
(н и ва) – Георг и И ва нов Ненов, П И 039 033
(нива) – „Омега агро ивест“ – ЕАД, ПИ 039034
(нива) – Димитър Железов Димов, ПИ 039035
(нива) – Господин Манолов Кайряков, ПИ 039036
(н и в а) – С т о я н Гоч ев Д я н ко в, П И 0 39 0 37
(нива) – „Ромфарм Компани“ – ООД, ПИ 039043
(изоставена орна земя) – Марин Маринов Панайтов, ПИ 039044 (изоставена орна земя) – Борис
Иванов Стайков, ПИ 039045 (изоставена орна
земя) – Петър Димитров Германов, ПИ 039046
(изоставена орна земя) – Георги Димитров Германов, ПИ 039049 (изоставена орна земя) – Петър
К анев Димов, ПИ 039050 (изоставена орна
земя) – Магдалена Недялкова Янкова, ПИ 039051
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(изоставена орна земя) – „Адмирал БГ“ – ООД,
ПИ 039056 (изоставена орна земя) – „Агрокамчия“ – ООД, ПИ 039060 (полски път), ПИ 039061
(полски път) – Община Дългопол, ПИ 040030
(изоставена орна земя) – „Агрокамчия“ – ООД,
ПИ 040031 (изоставена орна земя) – Марин Илиев Киров, ПИ 040032 (изоставена орна земя) – Даниела Димитрова Танева, ПИ 040033 (изоставена
орна земя) – Иван Милков Каров, ПИ 040034
(изоставена орна зем я) – Га лина Нед ялкова
Смитс, ПИ 040035 (нива) – Пене Стоилов Станков, ПИ 600002 (полски път) – Община Дългопол,
ПИ 600003 (канал) – МЗХ – ХМС, ПИ 600004
(к а на л) – МЗХ – Х МС, П И 60 0 0 0 6 (полск и
п ът) – Общ и н а Дъ л г опол , П И 6 0 0 0 0 8 (к анал) – МЗХ – ХМС, ПИ 600009 (полски път), ПИ
600019 (път IV клас), ПИ 600062 (полски път) – Община Дългопол, ПИ 600064 (канал) – МЗХ – ХМС,
П И 60 0109 (ш и рокол ис т н и д ървесн и ви до ве) – МЗГ – ДЛ, ПИ 600117 (полски път) – Община Дългопол, ПИ 600163 (канал) – МЗХ – ХМС,
ПИ 600167 (полски път), ПИ 600170 (полски път),
ПИ 600249 (полски път) – Община Дългопол, ПИ
600283 (изоставена територия за трайни насаждения) – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 601015 (нива)
„ А д в а нс Те р аф он д “ – А ДС И Ц , П И 6 01019
(нива) – Атанас Добрев Добрев, ПИ 601020
(нива) – Бона Лечева Димитрова, ПИ 601021
(нива) – Янка Лечева Люцканова, ПИ 601022
(нива) – Атанас Друмев Атанасов и Димитричка
Друмева Атанасова, ПИ 601023 (нива) – „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ, ПИ 601024 (нива) – Михна
Ат. Нейчева, ПИ 601025 (нива) – Върба Милева
Неделчева, Милю Радев Атанасов, Атанас Радев
Атанасов и Керанка Радева Кръстева, ПИ 609007
(нива) – Атанас Друмев Атанасов и Любка Станоева Шекерджиева, ПИ 609008 (нива) – Косте
Атанасов Величков, ПИ 609009 (нива) – Костадин
Георгиев Костадинов, ПИ 609010 (нива) – Иван
Митев Манолов, ПИ 609011 (нива) – Йордан
Тодоров Кушев, ПИ 609012 (нива) – Гинка Чернева Йорданова, ПИ 609013 (нива) – „Агрокамчия“ – ООД, ПИ 609015 (нива) – Димитър Николов Димитров, ПИ 609016 (нива) – Магдалена
Недялкова Янкова, ПИ 609018 (нива) – Стоян
Стоянов Карабашев, ПИ 609019 (нива) – Стоянка Петрова Трайкова, ПИ 609020 (нива) – Георги
Христов Арнаудов, ПИ 609021 (нива) – „Омега
агро ивест“ – ЕАД, ПИ 609023 (нива) – „Адмирал
БГ“ – ООД, ПИ 609024 (нива) – Георги Маринов
Панайотов, ПИ 609025 (нива) – Тодор Киров
Ганчев, ПИ 609026 (нива) – Митра Гочева Калъчева, ПИ 609034 (нива) – „ИСМ 91 – Иса Сали“
ЕТ, ПИ 609079 (полски път) – Община Дългопол,
ПИ 609080 (нива) – „Омега агро ивест“ – ЕАД,
ПИ 609081 (нива) – Веселин Илиев Желев, ПИ
609082 (нива) – „Адмирал БГ“ – ООД, ПИ 610125
(н и ва) – „Ро с а г р о ф он д“ – ООД , П И 61012 6
(н и ва) – „Ро с а г р о ф он д“ – ООД , П И 615014
(нива) – Георги Трендафилов Георгиев, ПИ 615015
(н и ва) – Пе т ър И ва нов И ва нов, ПИ 615017
(нива) – Господин Георгиев Темелков, ПИ 615018
(нива) – Васил Атанасов Славов, ПИ 615019
(нива) – Христо Атанасов Демиров, ПИ 615035
(нива) – Даниела Димитрова Танева, ПИ 615036
(нива) – „Омега агро инвест“ – ЕАД, ПИ 615037
(нива) – Петко Илиев Орнички, ПИ 615088 (полс к и п ът) – О б щ и н а Дъ л г опо л , П И 61 50 9 8
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(нива) – Йорданка Станкова Паунова, ПИ 615099
(нива) – Данаила Димитрова Танева; по КВС на
с. Дебелец: ПИ 000041 (полски път), ПИ 000053
(полски път), ПИ 00123 (полски път) – Община
Дългопол, ПИ 000101 (пасище, мера) – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 000102 (пасище с храсти) – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 00130 (изоставена територия
за трайни насаждения) – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
ПИ 00134 (изоставена територия за трайни насаждения) – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 000136
(изоставена орна земя) – „Анакс“ – ООД, ПИ
000283 (вътрешна река) – МООС, ПИ 000285
(вътрешна река) – МООС, ПИ 000288 (изоставена територия за трайни насаждения) – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 000313 (път IV клас) – община,
П И 0 0 0315 (п ът I V ) – о бщ и н а , П И 0110 0 7
(н и в а) – А х м е д То й А х м е д о в , П И 0110 0 8
(нива) – Юзеир Мехмедов Османов, ПИ 011009
(нива) – Сали Рюстемов Еминов, ПИ 011039
(нива) – „Анакс“ – ООД, ПИ 016001 (овощни
наса ж ден и я, т ераси ра н и) – Дем и р Георг иев
Алексиев, ПИ 016002 (овощни насаждения, терсасирани) – Куцар Роев Куцаров, ПИ 016016
(пасище, мера) – Държавен поземлен фонд, ПИ
017002 (нива) – Асан Юмер Юсеин, ПИ 017014
(н и ва) – зем и по ч л. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 017015
(н и в а) – Ви чо И л иев С т оя нов, П И 018 0 05
(нива) – Константин Петров Желев, ПИ 018006
(нива) – Константин Петров Желев, ПИ 100002
(широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ
100699 (голина) – ДГФ, ПИ 100704 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100708 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100723
(широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ
100725 (широколистни дървесни видове) – ДГФ,
П И 10 0726 (ш и рокол ис т н и д ървесн и ви до ве) – ДГФ, ПИ 100729 (горски път) – ДФ „Земеделие“, ПИ 100733 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100737 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100772 (широколистни
дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100774 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100776
(широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ
100778 (широколистни дървесни видове) – ДГФ,
П И 10 0782 (ш и рокол ис т н и д ървесн и ви до ве) – ДГФ, ПИ 100831(широколистни дървесни
видове) – ДГФ, ПИ 100832 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100836 (широколистни
дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100842 (горски
път) – ДГФ, ПИ 100843 (широколистни дървесни
видове) – ДГФ, ПИ 100847 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100921 (широколистни
дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100933 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100936 (дере,
овраг, яма) – ДГФ, ПИ 100937 (широколистни
дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100942 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 100944
(широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ
100945 (широколистни дървесни видове) – ДГФ,
П И 10 0946 (ш и рокол ис т н и д ървесн и ви до ве) – ДГФ, ПИ 100947 (широколистни дървесни
видове) – ДГФ, ПИ 100961 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 101348 (широколистни
дървесни видове) – ДГФ, ПИ 101351 (горски
път) – ДГФ, ПИ 101352 (голина) – ДГФ, ПИ 101354
(широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ
101355 (широколистни дървесни видове) – ДГФ,
П И 101356 (ш и р окол ис т н и д ърве сн и ви до -
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ве) – ДГФ, ПИ 101379 (широколистни дървесни
видове) – ДГФ, ПИ 101386 (широколистни дърв е с н и ви д о в е) – Д Г Ф, П И 101 39 6 (г о р с к и
път) – ДГФ, ПИ 101398 (широколистни дървесни
видове) – ДГФ, ПИ 101401 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 101402 (широколистни
дървесни видове) – ДГФ, ПИ 101408 (широколистни дървеесни видове) – ДГФ, ПИ 101412
(широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ
101413 (широколистни дървесни видове) – ДГФ,
П И 101415 (ш и р окол ис т н и д ърве сн и ви до ве) – ДГФ, ПИ 101419 (широколистни дървесни
видове) – ДГФ, ПИ 101420 (нелесопригодна голина) – ДГФ, ПИ 101434 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 101436 (широколистни
дървеесни видове) – ДГФ, ПИ 101438 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ101439 (широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ 101453
(широколистни дървесни видове) – ДГФ, ПИ
101463 (широколистни дървесни видове) – ДГФ,
П И 101697 (ш и р окол ис т н и д ърве сн и ви до ве) – ДГФ, ПИ 115012 (иглолистни дървесни
видове) – Марин Маринов Стоянов, ПИ 115013
(иглолистни дървесни видове) – Арун Вейсел
Ибрям, ПИ 115014 (иглолистни дървесни видове) – Исуф Алиев Исуфов, ПИ 115015 (иглолистни дървесни видове) – Рюстем Сеидов, ПИ 115016
(иглолистни дървесни видове) – Юсен Камбур
А хмедовв, ПИ 115017 (иглолистни дървеесни
видове) – Мехмед Юсеин Чаировв, ПИ 117002
(широколистни дървесни видове) – Алекси Русев
Алесков, ПИ 117003 (широколистни дървесни
видове) – Обретен Димитров Петков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Дългопол.
8867
64. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект „Външно електрозахранване на
имот с № 000161“ в землището на с. Ботурче,
ЕКАТТЕ 05904, община Ивайловград, за следните поземлени имоти: № 000076, 000160, 000209,
000210 и 000211, по КВС на с. Ботурче. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата
на общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Ивайловград.
8833
36. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
трасе на велосипедна алея в землищата на гр.
Крън, ЕКАТТЕ 40292, и гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199,
община Казанлък, област Стара Загора. Началната
точка е 191+800 км на път I-5 от републиканската пътна мрежа (комплекс „Крънско ханче“),
отдясно на посоката на растящия километраж.
Проектното трасе продължава на северозапад
успоредно на път I-5 от републиканската пътна
мрежа. При достигане до района на гробничните
могили „Оструша“, „Шушманец“, „Хелвеция“ и
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„Грифоните“ се предвижда прехвърляне на велоалеята от източната страна на републиканския
път. Велосипедната алея продължава по посока
намаляващия километраж на път I-5 от репуб
ликанската пътна мрежа до паркинга на завод
„Индустриалтехник“. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8731
37. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен електропровод за захранване на поземлен имот № 054002 с начин на трайно ползване
„индивидуално застрояване“, собственост на
Цветан Иванов Цветанов, преминаващ през ПИ
№ 000089, № 000090, № 000128 – за селскостопански, горски, ведомствен път; № 000481 – пасище, и
№ 054001 – нива в местност Балък кър, всички в
землище с. Ясеново, община Казанлък (ЕКАТТЕ
87641), с обща дължина на трасето 1171,93 м и
общ сервитут 2,327 дка. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18
на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8732
23. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) на УПИ І,
кв. 2 и УПИ І, кв. 3, по плана на с. Дъждино,
община Кърд жа ли. Проек т ът е изложен за
разглеждане в стая 214, дирекция „АСУТ“ при
Община Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
8720
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 082020 и 238, м.
Каменна могила, в землището на с. Опанец,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на инфраструктурни
обекти извън урбанизираните територии – кабел НН и водопровод до поземлен имот 082020.
Проектът се намира в стая № 94 на общината и
може да бъде разгледан в работните дни от 9 до
11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
8697
2. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 079065, 079038 и
079075, м. Под село, в землището на с. Опанец,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на тех-
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ническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – електропровод НН
от съществуващ ТП в поземлен имот 079065 и водоснабдяване на поземлен имот 079075. Проектът
се намира в стая № 94 на общината и може да
бъде разгледан в дните от понеделник до петък
от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
8721
13. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 37, т. 1, от 25.10.2017 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
при Община Пловдив съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация на кв. Христо Смирненски (в обхвата
на плановете на Смирненски 1 и 2 и кв. Кишинев
и част от Христо Ботев-север) – гр. Пловдив,
в граници: на север – бул. Пещерско шосе от
границата с ПРЗ „Смирненски ІV“ до ул. Рая,
по ул. Рая, бул. Свобода, ул. Перущица, бул.
Пещерско шосе от ул. Перущица до жп линия
Пловдив – Филипово; на изток – от жп линия
Пловдив – Филипово от бул. Пещерско шосе до
транспортен възел Коматево и жп линия Пловдив – София; на юг – жп линия Пловдив – София
по жп линия Пловдив – Филипово до границата
с ПРЗ „Смирненски ІV“; на запад – граница на
ПРЗ „Смирненски ІV“ до бул. Пещерско шосе.
Проектът е изложен за запознаване в район „Западен“, сградата на районната администрация
на ул. Вечерница № 1а, Пловдив. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта чрез районна
администрация „Западен“ до Община Пловдив.
8698
325. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на Дима Савова Герова,
Ярослав Владимиров Геров и Надежда Богданова
Салчева, тримата с адрес София, ул. Миджур
№ 12, ненамерени на настоящ и постоянен адрес,
че е издадена Заповед № 17ОА2356 от 25.09.2017 г.,
с която се отчуждава част с площ 95 кв. м от
поземлен имот с идентификатор 56784.17.5 по
КККР на гр. Пловдив с адрес на поземления
имот: гр. Пловдив, местност Голямоконарско
шосе – ЖПЛ Карлово, съгласно действащия
ПУП – ПУР, одобрен със Заповед № РД-20-144
от 5.12.2014 г. на областния управител на област
Пловдив, попадаща в уличната регулация на Голямоконарско шосе. Определено е равностойно
парично обезщетение съобразно притежаваните
квоти – 8/15 ид. ч. за Дима Савова Герова в размер 419,73 лв., 3/10 ид. ч. за Ярослав Владимиров
Геров в размер 236,10 лв. и 1/6 ид. ч. за Надежда
Богданова Салчева в размер 131,17 лв. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
8781
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47. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: „Проектиране на пътища на територията на община
„Марица“ в индустриална зона Марица – част
от „Тракия икономическа зона“ – Етап 2: Обслужващ път, по следите на полски път с идентификатор 78080.28.70, по плана на с. Царацово,
свързващо улица от с. Царацово с общински път
№ 2 чрез пътно кръстовище при км 0+140,00“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8739
48. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: „Проектиране на пътища на територията на община
„Марица“ в индустриална зона Марица – част
от „Тракия икономическа зона“ – Етап 5: Обслужващ път, по следите на полски път с идентификатор 35300.12.123, по плана на с. Калековец, представляващо тупик с вход-изход при
републикански път II-56 „Брезово – Пловдив“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8740
16. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Канализационен тласкател
от проектно КПС в поземлен имот 00833.6.437
до ПСОВ „Равда“ в поземлени имоти 00833.5.108
и 00833.5.355, гр. Ахелой, община Поморие“, и
сервитут на трасето, преминаващи през имоти:
ПИ 00833.6.395 – полски път, публична общинска собственост; ПИ 00833.502.161 – пасище,
мера, п ублична общинска собственост; ПИ
00833.5.378 – полски път, публична общинска собственост; ПИ 00833.5.400 – полски път, публична
общинска собственост; ПИ 00833.5.398 – полски
път, публична общинска собственост. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8869
57. – Община гр. Провадия, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1, 2 и 5 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план)  за изграждането
на обект „ВЛ 400 kV от подстанция „Варна“ до
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подстанция „Бургас“, представляващ елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии, с начална точка
от ОРУ 400 kV от подстанция „Варна“ до крайна
точка подстанция „Бургас“ с трасе, преминаващо
през землищата на двадесет и пет населени места
от девет общини в областите Варна и Бургас. В
община Провадия трасето преминава през имоти – държавна, общинска и частна собственост,
в землищата на с. Манастир, ЕК АТТЕ 46975,
с. Житница, ЕК АТТЕ 29458, с. Бозвелийско,
ЕК АТТЕ 05102, и с. Бързица, ЕК АТТЕ 07507,
община Провадия, област Варна. За всяко от
землищата, засегнато от електропровода, има
регистър на имотите по възходящ ред на номерата, засегнати от сервитута, с отразена площ на
имота, площи, заети и незаети от сервитутната
зона за всеки имот, данни за собственика или
наследодателя, вид собственост, категория на земята, начин на трайно ползване и вид територия.
Проектът за ПУП – ПП (парцеларен план) може
да бъде разгледан в стая 102 на Община Провадия.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП (парцеларен план) до общинската
администрация в гр. Провадия.
8782
6. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструкт у ра извън у рбанизираната територия – външно ел. захранване за поземлен имот
(ПИ) 018004 и ПИ 018005 в местност Бранзалана,
землище на с. Басарбово, община Русе, през
следните имоти: 018024 с НТП „Нива“, частна
собственост; 000187 с НТП „Полски път“, общинска
публична собственост, и 63427.316.197 с НТП „За
път от републиканската пътна мрежа“, държавна
публична собственост. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8701
23. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
обявява, че е изготвен план на новообразуваните имоти в цифров и графичен вид в М 1:1000
за земеделски земи по § 4, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ по
КВС на землище с. Бошуля, община Септември, за ПИ с № 004.027, 004.029, 004.034, 004.045
в местността Долен орешак и ПИ № 008.423 в
местността Водниците. Планът на новообразуваните имоти и регистрите към него са изложени за разглеждане в сградата на общинската
администрация – Септември, дирекция „АТУ“,
и кметство с. Бошуля. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Септември.
8761
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16. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 152, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен
проект в обхвата на съществените отклонения
и е издадена Заповед № ЗУТ-6 от 17.10.2014 г.,
с която са допуснати съществени отклонения
от одобрения инвестиционен проект в обхвата
на чл. 154, ал. 1, ал. 2, т. 6 при условията с
чл. 152, ал. 2 ЗУТ за поетапно изграждане на
строеж първа категория съгласно чл. 137, ал. 1,
т. 1, буква „г“ и чл. 2, ал. 4, т. 3 от Наредба
№ 1 за номенклатурата на видовете строежи:
„Разширение на съществуващо депо (хвостохранилище) за фаялитов отпадък“ в ПИ № 100
по одобрения кадастрален план на територията
на Юнион Миниер Пирдоп Мед в землището
на гр. Пирдоп, община Пирдоп, и в землището
на гр. Златица, община Златица, и вписано
допълнение в Разрешение за строеж № 2 от
10.11.2015 г. Възложител на строежа е „Аурубис
България“ – АД, с ЕИК 832046871 и адрес на
управление: Пирдоп 2070, Промишлена зона,
община Пирдоп, Софийска област, представлявано от Тим Олаф Курт. За работния проект е
изготвена оценка за съответствие на проектната
документация със съществените изисквания към
строежите от „Аурубис Инженеринг“ – ЕАД, с
ЕИК 121472418 и удостоверение № РК-0629 от
20.06.2016 г. Заповедта подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
8774
64. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за канална оптична кабелна мрежа за с.
Колена – с. Дълбоки – с. Оряховица – с. Братя
Кунчеви, община Стара Загора, за нуж дите
на „Булсатком“ – ЕАД. Проектът се намира в
сградата на общината – ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8711
1. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на бул. Г. С. Раковски, засягащ кв. 1,
4, 8, 639 и 714, гр. Хасково. Проектът обхваща
територията по бул. Г. С. Раковски от кръстовището на бул. Г. С. Раковски с ул. Ком на север
до УПИ I, кв. 1. Проектира се нова улична
регулация, която по възможност е съобразена
със съществуващите на място имотни граници,
озеленени площи и изградени съоръжения на техническата инфраструктура. Премахва се осовата
линия по цялото трасе на булеварда в обхвата на
проекта и се проектират две нови осови линии.
Поставят се нови осови точки от о.т. 3741 до
о.т. 3788. Изместват се осови точки 318 и 2425.
Вследствие измененията по уличната регулация
се променят урегулирани поземлени имоти в
кварталите, както следва: кв. 714 – променя се
източната регулационна линия на УПИ I и УПИ
II – За озеленяване; кв. 8 – променя се източната
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регулационна линия на УПИ XVI; премахва се
уличната регулационна линия на имот с идентификатор № 77195.707.149; кв. 4 – измества се
уличната регулационна линия на УПИ IV – Ел.
подстанция, като се поставя в съответствие с южните имотни граници на имоти с идентификатори
№ 77195.707.44, № 77195.707.43 и № 77195.707. 41;
изменя се уличната регулационна линия на УПИ
XI – За озеленяване; кв. 1 – променя се уличната
регулационна линия на УПИ VI – За СБА, УПИ
VII – За промишлени нужди, УПИ VIII – За
производствени нужди, УПИ IX – За автосалон
и автосервиз; кв. 639 – променя се уличната
регулационна линия на УПИ I – За обществено
жилищно строителство, УПИ VII – За гаражи
и озеленяване, УПИ VI – За бензиностанция и
КОО. Размерите на уличното платно, тротоарите и озеленените площи на изменената улична
регулация са отразени на чертежа „Проект за
ПУП“. Проектните работи са отразени с кафяви
и зелени линии, щрихи и надписи в чертежа
„Проект за ПУП“. Проектът се намира в дирекция
„Архитектура, градоустройство, строителство и
инвестиции“ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1,
стая № 18, и може да бъде разгледан от всички
заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8775
2. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
на ж.р. Изгрев, гр. Хасково. Проектът обхваща
териториите на бивши местности Изгрев, Изгрев-запад и Изгрев-изток. Проектират се седем
нови улици в кв. 802, 807, 817 и източно от кв.
827 и 828 (бивша м. Изгрев-изток). Вследствие
направените проектни работи се образуват нови
кв. 887 (част от кв. 802), 888 (част от кв. 807),
889 (част от кв. 817). За територията източно от
кв. 827 и кв. 828 се образуват нови кв. 890, 891
и 892. За всички имоти, които нямат достъп до
улица, се проектират нови задънени улици с широчина 3,50 м или 4 м. За поземлени имоти, за
които няма техническо решение за осигуряване
на достъп до улица, се проектират пешеходни
алеи. Съществуващите на място пътеки, които
не са послужили за проектиране на улица, се
отреждат „За техническа инфраструктура“. За
всеки поземлен имот в обхвата на проекта се
образува урегулиран поземлен имот, като вътрешните регулационни линии са съобразени с имотните граници. Проектът се намира в дирекция
„Архитектура, градоустройство, строителство и
инвестиции“ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1,
стая № 18, и може да бъде разгледан от всички
заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8776
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88. – Община с. Ветрино, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-02-15-117 от 14.11.2016
г. на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството е разрешено на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, да изработи
ПУП – ПП за изграждане на нова „ВЛ 400 kV
от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, представляващ
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия, с начална точка от ОРУ 400 kV на п/ст „Варна“ до
крайна точка п/с „Бургас“, с трасе, преминаващо
през землищата на с. Неофит Рилски, община
Ветрино, област Варна; гр. Девня и с. Падина,
община Девня, област Варна; с. Манастир, с.
Житница, с. Бозвелийско и с. Бързица, община
Провадия, област Варна; с. Величково, с. Цонево
и с. Дебелец, община Дългопол, област Варна; с.
Нова Шипка и с. Булаир, община Долни чифлик,
област Варна; с. Рожен, с. Рудина, с. Просеник и
с. Ръжица, община Руен, област Бургас; с. Бата, с.
Страцин и с. Косовец, община Поморие, област
Бургас; с. Черна могила, с. Мъглен, с. Дрянковец
и с. Съдиево, община Айтос, област Бургас; с.
Миролюбово и гр. Българово, община Бургас,
област Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания към Община Ветрино.
8748
209. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 25, ал. 4 ЗОС съобщава на
заинтересованите лица, че на основание чл. 25,
ал. 2 ЗОС е издадена Заповед № 341 от 6.11.2017 г.
на кмета на община Опан за принудително отчуждаване на поземлени имоти и определяне
на парично обезщетение с цел изграждането на
обект – публична общинска собственост, представляващ улица с о.т. 63 – о.т. 110 за обслужване
на жилищностроителни урегулирани поземлени
имоти в квартал 69 и квартал 82 по подробния
устройствен план на с. Опан, община Опан, област Стара Загора, на следните имоти – частна
собственост:
1. Поземлен имот (ПИ) с пл. № 232, кв. 69 по
плана на с. Опан, община Опан, област Стара
Загора, попадащ в трасето на улицата, с площ
360 кв. м, представляващ дворно място, собственост на Недялко Иванов Марангозов; определено
е обезщетение в размер 1347 лв.
2. Поземлен имот (ПИ) с пл. № 222, кв. 82 по
плана на с. Опан, община Опан, област Стара
Загора, попадащ в трасето на улицата, с площ
30 кв. м, представляващ дворно място, собственост на наследници на Георги Вълев Петков: Тильо Иванов Начев, Динка Тилева Бонева, Кирчо
Тилев Начев, Желяза Митева Пенчева, Грозданка
Георгиева Стоянова, Валентина Георгиева Михалева, Митко Георгиев Текелиев, Люба Георгиева
Текелиева-Вълканова, Динко Георгиев Текелиев;
определено е обезщетение в размер 102 лв.
3. Поземлен имот (ПИ) с пл. № 223, кв. 69 и
кв. 82 по плана на с. Опан, община Опан, област
Стара Загора, попадащ в трасето на улицата, с
площ 410 кв. м, представляващ дворно място,
собственост на Геньо Колев Генев и наследници
на Боньо Колев Генчев: Кина Радева Генчева,
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Росица Бонева Динева, Николина Бонева Иванова,
Румен Бончев Колев; определено е обезщетение
в размер 1393 лв.
4. Поземлен имот (ПИ) с пл. № 225, кв. 69 по
плана на с. Опан, община Опан, област Стара
Загора, попадащ в трасето на улицата, с площ
400 кв. м, представляващ дворно място, собственост на Добра Митева Недялкова; определено е
обезщетение в размер 1290 лв.
5. Поземлен имот (ПИ) с пл. № 226, кв. 69 и
кв. 82 по плана на с. Опан, община Опан, област
Стара Загора, попадащ в трасето на улицата, с
площ 260 кв. м, представляващ дворно място,
собственост на наследници на Тенчо Динев Жеков:
Тонка Атанасова Жекова, Тончо Тенев Динев;
определено е обезщетение в размер 861 лв.
6. Поземлен имот (ПИ) с пл. № 227, кв. 82 по
плана на с. Опан, община Опан, област Стара
Загора, попадащ в трасето на улицата, с площ
55 кв. м, представляващ дворно място, собственост на наследници на Петко Янчев Генов: Яньо
Петков Янчев, Теодора Никова Янчева, Петя
Никова Янчева, Генчо Тодоров Запрянов, Иванка
Генчева Тодорова, Златка Генчева Русева; определено е обезщетение в размер 183 лв.
7. Поземлен имот (ПИ) с пл. № 228, кв. 69 по
плана на с. Опан, община Опан, област Стара
Загора, попадащ в трасето на улицата, с площ
150 кв. м, представляващ дворно място, собственост на Анна Петрова Янчева; определено
е обезщетение в размер 497 лв.
Изплащането на обезщетенията започва на
11.12.2017 г., но не по-рано от влизане в сила
на заповедта по банкова сметка, посочена от
собствениците чрез банкова сметка на Община
Опан в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, след
представяне на всички необходими документи от
собствениците на имотите за доказване на право
на собственост, в стая 25, ет. 3 на Община Опан,
с. Опан, област Стара Загора. Заповедта може да
се обжалва пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Община Опан в 14-дневен срок от
деня на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8794

СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение, призовава Йълдъз Рющю
Юмерова с последен известен адрес гр. Дулово,
ул. Стефан Стамболов № 26, сега с неизвестен
адрес в Република Турция, да се яви в открито
съдебно заседание на 13.02.2018 г. от 9 ч. като
ответница по гр.д. № 799/2017 г., образувано по
молба на Ердинч Ружди Джибурджиев за отмяна
на Решение № 71 от 23.03.2015 г. на Районния
съд – Дулово, по гр.д. № 640/2013 г. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
8817
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба вх. № 1720 от 28.09.2017 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, изпратена на последния по компетентност на основание чл. 133, ал. 6 АПК съгласно определение
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№ 11185 от 26.09.2017 г., постановено по адм. д.
№ 10557/2017 г. по описа на ВАС, първо отделение, подадена от Сдружение на пострадалите
от недобросъвестността на Община Кюстендил,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Гоце Делчев № 45, представлявано от Ангел
Иванов Ангелов със съдебен адрес Кюстендил,
ул. Юрий Гагарин № 3, срещу Решение № 505 от
29.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил, е образувано адм. д. № 748/2017 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.12.2017 г. от 13,30 ч.
8818
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ с адрес Пловдив,
ул. Райко Даскалов № 67, подадена чрез Иван
Георгиев Йорданов, с която е оспорена законосъобразността на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за
дейността на „Синя зона“ и платените паркинги,
стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги
и гаражи“, Разлог, приета с Решение № 175 от
25.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Разлог, е
образувано адм. д. № 882/2017 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 15.12.2017 г. от 10,30 ч.
8819
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 63, ал. 3 и чл. 85, ал. 1, т. 2
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общински имоти и вещи, приета
с решение на Общинския съвет – гр. Бургас, по
т. 1, протокол № 13 от 28.06.2016 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 2985/2017 г.
8820
Административният съд – Кюстендил, съобщава, че е образувано адм. д. № 338/2017 г.
с предмет Решение № 569 по протокол № 24 от
31.08.2017 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11,
чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА във връзка с чл. 129,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 135, ал. 3 и чл. 136
ЗУТ и Решение № ІІ-1 по протокол № 16 от
2.08.2017 г. на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2 във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 8 и 11 ПОДОСКНКВОА е одобрен
проект за ИПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ І –
„За ком п лексно ж и лищ но с т рои т елс т во“, в
кв. 112А и УПИ І – „За комплексно жилищно
строителство“, в кв. 382 и ул. Ракла от плана за
регулация на кв. Запад, гр. Кюстендил, с който
се изменят уличнорегулационните линии на
УПИ І в кв. 382 и УПИ І в кв. 112А откъм ул.
Ракла, съобразено с изградената улица. УПИ І
в кв. 112А се разделя на два новообразувани
имота – УПИ І – „За комплексно жилищно строителство“, с площ 10 968 кв. м и УПИ ІІ – „За
обществено обслужване“, с площ 2219 кв. м и се
определят линиите на застрояване, съобразени
със сервитутите на подземната инфраструктура, и се определят устройствените показатели
за новообразуваните УПИ. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародване в „Държавен вестник“ на съоб-
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щението за оспорването, като към заявлението
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовано лице.
8683
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, с който се
оспорва чл. 39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Луковит, приета с Решение
№ 191 от 30.01.2009 г. на ОбС – гр. Луковит, по
който протест е образувано адм. дело № 362/2017 г.
по описа на Административния съд – Ловеч.
8792
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 489/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбата на чл. 13,
т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Лом, приета с Решение
№ 457 от протокол № 44 от 20.01.2010 г., изм.
и доп. с Решение № 649 от протокол № 65 от
22.12.2010 г., с Решение № 670 от протокол № 66
от 31.01.2011 г., с Решение № 726 от протокол № 71
от 12.05.2011 г., с Решение № 764 от протокол № 76
от 16.09.2011 г., с Решение № 178 от протокол № 12
от 21.06.2012 г., с Решение № 271 от протокол № 26
от 21.12.2012 г., с Решение № 609 от протокол № 79
от 22.12.2014 г., с Решение № 618 от протокол № 81
от 27.01.2015 г., с Решение № 26 от протокол № 5
от 23.12.2015 г., с Решение № 47 от протокол № 7
от 27.01.2016 г., с Решение № 169 от 31.08.2016 г., с
Решение № 228 от протокол № 30 от 21.12.2016 г. и
с Решение № 289 от протокол № 34 от 28.04.2017 г.
от 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
№ 489/2017 г. е насрочено за 12.01.2018 г. от 10 ч.
8791
Административният съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 18, ал. 8, изр. 1
от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на община Карлово, приета с Решение № 2151,
взето с протокол № 47 от 26.03.2015 г., последно
изм. с Решение № 605, взето с протокол № 23 от
25.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Карлово,
по което е образувано адм.д. № 2937/2017 г. по
описа на А дминистративния съд – Пловдив,
ХХVІІІ състав.
8685
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Сливен, на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Твърдица, приета от Общинския съвет – гр.
Твърдица, по което оспорване е образувано адм.д.
№ 350/2017 г. по описа на Административния
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съд – Сливен, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 10.01.2018 г. от 14 ч.
8736
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от сдружение „Съюз на погребалните
фирми в България“, представлявано от председателя Атанас Благоев Аргиров, с която се
оспорват чл. 33, 34, 35, 36 и 37 от раздел V на
Наредбата за гробищните паркове и погребалнообредна дейност на територията на Столичната
община, приета с Решение № 437 от 20.07.2017 г.
на Столичния общински съвет при Столичната
община съгласно протокол № 37 от 20.07.2017 г.,
по която е образувано адм. д. № 10334/2017 г. по
описа на Административния съд – София-град,
VІ тричленен състав, насрочено за 19.01.2018 г. от
15 ч. 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.
8785
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 45, ал. 6 от
Наредба № 5 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Елхово, по което е образувано адм. дело
№ 339/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 4.01.2018 г. от 10 ч.
8778
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 47, ал. 1,
чл. 100, ал. 3, чл. 109, ал. 3 и чл. 118, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение № 120 от 30.10.2008 г. на Общинския съвет – Тополовград, последно изменена
с Решение № 224 от 27.02.2017 г. на Общинския
съвет – Тополовград, по което е образувано адм.
дело № 337/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 4.01.2018 г. от 10 ч.
8779
Кюстендилският районен съд, единадесети
граждански състав, призовава Мухаммад Маджид Карим, роден на 12.06.1981 г., с неизвестен
адрес в чужбина и в Република България, по гр.
д. № 2168 от описа на съда за 2017 г., в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на съда, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея, депозирана от Роза
Георгиева Николаева, с която е предявен иск с
правно основание чл. 49 СК, за отговор по реда на
чл. 131 ГПК. Ако лицето не се яви за получаване
на съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8790
Пловдивският районен съд издава по гр. д.
№ 11450/2017 г. по описа на ПРС, VІ гр. с., на
основание чл. 562 ГПК заповед за неплащане по
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молба на Никола Георгиев Тонев от Пловдив, ул.
Йордан Йовков № 8, с пълномощник адв. Крум
Василев Георгиев със съдебен адрес: Пловдив, ул.
Сливница № 6, ет. 5, офис А9, с която се отправя
покана към държателя на ценните книги – временни удостоверения: № А1-094-01 от 31.10.1999 г.
за притежание на 6 бр. поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка една от тях на обща
стойност 60 лв. от капитала на „Логистика“ – АД;
№ А1-053-01 от 31.10.1999 г. за притежание на
10 бр. поименни акции с номинална стойност
10 лв. всяка една от тях на обща стойност 100 лв.
от капитала на „Логистика“ – АД; № А1-058-01
от 31.10.1999 г. за притежание на 12 бр. поименни
акции с номинална стойност 10 лв. всяка една
от тях на обща стойност 120 лв. от капитала на
„Логистика“ – АД; № А1-069-01 от 31.10.1999 г. за
притежание на 20 бр. поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка една от тях на обща
стойност 200 лв. от капитала на „Логистика“ – АД;
№ А1-043-01 от 31.10.1999 г. за притежание на
10 бр. поименни акции с номинална стойност
10 лв. всяка една от тях на обща стойност 100 лв.
от капитала на „Логистика“ – АД; № А1-039-02
от 15.11.2001 г. за притежание на 50 бр. поименни
акции с номинална стойност 10 лв. всяка една
от тях на обща стойност 500 лв. от капитала на
„Логистика“ – АД, в случая неизвестен, който да
заяви оспорването си най-късно до посочения в
заповедта ден на заседанието на съда за произнасянето по обезсилването – 13.02.2018 г., като
предупреждава същия, че ако не стори това,
ценните книги ще бъдат обезсилени. Нарежда на
„Логистика“ – АД, ЕИК 115176700, със седалище
и адрес на управление Пловдив, бул. Васил Априлов № 139, да не извършва никакви плащания
на приносителя на ценните книги.
8786
Провадийският районен съд призовава Шаммас Демирел, с нерегистриран в Република България адрес, да се яви в съда на 14.12.2017 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 39/2017 г., заведено от
Петранка Миленова Маринова. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 40, ал. 2 ГПК.
8806
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 128 състав, уведомява Луис Фернандо
Техеро Абела, гражданин на Република Испания, роден на 16.05.1951 г., че има качеството на
ответник по гр.д. № 49378/2015 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 128 състав, образувано по предявен
иск от „Топлофикация София“ – ЕАД, с адрес
София, ул. Ястребец № 23Б, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, 128 състав, за връчване на съобщението
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
8807
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 83 състав, е
образувал гр.д. № 43785/2017 г. по иска с правно
основание чл. 560 – 569 ГПК от Тодор Атанасов
Вергиев, ак ционер в „АТМ – Цент ър“ – А Д,
ЕИК 121482679, и кани държателя на Временно
удостоверение № 105, удостоверяващо правото
да получи 6173 поименни акции с право на глас
с номинална стойност от 1 лв. всяка на обща
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стойност 6173 лв. от капитала на „АТМ – Център“ – АД, ЕИК 121482679, да заяви по настоящото
дело правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 12.12.2017 г. от 16,30 ч., когато ще
се разгледа молбата на Тодор Атанасов Вергиев,
акционер в „АТМ – Център“ – АД, ЕИК 121482679,
за обезсилване на това удостоверение. В случай
че в указания срок държателят не заяви своите
права, ценната книга ще бъде обезсилена. Заповед
№ 261314 от 7.11.2017 г. нарежда да не се издават
акции и да не се извършват плащания по гореописаните ценни книжа. Насрочва делото в открито
съдебно заседание на 12.12.2017 г. от 16,30 ч., за
когато да се призове молителят Тодор Атанасов
Вергиев, акционер в „АТМ – Център“ – АД, ЕИК
121482679.
8808
Районният съд – гр. Средец, призовава Хеннинг Шандорф Хансен, гражданин на Дания,
с неизвестен а дрес, като ответник по г р.д.
№ 508/2017 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, да се яви
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8780
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. дело № 255/2010 г. с ищец:
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество, и ответници: Костадин Димитров
Костов с постоянен адрес: област Благоевград,
гр. Гоце Делчев, ул. Борис Чанджиев № 16, и
Янка Бориславова Костова с постоянен адрес:
област Благоевград, гр. Гоце Делчев, ул. Борис
Чанджиев № 16, с правно основание чл. 74, ал. 2
ЗОПДНПИ и с цена на иска: 104 133,79 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното
имущество на ответниците:
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Костадин Димитров
Костов и Янка Бориславова Костова:
сумата 2118 лв., представляваща пазарната стойност при от ч у ж даване на лек автомобил „Фолксваген голф вариант 1,9“, с рег.
№ Е8628ВН, рама № W V WZZZ1HZRW091426,
двигател № AAZ423922, цвят – сив, дата на първоначална регистрация – 5.10.1993 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Костадин Димитров
Костов и Янка Бориславова Костова:
сумата 2920 лв., представляваща пазарната
стойност при отчуждаване на лек автомобил
„Мерцедес С 250 ТД“, с рег. № Е8278ВМ, рама
№ WDB2021281F398710, двигател № 60596010006804,
цвят – тъмносин, дата на първоначална регистрация – 20.03.1996 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Костадин Димитров
Костов и Янка Бориславова Костова:
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сумата 1500 лв., представляваща пазарната стойност при от ч у ж даване на лек автомобил „Мазда 626“, с рег. № Е9387ВМ, рама
№ JMZGE12A201242514, двигател № FP246493,
цвят – червен, дата на първоначална регистрация – 27.09.1993 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Костадин Димитров Костов:
сумата общо в размер 26 450,47 лв., представляваща извършени вноски на каса по разплащателна сметка в левове в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД, по сметка № IBAN BG
53FINV915010BGN0SJQP.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Костадин Димитров Костов:
сумата общо в размер 1863,63 лв., представляваща извършени вноски на каса по разплащателна сметка в евро в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД, по сметка № IBAN BG
37FINV915010EUR0XYIA.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Янка Бориславова Костова:
сумата общо в размер 279,69 лв., представляваща извършени вноски на каса по разплащателна сметка в евро в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД, по сметка № IBAN BG 25
CBUN91951040214954 – Овърнайт.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Костадин Димитров Костов:
сумата общо в размер 7461,23 лв., представляваща извършени вноски на каса по разплащателна
сметка в евро в ТБ „Централна кооперативна
банка“ – АД, по сметка № IBAN BG07 CECB
979014C1 6493 00.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Костадин Димитров Костов:
сумата общо в размер 2053,62 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в евро в ТБ „Централна кооперативна
банка“ – АД, по сметка № IBAN BG07 CECB
979014C1 6493 00.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Костадин Димитров Костов:
сумата в размер 58 112,15 лв., представляваща вноски на каса по картова сметка в евро
по издадена дебитна карта „Мастъркард“ в ТБ
„Райфайзенбанк“ – АД, по сметка № IBAN BG
15 RZBB 91554490624405.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Янка Бориславова Костова:
сумата общо в размер 225 лв., представляваща
извършени вноски на каса по разплащателна
сметка в левове в ТБ „Юробанк България“ – АД,
по сметка № IBAN BG 41 BPBI 779221038502601.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Янка Бориславова Костова:
сумата общо в размер 1150 лв., представляваща
извършени вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове в ТБ „Юробанк България“ – АД,
по сметка № IBAN BG 41 BPBI 779221038502601.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 13.03.2018 г. от 14,30 ч. в зала № 2
на Окръжния съд – Благоевград, и третите лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
8707
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза Фондация
„За Оборище“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.12.2017 г.
в 20 ч. в София, ул. Проф. Асен Златаров № 10,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на Фондация „За Оборище“ за 2017 г.;
2. приемане на нови членове на фондацията; 3.
изработване на календар 2018 г.; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 21 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8884
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза Фондация
„Корен“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.12.2017 г. в 19,30 ч. в
София, ул. Проф. Асен Златаров № 10, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на Фондация „Корен“ за 2017 г.; 2. приемане на
нови членове на фондацията; 3. изработване на
календар 2018 г.; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8816
14. – Управителният съвет на Българската
федерация по сумо – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
федерацията в София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, зала
„Сумо“, на 19.01.2018 г. в 10 ч. при следния дневен
ред: 1. годишен отчет на УС за дейността на БФ
по сумо за 2017 г.; 2. приемане на бюджета за
2018 г.; 3. организационни.
8809
61. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортен
клуб по лека атлетика „Атлетик“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 19.01.2018 г. в 17 ч. в седалището
и на адреса на управление на сдружението – София, район „Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 509,
вх. 1, ет. 7, ап. 24, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на сдружението за 2015 и 2016 г.; 2. приемане на
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през изминалите 2015 и 2016 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет на сдружението за дейността им през 2015 и 2016 г. 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.
8810
39. – Управителният съвет на Сдружение
за учителска взаимопомощ (СУВ) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 31.01.2018 г. в 16 ч. в София, ул. Ген.
Паренсов № 11, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността на сдружението
и неговата ВСК за периода от 1.01.2017 г. до
31.12.2017 г.; 2. заключение на РК на ВСК за периода 1.01 – 31.12.2017 г.; 3. приемане на бюджет
на СУВ за 2018 г.; 4. обсъждане и гласуване на
решение на ОС на СУВ за дейността през 2018 г.
8804
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59. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на корабните снабдители“
(БАКС), Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
въз основа на чл. 16 от устава на БАКС свиква
общо събрание  на 17.01.2018 г. в 15 ч. във Варна,
бул. Княз Борис I № 111, хотел „Swiss-Belhotel
Dimyat Varna“, зала Панорама 13, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
през 2017 г.; 2. финансов отчет за периода януари
2017 г. – декември 2017 г.; 3. приемане на бюджет
за 2018 г.; 4. приемане на план-програма за дейността през 2018 г.; 5. избор на УС на сдружението; 6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Всички
материали по дневния ред на събранието са на
разположение на членовете в офиса на БАКС,
Варна, бул. Приморски № 1.
8805
36. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алианс
Франсез“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 20.01.2018 г. в 11 ч. на ул. Преслав № 69 при
следния дневен ред: 1. отчетен финансов доклад
на управителния съвет за изминалия период от
последното заседание на ОС на сдружение „Алианс
Франсез“ – Варна, до момента; 2. отчетен доклад
за културната дейност на управителния съвет за
изминалия период от последното заседание на
ОС на сдружение „Алианс Франсез“ – Варна,
до момента; 3. избор на нов управителен съвет
поради изтичане на мандата на настоящия УС,
както и избор на председател на УС. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.
8872
77. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 81, ал. 1 и 2
ЗА свиква редовно годишно общо събрание на
колегията на 27 и 28.01.2018 г. при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Адвокатския
съвет – Варна, през отчетната 2017 г. и приемане
на решения по него; 2. доклад на контролния
съвет; 3. отчет на Дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на адвокатския съвет на колегията
за финансовата 2018 г.; 5. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната. Общото събрание ще се проведе на 27.01.2018 г. в
8,30 ч. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен
център – Варна, и на 28.01.2018 г. от 11 до 14 ч. в
офиса на Адвокатската колегия – Варна, ул. Батак № 7. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
27.01.2018 г. в 8,30 ч. на основание чл. 81, ал. 4
от Закона за адвокатурата събранието се отлага
с един час по-късно и се провежда независимо
от присъстващите членове.
8838
14 4 . – С ъ в е т ът н а А д в о к а т с к а т а ко л е гия – Враца, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА свиква
редовно отчетно-изборно събрание на колегията на
27.01.2018 г. в 8,30 ч. в зала „БЗНС“ при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2017 г.; 2. отчет за финан-
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совата дейност на адвокатския съвет за 2017 г.;
3. доклад за дейността на контролния съвет; 4.
отчет за дейността на Дисциплинарния съд; 5.
приемане на бюджета на съвета на колегията
за финансовата 2018 г.; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА общото събрание ще се проведе същия
ден в 9,30 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се членовете на колегията да
участват лично или чрез писмено упълномощен
представител.
8859
313. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Стара Загора, на основание чл. 81,
ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗА свиква редовно общо
събрание на адвокатите при Адвокатска колегия – Стара Загора, на 27 и 28.01.2018 г. в 9 ч. в
заседателната зала на Адвокатска колегия – Стара
Загора, намираща се в гр. Стара Загора, ул. Пазарска № 35, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на САК за 2017 г.; 2. финансов
отчет на САК за 2017 г.; 3. доклад на контролния
съвет за упражняване на бюджета и стопанисване
имуществото на колегията през 2017 г.; 4. отчет
на Дисциплинарния съд за 2017 г.; 5. разисквания
по отчетите; 6. приемане на бюджет на САК за
2018 г.; 7. разни; 8. избор 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, на същото място в 10 ч.
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията. Поканват
се всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен
представител по реда на Закона за адвокатурата.
8858
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22. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Търговище, на основание чл. 81 ЗА
свиква редовно общо събрание на 27.01.2018 г. в
9 ч. в залата на Съвета в Търговище, ул. Лилия
№ 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2017 г. и вземане на
решения по него; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на Дисциплинарния съд; 4. приемане
бюджета на колегията за 2018 финансова година; 5. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната; 6. разни. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе в 10 ч.
същия ден при същия дневен ред.
8841
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
с нестопанска цел „Футболен клуб Черногорец – 1946“ – с. Ноевци, област Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.01.2018 г. в 17 ч. в седалището и на адреса на
управление на сдружението в с. Ноевци, сградата
на кметство Ноевци, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на УС за периода от началото
на управленския мандат до момента; 2. избор на
нов УС за периода на новия управленски мандат;
3. разни.
8839
Александър Георгиев Лазаров – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Софийски
приятели“, БУЛСТАТ 175080456, в ликвидация по
ф.д. № 4621/2006 по описа на Софийския градски
съд, със седалище и адрес на управление: София, ул. Съборна № 7, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят своите вземания в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
8865

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Съгласно чл. 11, т. 2 от Закона за „Държавен вестник“ срокът на обнародване на обявленията в
неофициалния раздел е не по-късно от един месец от постъпването им.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
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Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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