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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 97 за допълнение на Указ
№ 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България
и Националната служба за охрана,
изискващи висши офицерски звания

2

 Указ № 98 за удостояване на генерал-лейтенант Андрей Илиев Боцев с
висше офицерско звание „генерал“, считано от 6 май 2018 г.
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 Указ № 99 за назначаване на полковник Васил Генков Лазаров на длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по
военната сигурност и удостояването
му с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 6 май 2018 г.
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 Указ № 100 за удостояване на полковник Митко Стефанов Григоров с
висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 6 май 2018 г.
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 Указ № 101 за назначаване на капитан I ранг Георги Пенев Пенев на длъжността заместник-командир на Военноморските сили и удостояването
му с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, считано от 6 май 2018 г.
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 Указ № 102 за освобождаване на бригаден генерал Иван Тодоров Лалов от
длъжността командир на 3-та авиационна база, назначаването му на
длъжността заместник-командващ
на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано
от 6 май 2018 г.
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 Указ № 103 за назначаване на полковник Димитър Христов Петров на
длъжността командир на 3-та авиационна база и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 6 май 2018 г.
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 Указ № 104 за освобождаване на бригаден генерал Светослав Любенов
Даскалов от длъжността директор на
служба „Военна информация“ и от военна служба, считано от 22 май 2018 г.
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 Указ № 105 за назначаване на полковник Пламен Иванов Ангелов на длъжността директор на служба „Военна
информация“ и удостояването му с
висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 22 май 2018 г.
 Указ № 106 за освобождаване на генерал-лейтенант Пламен Асенов Атанасов от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна
служба, считано от 30 юни 2018 г.
 Указ № 107 за освобождаване на генерал-майор Димитър Крумов Илиев от
длъжността заместник-командир на
Корпус за бързо развръщане на НАТО в
Солун, Република Гърция, назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната и удостояването
му с висше офицерско звание „генераллейтенант“, считано от 1 август 2018 г.
 Указ № 108 за освобождаване на бригаден генерал Иван Кирилов Ортомаров от длъжността директор на
дирекция „Операции и подготовка“ на
Министерството на отбраната, назначаването му на длъжността заместник-командир на Корпус за бързо
развръщане на НАТО в Солун, Република Гърция, и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“,
считано от 1 август 2018 г.
 Указ № 109 за назначаване на полковник Маргарит Тенев Михайлов на
длъжността директор на дирекция
„Операции и подготовка“ на Министерството на отбраната и удостояването
му с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 август 2018 г.
 Указ № 110 за освобождаване на Мая
Крумова Христова от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Азербайджан със седалище в гр. Баку
 Указ № 111 за назначаване на Николай Христов Янков на длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Азербайджан със седалище в гр. Баку
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Конституционен съд
 Решение № 7 от 17 април 2018 г. по
конституционно дело № 7 от 2017 г.

6

Министерски съвет
 Постановление № 58 от 20 април
2018 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
22
 Постановление № 59 от 20 април
2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите
и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския
съвет от 2004 г.
22
 Постановление № 60 от 23 април
2018 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания,
приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.
24
Министерство
на образованието и науката
 Hаредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2017 г. за условията и
реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем
на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
36
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Министерство
на отбраната
 Hаредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния
фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и
цивилните служители, които живеят
при условията на свободно договаряне 37
Министерство
на правосъдието
 Hаредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите
при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на
правосъдието
37
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от
2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана
на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи
39
Върховен
административен съд
 Решение № 13701 от 13 ноември 2017 г.
по административно дело № 13690 от
2016 г.
40

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 97
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за
утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши
офицерски звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012
г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм., бр. 37 от 2013
г.; изм., бр. 40 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 26 и 53 от 2016 г.
и изм., бр. 7 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 54 от
2017 г.) в приложението към т. 1, след ред 3
се създава ред 3а:

„

3а. Директор на Щаба на от- Генерал-майор
браната – от 6 май 2018 г. (Контраадмирал)

“
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4282

УКАЗ № 98
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам генера л-лейтенант А ндрей
И лиев Боцев с висше офицерско звание
„генерал“, считано от 6 май 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4283

УК АЗ № 99
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОСТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Васил Генков
Лазаров на длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените
си ли по военната сиг у рност, счи тано от
6 май 2018 г.
2. Удостоявам полковник Васил Генков
Лазаров с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 6 май 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4284

УК АЗ № 100
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОСТА НОВЯВА М:
Удостоявам полковник Митко Стефанов
Григоров с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 6 май 2018 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4285

УКАЗ № 101
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам капитан I ранг Георги Пенев
Пенев на длъжността заместник-командир на
Военноморските сили, считано от 6 май 2018 г.
2. Удостоявам капитан I ранг Георги Пенев
Пенев с висше офицерско звание „флотилен
адмирал“, считано от 6 май 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4286

УКАЗ № 102
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Иван
Тодоров Лалов от длъжността командир на
3-та авиационна база, считано от 6 май 2018 г.
2. Назначавам бригаден генерал Иван Тодоров Лалов на длъжността заместник-командващ
на Съвместното командване на силите, считано
от 6 май 2018 г.
3. Удостоявам бригаден генерал Иван Тодоров Лалов с висше офицерско звание „генералмайор“, считано от 6 май 2018 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4287

УКАЗ № 103
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Димитър Христов
Петров на длъжността командир на 3-та авиационна база, считано от 6 май 2018 г.
2. Удостоявам полковник Димитър Христов
Петров с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 6 май 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4288

УКАЗ № 104
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1, чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Светослав
Любенов Даскалов от длъжността директор
на служба „Военна информация“ и от военна
служба, считано от 22 май 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4289
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УКАЗ № 105
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Пламен Иванов
Ангелов на длъжността директор на служба
„Военна информация“, считано от 22 май 2018 г.
2. Удостоявам полковник Пламен Иванов
Ангелов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 22 май 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4290

УКАЗ № 106
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1, чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-лейтенант Пламен
Асенов Атанасов от длъжността заместникначалник на отбраната и от военна служба,
считано от 30 юни 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4291

УКАЗ № 107
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам генерал-майор Димитър
Крумов Илиев от длъжността заместник-ко-
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мандир на Корпус за бързо развръщане на
НАТО в Солун, Република Гърция, считано
от 1 август 2018 г.
2. Назначавам генерал-майор Димитър Крумов Илиев на длъжността заместник-началник
на отбраната, считано от 1 август 2018 г.
3. Удостоявам генерал-майор Димитър
Крумов Илиев с висше офицерско звание „генерал-лейтенант“, считано от 1 август 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4292

УКАЗ № 108
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19,
т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Иван
Кирилов Ортомаров от длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“
на Министерството на отбраната, считано от
1 август 2018 г.
2. Назначавам бригаден генерал Иван Кирилов Ортомаров на длъжността заместниккомандир на Корпус за бързо развръщане на
НАТО в Солун, Република Гърция, считано
от 1 август 2018 г.
3. Удостоявам бригаден генерал Иван Кирилов Ортомаров с висше офицерско звание
„генерал-майор“, считано от 1 август 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4293

УКАЗ № 109
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
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ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Маргарит Тенев
Михайлов на длъжността директор на дирекция
„Операции и подготовка“ на Министерството
на отбраната, считано от 1 август 2018 г.
2. Удостоявам полковник Маргарит Тенев
Михайлов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 август 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4294

УКАЗ № 110
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Мая Крумова Христова от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Азербайджан със седалище в гр. Баку.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4295

УКАЗ № 111
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Николай Христов Янков на
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Азербайджан със седалище в гр. Баку.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7
от 17 април 2018 г.

по конституционно дело № 7 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: председател:
Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова, Стефка
Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги
Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при
участието на секретар-протоколиста Кристина
Енчева разгледа в закрито заседание на 17 април 2018 г. конституционно дело № 7/2017 г.,
докладвано от съдията Мариана КарагьозоваФинкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 18.07.2017 г. по искане на президента на Република България за
даване на задължително тълкуване на чл. 5,
ал. 4; чл. 4, ал. 3; чл. 85, ал. 1, т. 9; чл. 19,
ал. 2 и чл. 20 от Конституцията в очертан от
вносителя контекст и поставени конкретни
тълкувателните питания.
След уточнение от вносителя (направено
с писмо от 4.08.2017 г.) по искане на съдиятадокладчик петитумът на искането гласи, както
следва:
„Моля да дадете задължително тълкуване на
разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3, чл. 85,
ал. 1, т. 9, чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Конституцията на Република България относно смесени
международни договори на ЕС, какъвто е ВИТС,
като отговорите на следните въпроси:
1. При какви условия смесените споразумения,
сключени съвместно от ЕС и държавите членки
с трета държава, стават част от вътрешното право на Република България и придобиват
предимство пред вътрешното законодателство,
което им противоречи?
2. Зависи ли временното прилагане, предвидено в смесени споразумения, от изпълнението на
условията по чл. 5, ал. 4 от Конституцията?
3. Как следва да се тълкува разпоредбата на
чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията с оглед
на това:
3.1. Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията към смесените споразумения, сключени
съвместно от ЕС и държавите членки с трета
държава?
3.2. Как следва да се разбира изразът „правомощия, произтичащи от тази Конституция“,
употребен в чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията – само до правомощия, предвидени в Конституцията, или като правомощия, уредени в
Конституцията и законите?
3.3. Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията за смесени споразумения, които
предвиждат създаване на институции, в които
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участва ЕС, но не участват държавите членки,
при условие че в компетентността на тези институции се включват правомощия, произтичащи
от Конституцията?
4. Как следва да се тълкуват разпоредбите на
чл. 19, ал. 2, чл. 20 и чл. 5, ал. 4 от Конституцията и съотношенията между тях с оглед на:
4.1. За защитата на кои конституционни
ценности могат да се допускат отклонения от
чл. 19, ал. 2 от Конституцията?
4.2. Допускат ли се изключения и при какви
условия от принципа за равнопоставеност на
икономическите субекти при осъществяване на
стопанска дейност, за да се постигне балансирано
развитие на отделни райони от територията
на Република България?
4.3. В какви предели са допустими отклонения
от принципа на чл. 19, ал. 2 от Конституцията
при предимство в прилагането на международен
договор съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията?“
На заседание, проведено на 31 октомври
2017 г., Конституционният съд с определение
по допустимост е приел да разгледа по същество искането на президента за задължително
тълкуване в частта на тълкувателните питания
по т. 1 – 3 и е отклонил искането в частта на
тълкувателните питания по т. 4.
Искането на президента, така както е допуснато от Конституционния съд, е за задължително тълкуване на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3
и чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията относно
смесените споразумения, каквото е Всеобхватното икономическо и търговско споразумение
между Европейския съюз и държавите членки,
от една страна, и Канада, от друга страна (наричано за краткост по-нататък ВИТС, известно
като СЕТА – Comprehensive Economic and Trade
Agreement), свързано с посочените по-горе
тълкувателни въпроси.
Искането е организирано в две части. В
първата са очертани конституционноправните
проблеми, които според вносителя поставя
сключването на смесени (търговски) споразумения от „ново поколение“ за страната като
държава членка на Европейския съюз (ЕС или
Съюза). Втората част съдържа разбирането
на вносителя за съдържанието на конституционните разпоредби, чието тълкуване се
иска, и подкрепящите го доводи. Приема се,
че смесените споразумения се инкорпорират
в правния мир на страната и придобиват предимство пред националното право, така както
всички международни договори с участието
на Република България след изпълнението на
условията в чл. 5, ал. 4 от Основния закон.
Правното разрешение относно временното прилагане на смесените споразумения се свързва
в искането с чл. 4, ал. 3 от Конституцията.
Относно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 9 със
съответните подкрепящи доводи, основани на
изразеното от вносителя схващане за „правомощия, произтичащи от тази Конституция“ в
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цитираната разпоредба, се поддържа, че „Когато
международен договор предвижда специален
орган, без осигурено представителство на Република България, да взема решения, които
заместват това правомощие на Министерския
съвет, несъмнено е налице предоставяне на
правомощия.“ Направен е извод, че в тези
случаи трябва да се прилага процедурата по
чл. 85, ал. 2 от Конституцията.
От поканените институции становища са
представени от Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на външните
работи и Висшия адвокатски съвет.
Министерският съвет счита, че искането е
недопустимо, но заема позиция по поставените
тълкувателни питания със съответните доводи
по същество. Концептуалната рамка на изложените съображения по тълкуването на посочените в искането конституционни текстове е
правото на ЕС с присъщите му основополагащи
принципи, така както са изведени в юриспруденцията на Съда на Съюза. Министерският
съвет се позовава и на трайната праламентарна практика, видно от която досега чл. 85,
ал. 1, т. 9 от КРБ не е намирал приложение
в процеса на ратификация на международни
смесени споразумения и е отчетена волята на
конституционния законодател при приемането
на чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията.
Министърът на правосъдието приема, че
ВИТС вече произвежда пряко действие като
съставна част от правото на ЕС и на основание
разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Конституцията.
Същата се определя като гарант на конституционно равнище за участието на България
в непрестанно развиващия се интеграционен
процес. Изразено е виждането, че в конкретния
случай с ВИТС не се прехвърлят нови правомощия на институциите на ЕС извън тези, с
които Съюзът вече разполага в рамките на
първичното право. Оттам и ратификацията на
ВИТС не попада в приложното поле на чл. 85,
ал. 1, т. 9 от Конституцията.
Министърът на външните работи изяснява подробно правната природа на смесените
споразумения, сключени съвместно от ЕС и
държавите членки, и на тази плоскост разполага отговорите на поставените тълкувателни
въпроси. Подчертава, че чл. 5, ал. 4 от Конституцията не намира приложение към смесените споразумения в частта, в която попадат
в обхвата на предоставена компетентност на
ЕС. Приема, че за разпоредбите от смесените
споразумения, които са от компетентността
на отделните държави и които са в колизия
с вътрешното законодателство, чл. 5, ал. 4 от
Конституцията има значение на „темпорален
ограничител на временното им прилагане,
доколкото последното преустановява своето
действие с изпълнението на фактическия състав,
регламентиран в тази конституционна норма“.
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Висшият адвокатски съвет обосновава отговора относно приложимостта на чл. 5, ал. 4
към смесените споразумения в контекста на
разбирането за природата на първичното право на Съюза, от където се черпят доводи и за
останалите тълкувателни питания. Характерът
на „смесеността“ на споразуменията се свързва
с естеството на компетентността на ЕС. Отделено е по-специално внимание на позицията на
Съда на ЕС в Становище 2/15 от 16 май 2017 г.
за изключителната компетентност на Съюза по
повод споразумението за свободна търговия с
Република Сингапур, сходно с ВИТС.
От неправителствените организации становище е представено от сдружение „Българска
асоциация по европейско право“. Отправна точка при формиране на позицията на „Българска
асоциация по европейско право“ по поставените
тълкувателни питания е специфичната природа
на Учредителните договори. Поддържа се, с
позоваване на релевантната практика на Съда
на ЕС, че международни договори, попадащи в
изключителната компетентност на Съюза, както
и смесените споразумения, са неразделна част
от правото на Съюза и обвързват институциите
на ЕС и държавите членки. Поддържа се, че
разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията
е неприложима към временното прилагане на
смесените споразумения, каквото е ВИТС, а
като основание за ратификацията на частта
от същото, в компетентност на държавата, се
приема чл. 85, ал. 1, т. 8.
Писмено правно мнение са изразили проф.
д-р Снежана Начева, проф. д-р Жасмин Попова
и проф. д-р Николай Натов.
В правното мнение на проф. д-р С. Начева
се отчита значимостта на направеното питане
за формиране на конституционосъобразна практика у нас при тенденцията за увеличаване на
броя на смесените споразумения. Приема се, че
напрежението между чл. 5, ал. 4 и чл. 4, ал. 3
от Конституцията идва от влиянието, което
оказва върху тях достигнатата степен на „unionизацията на ЕС“ с Договора за ЕС (ДЕС) и
Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) от
2009 г. Изяснява се смисълът и съдържанието
на израза „правомощия, произтичащи от тази
Конституция“, употребен в чл. 85, ал. 1, т. 9
от Конституцията.
Макар и да поддържа недопустимост на
искането, проф. д-р Ж. Попова изразява позицията си по съществото на тълкувателни
въпроси, като привежда съответните доводи.
Поддържа се, че смесените споразумения стават част от правото на ЕС с произтичащите
от това последици за държавите членки след
приключване на националните процедури за
тяхното влизане в сила. Направен е изводът,
че смесените международни договори, какъвто
е ВИТС, изобщо не попадат в обхвата на чл. 5,
ал. 4 от Конституцията и е даден отрицателен
отговор на въпроса по т. 2 от питането. Отчи-
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тайки естеството на първичното право на ЕС,
и, от друга страна, че смесените споразумения,
каквото е ВИТС, са средство за осъществяване
на предоставена на Съюза компетентност, авторът на правното мнение отговаря отрицателно
и на въпроса по т. 3.1 от искането.
Проф. д-р Н. Натов приема, че чл. 5, ал. 4
е приложимият конституционен текст, за да
станат смесените споразумения част от националния правен ред, включително и при
временното им прилагане. Приема, че чл. 85,
ал. 1, т. 9 от Конституцията следва да се приложи към международни договори, които са
сключени от Съюза, обвързват неговите институции и държавите членки и предоставят на
Съюза правомощия, които у нас произтичат
от Конституцията.
Конституционният съд, като обсъди доводите
и съображенията за тълкуване на чл. 5, ал. 4,
чл. 4, ал. 3 и чл. 85, ал. 1, т. 9 във връзка с въпросите по т. 1 – 3 от искането на президента
на Република България и изразените становища
от институциите, Българската асоциация по
европейско право и представените по делото
писмени правни мнения, за да се произнесе,
взе предвид следното:
Разглеждани в тяхното единство, приведените доводи за необходимостта от тълкуването,
тълкувателните въпроси и поддържаното от
вносителя разбиране за смисъла на указаните
конституционни разпоредби са ясен ориентир
за контекста, в който се иска да бъде направено
тълкуването: тълкуването се свързва със смесените търговски споразумения като категория
споразумения и посочването на ВИТС между
ЕС и държавите членки, от една страна, и
Канада, от друга страна, е ориентир за такива
със сходна правна природа, следващи модела
на ВИТС. Идентификацията на ВИТС в искането чрез датата на подписване (30.10.2016 г.)
и страните по него не оставя съмнение, че
става дума за международни споразумения,
които са вид подходящи мерки за провеждане на външната (търговска) дейност на ЕС,
сключвани съобразно ценностите, целите и
принципите, правилата за разпределение на
компетентността в ЕС, и по ред, предписани
от ДЕС и ДФЕС (Договорите). В настоящия
случай се имат предвид международни търговски споразумения по ДФЕС, сключвани не
само от ЕС, а от Съюза съвместно с държавите
членки като едната от съдоговарящите страни;
тълкуването е поискано с оглед на очертаването на конституционния ред за въвеждане на
посочената категория смесени споразумения в
националната правна система, включително и
във връзка с временното им прилагане.
Предвид този контекст на искането Конституционният съд намира за уместно най-напред да
направи някои уточнения, които са от значение
за по-нататъшните разсъждения по предмета
на делото. Доколкото вносителят реферира към
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смесените търговски споразумения (договори)
по ДФЕС, отношение към поисканото тълкуване имат въпросите относно отличителните
характеристики на общата търговска политика
и „новото поколение“ търговски споразумения,
според Договора от Лисабон, правната природа
на смесените споразумения, тяхното временно
прилагане, статусът им в правния ред на Съюза,
както и относно компетентността на ЕС да
сключва международни споразумения от този
вид. Уточненията се основават на разпоредбите
на Учредителните договори и практиката на
Съда на ЕС (СЕС) в очертаната материя, които
обвързват държавите членки. Конституционният съд се позовава на тези и други източници на
правото на Съюза в рамките на необходимото
за произнасянето по настоящото дело.
I. Относно „новото поколение“ търговски
споразумения след Договора от Лисабон
Общата търговска политика (ОТП) от самото начало на европейската интеграция и
до днес е най-значимата област на външните
отношения на ЕС в практически план. Договорът от Лисабон въвежда изменения в ОТП,
които заслужават внимание от гледна точка
на предмета на делото. Принципите на ОТП
и нейното провеждане са уредени в ДЕС и
ДФЕС (Официален вестник на ЕС (ОВ на ЕС),
C 306/01 от 17.12.2007 г.). Така външнотърговската дейност е уредена като част от цялостната външна дейност на ЕС заедно с Общата
външна политика и политика на сигурност
(тази политика е предмет на уредба от отделна система от разпоредби и е извън предмета
на настоящото дело), но и с международната
политика за околната среда, политиката на
сътрудничество за развитие, хуманитарната
помощ и др. Тя е подчинена на разпоредбите,
принципите и целите на ДЕС (Дял V, Глава I).
Особено внимание тук заслужава целта на
външната дейност за опазване на ценностите
на Съюза и неговите интереси, на неговата
сигурност, независимост и цялост (чл. 21 (2) (а)
ДЕС), от която се ръководи, наред с целите за
добро глобално управление и целта за устойчиво
развитие, и ОТП. Накратко, ОТП е не само
многоаспектна с оглед на предмета, тя е обхватна
и по своите цели – както либерализиране на
търговията и икономически просперитет, което
е определящо, така и нематериални по характер цели. Наред с посоченото следва да се има
предвид също така, че Договорът от Лисабон
(Договорът) урежда юридическа правосубектност на ЕС (чл. 47 ДЕС), с което и качеството
на самостоятелен субект на международната
сцена. Така обхватната и многоаспектна ОТП
става инструмент за утвърждаване на решаваща
роля на ЕС в конструирането на глобалната
икономика и търговия като единен субект на
основата на неговите ценности. Също така
чл. 207 (1) ДФЕС потвърждава, че ключовите
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аспекти на външната търговия са в изключителната компетентност на ЕС.
Договорът за свободна търговия ЕС – Сингапур е първото търговско споразумение, следващо новата уредба на ОТП (в някои анализи се
посочва споразумението за свободна търговия
с Република Корея, но преговорите по него
започват преди Договора от Лисабон, докато
договарянето с Република Сингапур започва
през март 2010 г.). В отговор на сезиране от
Европейската комисия (Комисията) за характера на това търговско споразумение СЕС се
произнесе в полза на сключване на същото
като смесено със Становище 2/15 (ОВ на ЕС
C 363 от 3.11.2015 г.). Позицията на СЕС по
тези принципни за външната компетентност на
Съюза въпроси е елемент на съюзния правен
ред като интегриран в националните правни
системи на държавите членки.
Двустранните търговски споразумения отразяват посочените характеристики на ОТП при
действието на Договора от Лисабон. Именно
поради това, че са мащабни по предметен
обхват и целят постигане на икономически и
нематериални интереси едновременно, те често
се определят като „ново поколение“ търговски
споразумения, каквото е и ВИТС. Договорът от
Лисабон разширява обхвата на ОТП и включва
всички услуги и права на интелектуална собственост, макар и преди те да са отнасяни към
споделената компетентност (чл. 207 (1) ДФЕС),
както и преките чуждестранни инвестиции,
в списъка на изключителна компетентност
на Съюза. Това поставя въпроса, дали споразуменията, които са концентрирани върху
изключително търговска материя (включително
разпоредбите относно инвестициите), попадат
изцяло в изключителната компетентност на
Съюза. Именно това, че въпросът за изключителната компетентност на Съюза се извежда
на преден план във връзка с новите елементи
в ОТП, е, което също ги характеризира като
„ново поколение“ търговски споразумения.
II. Относно природата на смесените споразумения и тяхното временно прилагане
Независимо от глобалните цели на ЕС,
отразени в чл. 3 (5) и чл. 21 ДЕС, държавите членки настояват да бъдат възприемани
като необходима страна по международните
споразумения, в които влиза ЕС. Това е така,
защото външните отношения на държавата
принадлежат към твърдото ядро на суверенитета
и държавите членки (в качеството си именно
на суверенни държави в един доброволен
правов Съюз) са бдителни с оглед на своите
правомощия. Тъй като компетентността на ЕС
е изключителна само в определени области,
предоставена е с Учредителните договори за
предписаните с тях функции и цели на Съюза,
това става източник на самото понятие „смесени“: във външните отношения ЕС се налага
да съчетава (да смесва) своята компетентност
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с тази, с която разполагат държавите членки,
за да е възможно да действа в целия спектър
на външните отношения. При сключването
на международни търговски споразумения
това намира израз в участието съвместно на
Съюза и държавите членки като едната от
страните по същите. Смесените по характера
си споразумения не са новост за ЕС. Свързвани
най-често с обстоятелството, че се сключват
едновременно и от ЕС, и от държавите членки,
смесените споразумения в действителност отразяват природата на компетентността, в която
попадат по предметен обхват. От юридическа
гледна точка едно международно споразумение
е смесено, когато включва едновременно области, попадащи в компетентността на Съюза,
както и такива в запазената компетентност на
държавите членки. Докато в случаите, когато
споразумението частично обхваща области на
изключителна компетентност на Съюза, от
една страна, и такива на държавите членки,
от друга, „смесеността“ е задължителна, тя е
факултативна, когато споразумението покрива
области на т. нар. „споделена компетентност“,
съгласно чл. 4 ДФЕС във връзка с чл. 2 (2)
ДФЕС. В последния случай сключването на
смесено по характер споразумение зависи от
Съвета (заключение на Генерален адвокат
(ГА) Sharpston, представено на 21 декември
2016 г., производство за даване на Становище
2/15, образувано по искане на Европейската
комисия, пар. 73 – 75). Поради това, че стават
страна по споразумението, държавите членки
също следва да го подпишат и сключат, за да
влезе то в сила, което включва прилагане на
националната ратификационна процедура, наред със сключването от ЕС. Когато има силно
противопоставяне на държавите членки за
сключването на едно споразумение като такова
само от ЕС, в хипотезата на факултативна „смесеност“ Съветът de facto може да няма избор
и това води до сключването му като смесено.
Точно такъв е и случаят с ВИТС. Във връзка
с промяната в предложението на Комисията
да бъде сключен ВИТС като смесено споразумение през юли 2016 г. еврокомисарят по
търговията Сесилия Малмстрьом отбелязва,
че от юридическа гледна точка договорът е в
изключителната компетентност на ЕС (по преценка на Комисията), но поради политическата
ситуация в Съвета се налага предложението
да бъде променено в полза на смесено споразумение, за да се осигури по-бързо подписване
на ВИТС (European Commission – Press release
‘European Commission proposes signature and
conclusion of EU – Canada trade deal’, Strasbourg,
5 July 2016). Заключенията на Комисията са найчесто в обратната посока. Държавите членки
предпочитат смесените споразумения, защото
така им се предоставя възможност за вето и
преодоляване на ефекта на гласуването с мнозинство в Съвета (чл. 218 (8) ДФЕС). Ако една
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държава членка не ратифицира споразумението,
дори и всички останали да са го ратифицирали, споразумението не може да влезе в сила
както за ЕС, така и за останалите държави на
Съюза. На практика обаче Съветът сключва
смесените (двустранни) споразумения само
след като всички държави членки го ратифицират (няма практика в двустранните смесени
споразумения да бъде включвана специална
клауза, позволяваща част от държавите членки
да не са страна по споразумението или да се
присъединят по-късно).
От изложеното дотук е ясно, че тъй като
ЕС е изключително компетентен да сключва
международни споразумения в определен брой
случаи (макар неговата външна компетентност
да се разраства съществено), държавите членки
също така участват като страна по значителна
част от тях. В практически план това несъмнено усложнява и удължава процеса на тяхното
сключване. По правило двустранните смесени
договори включват клауза за влизане в сила,
която най-често предписва, че споразумението влиза в сила след като страните взаимно
направят уведомление за окончателното им
одобрение. Това правило принадлеж и на
международното право – чл. 24 от Виенската
конвенция за правото на договорите (Виенска
конвенция), но съюзното право го признава
и следва съгласно чл. 3 (5) ДЕС. В случая
на ВИТС отношение към влизането в сила
на споразумението има чл. 30.7 (2). Ратификацията е посочена и в Декларация № 20 на
Съвета, която, наред с другите изявления на
институциите и държави членки, е вписана
в протокола при приемането от Съвета на
пакета за ВИТС, приложен към решението на
Съвета за подписването на ВИТС (Решение
(ЕС) 2017/37 на Съвета от 28 октомври 2016 г.
за подписване, от името на Европейския съюз,
на Всеобхватното икономическо и търговско
споразумение (ВИТС) между Канада, от една
страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Официален
вестник на ЕС (ОВ), L 11/1080 от 14.01.2017).
Практиката по сключването на смесени споразумения показва, че този процес може да
отнеме години и временното им прилагане
дава възможност да се намалят неудобствата,
присъщи на продължителната ратификационна
процедура. Решението за временно прилагане
е нещо обичайно и приемането на такова се
предвижда като правило в самото споразумение
(в съответствие с нормите на международното право – чл. 25 от Виенската конвенция).
Съветът на ЕС на основание чл. 218 (5) във
връзка с чл. 3 ДФЕС може да решава кои
разпоредби от споразумението, попадащи в
изключителната компетентност на ЕС, могат
да бъдат прилагани временно. Част от споделената компетентност също може да бъде
предмет на временно прилагане, доколкото е
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в съответствие с разпределението на компетентността между Съюза и неговите държави.
ВИТС също включва конкретна разпоредба,
която предвижда възможност за временно
прилагане на споразумението (чл. 30.7, пар. 3),
и Съветът е взел отделно решение, наред с
това за подписването на ВИТС, което е важен
ориентир за изключителната компетентност на
ЕС (прочитът на текстовете на ВИТС показва,
че тя обхваща значителна част от разпоредбите).
Временно се прилагат и други разпоредби от
ВИТС: чл. 20.7 относно закрилата на авторското
право и други свързани права; определени разпоредби относно транспортните услуги – тази
област е споделена компетентност, но се прилагат в степента, в която не се засяга разпределението на компетентността; глави 22, 23 и
24 относно търговията и устойчивото развитие,
търговия и труд, търговия и околна среда и др.
Срокът на временното прилагане е най-често
обвързан с приключване на процедурите по
неговото сключване. Така предписва и чл. 1 от
решението на Съвета за временното прилагане
на ВИТС, чието основание е чл. 30.7, пар. 3
от споразумението (Решение (ЕС) 2017/38 на
Съвета от 28.10.2016 г. за временното прилагане
на ВИТС между Канада, от една страна, и ЕС
и неговите държави членки, от друга).
Като отчита практиката на СЕС, Конституционният съд отбелязва, че международните
споразумения, включително и смесените, по
принцип представляват интегрална част от правото на ЕС за частта в компетентност на Съюза
(решение по дело С – 181/73, R. & V. Haegeman
v. Belgian State, пар. 5, от 30.04.1974; решение
по дело С – 431/05 Merck, Genericos – Produtos
Farmaceuticos v. Merck от 11.09.2007). СЕС също
така определя и ранга на международните
споразумения: под първичното право, но с
предимство пред производното/„вътрешното“
за ЕС законодателство (решение по дело C –
179/97 Spain v. Commission от 2.03.1999; решение по дело T-115/94 – Opel Austria GmbH
v. Council of the European Union – от 22.01.1997,
пар. 94 и 101; решение по дело С-162/96, Racke
GmbH&Co.v. Hauptzollamt Mainz от 16.06.1998,
пар. 41, 45 – 51).
III. Относно компетентността на ЕС да
сключва смесени споразумения
Макар и всеобхватни, споразуменията от
„ново поколение“ по ДФЕС са все пак международни търговски споразумения, в сключването
на които ЕС участва в пределите на компетентността, предоставена му от държавите членки
чрез Учредителните договори. Компетентността
на Съюза съгласно чл. 2 ДФЕС e изключителна,
споделена или координираща, подкрепяща и
допълваща дейността на държавите в дадена
област (чл. 2 ДФЕС дефинира категориите
компетентност, а чл. 3 – 6 ДФЕС – областите,
попадащи в тяхното приложно поле). С оглед
предмета на настоящото дело е важно да се
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подчертае, че предоставената компетентност е
основополагащ принцип за ЕС (чл. 5 ДЕС). По
силата на този принцип Съюзът действа само
в границите на предоставената от държавите
с Учредителните договори компетентност за
постигане на предписаните в тях цели. Всяка
компетентност, която не е предоставена на
Съюза с тези договори, принадлежи на държавите членки (чл. 5 (2) ДЕС). Международните
споразумения, чийто предмет е само в изключителната компетентност на Съюза, се сключват
единствено от ЕС. Тази компетентност може да
бъде изрична или имплицитна в съответствие
с доктрината ERTA (доктрина за имплицитната компетентност – решение по дело 22/70,
Commission v Council of the European Communities,
от 31.03.1971, пар. 12 – 19 – European Agreement
on Road Transport (EART) и принципите в Становище 1/76 на СЕС (Становище 1/76, ‘Draft
Agreement establishing a European laying-up fund
for inland waterway vessels’ от 26.04.1977), които
са консолидирани в чл. 3 (2) ДФЕС.
Смесеният характер на едно международно
споразумение невинаги е резултат от стриктна
правна преценка на компетентността на Съюза,
а също и на политически доводи. Държавите
членки, в рамките на Съвета, винаги могат
да постигнат консенсус, че едно споразумение
трябва да е смесено, в частност, като добавят
разпоредби, които правят необходимо тяхното
включване като страна по същото наред със
Съюза. Поради това, за да изразят своето съгласие да бъдат обвързани със споразумението, и
ЕС, и държавите членки трябва да го сключат.
Ориентир за това, коя материя от един
международен договор, сключван като смесен,
е в полето на изключителна компетентност на
Съюза, е решението на Съвета на ЕС за временно прилагане. Точният обхват обаче никога
не е пределно ясен към момента на неговото
приемане и то не казва какво е, а само какво
може да е, в изключителна компетентност на
ЕС. Общоприето е разбирането, че чл. 3 (2)
ДФЕС консолидира мащабната практика на
СЕС в обсъжданата материя. Докато цитираната разпоредба се отнася до хипотезите на
изключителна компетентност на ЕС (природата
на същата), чл. 216 (1) ДФЕС визира случаите на
съществуване въобще на външна компетентност
за сключване на международни споразумения,
безотносително към нейната природа – изключителна или споделена. Между факторите,
засягащи „смесеността“, е природата на компетентността, която може да бъде изключителна
на Съюза, изключителна на държавите членки
и случаи, в които нито ЕС, нито държавите
имат изключителна компетентност за всички
материи, предмет на един международен договор. В последния случай Съюзът и държавите
споделят компетентност, включително и когато
само част от материите попадат в споделената
компетентност. При споделена компетентност
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държавите членки могат да действат доколкото, и в степен в която, Съюзът не е упражнил
компетентността, но ако е предприел действие,
той може да препятства държавите членки
за приемането на правно обвързващи актове.
Поради това изключителната и споделената
компетентност са различими, докато ЕС не е
упражнил изчерпателно своята компетентност
(чл. 2 (2) ДФЕС).
Споделена външна компетентност на Съюза
съществува при условията на чл. 4 ДФЕС в
съчетание с чл. 216 (1) ДФЕС. Що се отнася до
нейното упражняване, следва да се има предвид
разпоредбата на чл. 2 (2) ДФЕС и Протокол
№ 25, включен с Договора от Лисабон към
ДЕС и ДФЕС, с акцент върху преференцията,
предоставена на ЕС – да избере да упражни
тази компетентност. Ако ЕС не избере да се
възползва от това право, външната компетентност, подобно на вътрешната компетентност, се
запазва от държавите членки. Упражнявайки
преференциалното си право по чл. 2 (2) ДФЕС,
ЕС реализира ефективно компетентност в дадена област и така заетата област се превръща
в област на фактически изключителна негова
компетентност, но не и в a priori изключителна
по смисъла на чл. 3 (2) ДФЕС. Това, че чл. 2 (2)
ДФЕС позволява на ЕС да упражнява своето
преференциално право във връзка както с
външната, така и с вътрешната компетентност, не означава обаче, че ЕС разполага с
неограничено право да налага своята външна
компетентност във всички области на споделена
компетентност, изброени в чл. 4 ДФЕС – принципът на субсидиарност определя кога Съюзът
действа в области, които не попадат в неговата
изключителна компетентност (чл. 5 (3) ДЕС).
Конституционният съд с оглед предмета на
делото не намира за необходимо да навлиза в
подробен анализ на компетентността на ЕС,
тъй като това е въпрос на тълкуване на ДЕС
и ДФЕС, което е извън неговата юрисдикция.
Посоченото е достатъчно, за да бъде направено
следното обобщение от значение за настоящото
дело: предвид цялостната уредба на материята
на компетентността на Съюза в Договорите
и мащабната практика на СЕС, която, макар и консолидирана в нормите на чл. 3 (2)
и чл. 216 (1) ДФЕС, продължава да обвързва
и днес със своето богатство на виждания в
тази материя, на практика Съюзът има правомощия в широк кръг материи, като част от
компетентността му е споделена с държавите
членки, макар и техният дял да не е съществен;
държавите членки много рядко пропускат да
намерят основание за смесени споразумения
и да постигнат съгласие в Съвета, което потвърждава политическия в известна степен
характер на избора в полза на сключването
на едно споразумение като смесено.
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Към всичко посочено за смесените споразумения тук следва да се добави и задължението
за лоялно сътрудничество. Този принцип, от
който Съдът на ЕС извлича задължението за
(тясно) сътрудничество, е основополагащ за
съюзното право и е закрепен изрично в чл. 4 (3)
ДЕС. Става дума за правно задължение, което
се отнася до всички области на дейност на
Съюза и обвързва както държавите членки,
така и ЕС. В сферата на външните отношения това е ключов принцип за споделената
външна компетентност. СЕС често прилага
задължението за сътрудничество като ориентир при разпределението на компетентността
във външните отношения (Становище 1/78
на СЕС от 4.10.1979 се счита като ключово за
задължението за сътрудничество/Становище
1/78, International Agreement on Natural Rubber).
Специално внимание на сътрудничеството
при споделената компетентност СЕС отделя в
Становище 1/08 (Становище 1/08 на СЕС от
30 ноември 2009 – General Agreement on Trade
in Services (GATS) и го свързва с изискването
за единство в международното присъствие и
представителство на Съюза.
Обобщавайки, Конституционният съд посочва, че всички разпоредби от едно споразумение,
които попадат в обхвата на ОТП (чл. 207 (1)
ДФЕС), са от изключителна компетентност
на Съюза на основание чл. 3 (1) ДФЕС, а в
случаите на действащо вторично законодателство към тази компетентност се отнасят
и други дейности на Съюза на основание
чл. 3 (2) ДФЕС. При споделената с държавите
членки компетентност на Съюза задължението
за сътрудничество на държавите членки има
особена тежест за постигането на целта за
утвърждаването на Съюза като единен субект
в международен план.
Извън направените уточнения Съдът отбелязва и следните обстоятелства, които взема
предвид, за да се произнесе по делото.
Освен споменатото вече Становище 2/15 на
СЕС следва да се отбележи, че на 7.09.2017 г.
Кралство Белгия се възползва от предоставената в чл. 218 (11) ДФЕС възможност на всяка държава членка да поиска предварително
становище от СЕС относно съвместимостта
на предвидената от ВИТС съдебна система за
разрешаване на инвестиционни спорове между
инвеститори и държави с правото на ЕС. СЕС
все още не се е произнесъл по искането. Също
така Федералният конституционен съд на Германия в решение от 13 октомври 2016 г. отхвърля
искането за налагане на обезпечителна мярка,
с която да се предотврати даването на съгласие от страна на представителя на Германия
в Съвета на ЕС за подписването, сключването
и временното прилагане на споразумението
(производството е относно конституционосъобразността на ВИТС), но при няколко условия.
Две от тях се отнасят до разпределението на
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компетентността, допустимия обхват на разпоредбите, които се прилагат временно (нещо,
което е направено в Становище 2/15, прието
след това решение), както и до осигуряване от
федералното правителство на такова тълкуване на чл. 30.7, параграф 3, буква в) от ВИТС,
което да позволи на Германия да прекрати
едностранно временното прилагане. С решение
от 31 юли 2017 г. Конституционният съвет на
Франция приема в производство, аналогично
на това по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията
на Република България, че ВИТС не съдържа
клауза, която противоречи на Френската конституция. Това решение на Конституционния
съвет открива пътя за ратификация на споразумението във Франция.
IV. Относно тълкувателните питания
– относно рамката на тълкувателните въпроси по т. 1 и 2
Конституционният съд счита, че по начина,
по който са формулирани тълкувателните въпроси в т. 1 и т. 2 от искането, те очевидно са
поставени от вносителя в една обща понятийна
рамка – тази на разпоредбата в чл. 5, ал. 4 от
Конституцията. Както става ясно от изложеното в раздели II и III, въпреки разширяването
на изключителната външна компетентност на
Съюза с Договора от Лисабон, сключваните
след влизането му в сила споразумения за
свободна търговия са със смесен характер.
Режимът на външните отношения, макар и
той да консолидира практиката на СЕС, остава
изключително сложен, що се отнася до прокарването на разграничителната линия между
външната компетентност на Съюза и на държавите членки. Съществуването на споделена
компетентност не определя кой ще ратифицира
международното споразумение, което остава
в известна степен предмет на политическа
дискреция. Решението на СЕС по делото OTIF
(решение по дело C-600/14, Germany v. Council
(OTIF) от 5 декември 2017) потвърждава, че
сключването на смесени споразумения от ЕС
не препятства последващи имплементиращи
изключителни действия на Съюза. Докато този
вид смесени споразумения са удобно средство
да се заобиколи воденето на безкрайните спорове за разпределението на компетентността,
още в началото на процеса на сключването
им може да възникне въпрос относно реда, по
който обвързват държавите членки.
Като взема предвид, че смесените търговски споразумения, каквото е ВИТС, са
такива по ДФЕС, че общите принципи и условия за сключването на тези споразумения
са предписани от Учредителните договори
(първично право на ЕС) и се конкретизират
в съдържанието на актове на ангажираните в
този процес институции на Съюза (вторично
право на ЕС), които са неразделна част от, и
с предимство пред, националния правен ред

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

на държавите членки, Конституционният съд
счита, че посочените тълкувателни питания
следва да бъдат разгледани в по-широката рамка
на разбирането за естеството на общностния
правен ред и отношенията му с националната
правна система.
Още през 60-те години СЕС (съд на общностите тогава) ясно заявява позицията си, че
основополагащите договори не са традиционни
международни договори и отстоява тезата за
автономност на общностното (тогава) право и
на предимството, на произтичащите от него
задължения, по отношение на националния
правен ред на държавите членки. Общопризнато
е, че началото на тази насока на разсъждения
на СЕС се поставя в решението по делото van
Gend en Loos през 1963 (решение по дело 26/62
NV. Algemene Transporten Expeditie Onderneming
van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie
der Belastingen от 5.02.1963), макар и да има
по-ранни решения на съда в този смисъл.
Конституционният съд счита, че така както е направено искането, в него се засягат
съществени въпроси на съюзния правен ред,
поради което намира за уместно да припомни
най-важното в аргументацията на СЕС в подкрепа на поддържаната от него теза. Според
СЕС Европейската икономическа общност
представлява „нов правен ред“ на международното право, в полза на който държавите
ограничават своите суверенни права, макар и
в ограничен кръг области, и субекти на този
ред са не само държавите членки, но и техните
граждани. Съществено допълнение към посоченото е, че ако в решението по делото Van Gend
en Loos СЕС все още споменава „нов правен
ред на международното право“, то само една
година по-късно – по делото Costa v E.N.E.L.
(решение по дело 6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L.
от 15.07.1964) изразява много ясно разбирането
за естеството на общностния правен ред. СЕС
поддържа, че Договорът за Европейска икономическа общност за разлика от традиционните
международни договори създава собствен (автономен) правен ред, който с влизането в сила
на Договора се интегрира в правните системи
на държавите членки и който националните
съдилища са длъжни да прилагат.
Конституционният съд отбелязва също така,
че характерът на ЕС като sui generis организация намира израз не само в отношенията му
с неговите държави членки, но и в позицията
му по отношение на международното право.
Както бе посочено, СЕС още в най-рано произнесените си решения го определя като „автономен“ правен ред, в който отношенията между
държавите не се уреждат от международното
право, а от общностното (днес съюзното) право.
В същото време ЕС се основава на договори,
сключени в рамките на международното право,
и в своите външни отношения зачита нормите
и принципите на международното право. В
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практиката си СЕС нееднократно подчертава,
че, за да бъде съхранена тази специфична природа на съюзния правен ред, международните
споразумения не могат да засягат неговата
автономност (решение по дело С-459/03, MOX
Plant – Commission of the European Communities
v Ireland от 30.05.2006 и Становище 2/13 от
18.12.2014 относно Конвенцията за защита
правата на човека и основните свободи). СЕС
извежда и своята юрисдикция по отношение
преценката за правомерност на общностните
актове, имплементиращи международните споразумения (не и относно самите споразумения),
в светлината на основните права, формиращи
интегрална част от общите принципи на правото на Съюза (решение по присъединени дела
С-402/05 P и С-416/05 P Kadi and Al Barakaat
International Foundation v. Council от 3.09.2008).
Всяка „вътрешна“ правна система, каквато
е и правото на ЕС по отношение на международното право, постоянно търси необходимия
баланс между международните обвързаности
и ценностите на общността, която организира.
След установяване на авторитета си по отношение на националния правен ред, с една укрепваща се идентичност, основана на ценности
и на икономическа сила, съюзният правен ред
се стреми към утвърждаване и отстояване на
същността си и в международния правопорядък.
Конституционният съд подчертава, че тезата
на съда в Люксембург, че Учредителните договори създават самостоятелна правна система
със специфична природа, е тезата, към която
се придържа в разсъжденията си по-нататък
по предмета на искането. Именно защото се
основава на трансфера на правомощия от
държавите членки към Съюза, като акт на
предоставянето им за упражняване чрез неговите институции, съюзният правен порядък
сам определя своето действие. Въплъщение на
тази специфична природа са основополагащите
принципи на предимство, универсална приложимост и директен ефект на правния ред на
Съюза по отношение на националния правен
ред, извлечени от СЕС в неговата практика,
която обвързва както институциите, така и
държавите на Съюза. Съществено значение
има разбирането на СЕС, че правният ред на
Общностите/Съюза не е външен, а е интегриран в правните системи на държавите членки,
което задължава националните юрисдикции да
прилагат съюзното право.
Конституционният съд е имал възможност
да изрази виждането си относно реда на интегриране на общностния в националния правен
ред и характера на отношенията между тях в
няколко свои решения. Така в Решение № 3 от
2004 г. той отбелязва, че „Актовете на първичното право на Европейския съюз представляват
международни договори по смисъла на чл. 5,
ал. 4 от Конституцията и при спазване на предвидените условия техните разпоредби стават
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част от вътрешното право на България. Нещо
повече, те имат предимство пред нормите на
вътрешното право, които им противоречат.“
Присъединителният договор е ратифициран по
предвидения в Конституцията ред, обнародван
е и е влязъл в сила, поради което се явява
част от вътрешното право на страната (в този
смисъл е и Решение № 1 от 2014 г. на Конституционния съд). Това разбиране е потвърдено
в неговия основен смисъл и в Решение № 3 от
2012 г., в което предимството на първичното
право се свързва с разпоредбата на чл. 5, ал. 4,
а автоматичното действие на предимството се
отнася към вторичното право на Съюза: „Щом
международният договор е ратифициран по
конституционен ред, обнародван е и е влязъл
в сила, той има предимство. Предимството
е безусловно. Съгласно чл. 5, ал. 4, изр. 2 от
Конституцията международните договори,
ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България,
са част от вътрешното право на страна и имат
предимство пред тези норми от вътрешното
законодателство, които им противоречат. Това
се отнася и за всички актове на общностното
право, а не само за регламентите (чл. 249, § 2
ДЕО и чл. 288, § 2 ДФЕС). Предимството действа автоматично и не е необходим какъвто и да
е било специален механизъм за установяване
или обявяване.“ Може да се обобщи, че съдът
приема, че конституционната норма, управляваща този процес, е нормата на чл. 5, ал. 4
от Конституцията – Учредителните договори
стават част от правната система на страната
при условията, предвидени в цитираната конституционна разпоредба, и, което е съществено, имат предимство пред вътрешното право
именно защото така е предписано от същата.
Конституционният съд отбелязва, че позицията по обсъждания въпрос в Решение № 3 от
2004 г., която се препотвърждава в последващата
му практика, е формулирана преди изменението на Конституцията през 2005 г., когато
бе създадено конституционното основание на
членството на Република България в ЕС чрез
въвеждането на разпоредбата на ал. 3 от чл. 4
на Основния закон.
В искането на президента тълкуването на
указаните в него конституционни норми е потърсено при съотнасяне помежду им. Макар
и смисълът и съдържанието на разпоредбата
на чл. 4, ал. 3 да са самостоятелен предмет на
внимание във връзка с тълкувателното питане
по т. 3.1, Конституционният съд намира за необходимо още тук да отбележи, че с нейното
въвеждане в Основния закон през 2005 г. се
създаде основание на конституционно ниво
за присъединяването на държавата към ЕС и
нейното пълноправно членство. Като отчита
характера на Учредителните договори като
„конституционна харта“ на Съюза (терминът
„основна конституционна харта“ се използва
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от СЕС в решение по дело 294/1983 – Les Verts
v European Parliament, от 23.04.1986, пар. 23;
Kadi and Al Barakaat International Foundation
v Council and Commission, решение по присъединени дела C-402/05 P и C-415/05 P от
3.09.2008, пар. 81, цитираното Становище 2/13
и др.), посочената конституционна разпоредба
предвижда участие на страната в изграждането на ЕС. Така тя отваря националната
правна система за включването и действието
на съюзното право след прилагане на националната ратификационна процедура, без да
предписва неговото отношение с националния
правен ред. Конституционният съд отбелязва,
че независимо от източниците си правото на
ЕС обвързва държавите членки в своята цялост и практиката на СЕС е съществен негов
елемент. Във връзка с определянето на отношенията между съюзния и национален правен
ред на държавите членки, доколкото в текста
на Учредителните договори отсъства изрична
разпоредба, валидна е практиката на СЕС по
този въпрос. В цитираното решение по делото
Flaminio Costa v E.N.E.L. СЕС формулира за
първи път принципа на предимство на правото
на ЕС: „... тъй като има автономен източник,
на произтичащото от Договора право поради
неговия специфичен и оригинален характер не
би могла да се противопостави... каквато и да
е вътрешноправна разпоредба, без то да бъде
лишено от общностния си характер и без да
се постави под съмнение правната основа на
самата Общност“.
Конституционният съд подчертава, че от
гледна точка на резултата – предимството на
правото на ЕС пред националното право – няма
напрежение между чл. 5, ал. 4 и чл. 4, ал. 3 от
Конституцията. С подписването на Договора
за присъединяване на Република България
към ЕС и неговото ратифициране, обнародване и влизане в сила държавата става страна
по Учредителните договори на Европейските
общности и Европейския съюз и приема съдържанието им, което е първично общностно
право. Предимството на общностното/съюзното
право обаче произтича от и е проявление на
специфичната природа на съюзния правен ред
и не се нуждае от „признаваща“ го конституционна разпоредба. Разпоредбата на чл. 4, ал. 3
е основанието за отварянето на националната
правна система за действието на правото на
Съюза, на което предимството е вътрешно присъщо като особен правен порядък, основан на
предоставянето на правомощия от държавите
членки. След като в Конституцията е въведена
специална норма, явяваща се фундамент на този
процес на обвързване с правните достижения
на Съюза – чл. 4, ал. 3 от Конституцията – с
всички произтичащи от това последици, от
Конституционния съд се очаква да я следва и
развива в пределите на своите правомощия.
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– относно тълкувателен въпрос в т. 1: „При
какви условия смесените споразумения, сключени съвместно от ЕС и държавите членки с
трета страна, стават част от вътрешното право
на Република България и придобиват предимство пред вътрешното законодателство, което
им противоречи.“
Както бе посочено, СЕС не третира Учредителните договори на Общностите и Съюза
като класически международни договори и
отстоява необходимостта от значително поголеми ограничения за държавите членки. В
съответствие с решението по делото Costa v.
E.N.E.L. общностният (тогава) правен ред, създаван с Учредителните договори, с влизането
им в сила става интегрална част от правните
системи на държавите членки. В духа на това
тълкуване цялото право на Съюза както първичното, включващо Учредителните договори,
договорите за техните изменения и тези за
присъединяване на нови държави членки, общите принципи на правото на ЕС и практиката
на СЕС по тълкуване на договорите, така и
вторичното право не представляват външен за
националния правен ред на държавите членки
правен порядък. От изложеното в раздел III е
видно, че ДФЕС съдържа подробна уредба на
ОТП и принципите и правилата на разпределението на външната компетентност между Съюза
и държавите членки. Причината за сключването
на смесени (търговски) споразумения е в това,
че ЕС не притежава изключителна компетентност във всички области на правото на ЕС.
От какъвто и характер да е „смесеността“ тя
е обхваната от Учредителните договори – първично право на ЕС – и държавите членки са
обвързани от сключените споразумения, в
крайна сметка, въз основа на правото на ЕС.
Разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията
е тълкувана и нейният смисъл е изяснен от
Конституционния съд в Решение № 7 от 1992 г.
Разпоредбата на чл. 5, ал. 4 не се прилага освен
за норми на международното право. Конституционният законодател е възприел умерен
монистичен подход, при който не се изисква
транспониране във вътрешния правен ред на
международните договори със специален акт, но
е необходима ратификация и влизане в сила за
тяхното въвеждане и предимство във вътрешното право. В чл. 85, ал. 1 от Конституцията
са посочени международните договори, които
задължително подлежат на ратификация от
Народното събрание. Държавите членки, като
стават страна по Учредителните договори, приемат съдържанието им като първично право,
уреждащо изчерпателно съюзните институции
и органи, техните компетенции и актовете
им (Решение на Конституционния съд № 3
от 2004 г.). В същото решение като основна
характеристика на актовете на вторичното
право е отбелязано обстоятелството, че те не
са международни договори по смисъла на чл. 5,
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ал. 4 от Конституцията и не подлежат на ратификация след приемането им. „Те имат пряко
действие и не се нуждаят от изрично въвеждане
в националното законодателство. Това е така,
защото институциите на Европейския съюз
действат в рамките на техните компетенции с
пряко обвързващ правен ефект спрямо институциите и гражданите в държавите членки.“
Обвързването на държавите членки с международните споразумения, сключени от ЕС (в
компетентност на Съюза), става на основание на
първичното съюзно право – чл. 216 (2) ДФЕС.
По отношение на смесените споразумения по
ДФЕС ратификацията от държавите членки
се извършва на същите в тяхната цялост като
част от комплексния процес на даване на
окончателно съгласие за обвързване с международните ангажименти, произтичащи от
тях. Такова съгласие следва да даде и ЕС чрез
решение на Съвета за сключване на дадено
споразумение, но след приключване на националните ратификационни процедури. Отказ
на ратификация от държавите членки по съображения, засягащи материите в изключителна
компетентност на ЕС, е недопустим поради
несъответствие с режима на компетентност на
ЕС. Тази позиция се подкрепя и от принципа на
лоялно сътрудничество (чл. 4 (3) ДЕС), който
изисква от Съюза и държавите членки пълно
взаимно зачитане при изпълнение на задачите, произтичащи от Учредителните договори.
Като гарантират зачитане на обвързаностите
на Съюза, държавите членки изпълняват
задължение, произтичащо от правото на ЕС
(решение по дело 104/81 – Hauptzollamt Mainz
v C.A. Kupferberg & Cie KG a.A, от 26.10.1982,
пар. 13).
Конституционният съд отбелязва, че макар
и държавите членки след като са подписали
споразумението да остават свободни да го ратифицират, тяхната свобода не е абсолютна. Те
са обвързани със задължението да се въздържат
от действие, което би поставило под въпрос
капацитета на ЕС да действа във външните
отношения, а чрез предписаната в чл. 3 (5)
ДЕС цел на Съюза да допринася за стриктното
спазване и развитие на международното право
те са обвързани и с международното право.
Това не означава, че те са задължени да ратифицират смесеното споразумение, тъй като това
би обезсмислило самата ратификация. Но като
правно задължение, свързано с целта от общ
интерес за единно представителство на Съюза на
международната сцена, със сигурност означава,
че всяка държава членка има ангажимент да
постави в ход ратификационната национална
процедура, и дори да положи възможно найдобрите усилия, защото това произтича от
правото на Съюза, което има предимство пред
националния правен ред.
Както бе посочено, смесените споразумения,
когато компетентността е споделена, съдържат
части (доколкото е възможно да бъдат отделени
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предвид правилото за упражняване на споделената компетентност по чл. 2 (2) ДФЕС), които
са в компетентност на държавите членки и
респективно – на Съюза, което налага и ратификация от всеки от самостоятелните субекти
на международното право. По отношение на
частта, която е извън изключителната компетентност на ЕС, необходимостта от ратификация по националния конституционен ред по
правило се предвижда в самото споразумение,
чието договаряне и подписване става с акт
на институции на ЕС (чл. 218 ДФЕС). ВИТС
не прави изключение и предписва в чл. 30.7,
параграф 1, че споразумението подлежи на
одобряване в съответствие със съответните
вътрешни изисквания и процедури. Тяхното прилагане е предвидено и в актовете на
Съвета: в решението за временно прилагане
(т. 4 от въводната част и чл. 1 от същото) и в
абзац втори на решението за подписването на
същото, както и в Декларация № 20 на Съвета.
Република България в рамките на Съвета е
подкрепила подписването на ВИТС. По въпроса
за съответствието на смесените споразумения
с договорите, както и относно разпределението
на компетентността между ЕС и държавите
членки, в случай на спор, единствено компетентен да се произнесе е Съдът на ЕС.
Конституционният съд подчертава, че в
случаите на сключени само от ЕС договори
държавите членки са обвързани от тях на основата на правото на ЕС, тъй като те самите не са
страна по същите и нямат преки отношения с
третата страна. В случая на смесените споразумения те са обвързани с международното право,
но трябва да се придържат към релевантните
принципи на правото на ЕС, какъвто е този
на лоялно сътрудничество и съблюдаването
на вътрешната цялостност на съюзното право.
Също така в някои случаи не всички държави
членки стават страна по смесените споразумения, и следователно те не са обвързани по
силата на международното право от тях, но
те продължават да са обвързани на основание
чл. 216 (2) ДФЕС – т. е. защото първичното
право на ЕС предписва това.
Предвид изложеното и посоченото в раздел II
относно сключените от ЕС международни споразумения като интегрална част от правото на
Съюза и неговата специфична природа следва,
че разпоредбите на смесените споразумения с
влизането в сила на споразуменията в частта
им, която се отнася до правомощия на ЕС,
имат действие в националния правен ред на
Република България като правнообвързващи
актове на Съюза. Те придобиват предимство
пред нормите на вътрешното право на страната, които им противоречат, не на основание
чл. 5, ал. 4, предложение второ, а по силата на
принципа на предимство на правото на ЕС.
По отношение на разпоредбите от тези споразумения, каквото е ВИТС, които попадат в
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запазената компетентност на държавите членки, се прилагат вътрешните конституционни
и законови процедури на държавите членки,
за да имат такива разпоредби предимство
пред нормите на вътрешното право, които им
противоречат. Това означава, че такава част
от международни смесени споразумения, по
които страна е и Република България, ще има
предимство пред нормите на вътрешното право, които є противоречат, след изпълнение на
конституционните изисквания по чл. 5, ал. 4
от Конституцията. Доколкото изискването за
национална ратификация, в случая с ВИТС,
произтича от самото споразумение, тя следва да бъде на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от
Конституцията.
Конституционният съд счита за уместно да
отбележи в допълнение, че дори когато разпоредбите на едно споразумение не попадат в
компетентност само на Съюза, то е неделимо
и държавите членки не могат да се придържат
само към отделни части от него. Тъй като
отговорностите за прилагането се поемат от
Съюза и държавите членки като едната от
съдоговарящите страни по споразумението,
естествено е да се изисква неговото тълкуване
и прилагане да бъде еднообразно. Това означава
тълкуването от СЕС и националните съдилища
да бъде основано на едни и същи критерии,
каквито безспорно са основополагащите (конституционните) за Съюза ценности и принципи
(високата степен на конституционализиране на
общностния правен ред е общопризнат факт).
Поради това и за частта от разпоредбите в полето на запазена компетентност на държавите
членки при смесените споразумения от вида на
обсъжданите тук ефективното предимство пред
националното право е обвързано с ценностите,
основополагащи за съюзния правов ред.
– относно тълкувателен въпрос в т. 2: „Зависи
ли временното прилагане, предвидено в смесени
споразумения, от изпълнението на условията
по чл. 5, ал. 4 от Конституцията.“
Както се отбелязва в искането на президента
на Република България (стр. 6 – 7) „Временното
прилагане е допустимо само в частта от смесените споразумения, отнасящи се до въпроси,
които съгласно ДФЕС са от изключителната
компетентност на ЕС.“ В раздел II от изложеното по-горе е отделено внимание и на въпроса
за временното прилагане на смесените споразумения. Решението за временно прилагане е
в компетентност на Съвета и се основава на
разпоредбата на чл. 218 (5) ДФЕС. То става с
акт на институция на ЕС, при упражняване
на предоставена на Съюза компетентност, в
рамките на установения с Учредителните договори институционален баланс. Временното
прилагане се предвижда по правило в самите
смесени (търговски) споразумения, както това е
валидно и за ВИТС – чл. 30.7 (подобно решение
е прието от Съвета и относно Споразумението
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за свободна търговия между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея,
от друга страна, което се основава на чл. 15.10,
пар. 5а от същото споразумение, ОВ на ЕС,
L 127, 14/05/2011, стр. 006 – 1343). В посочената
разпоредба са определени условията за временното прилагане и те са подкрепени от държавите
членки, включително Република България,
в рамките на Съвета на 30 октомври 2016 г.
и съответно одобрени от Европейския парламент на 15.02.2017 г. То е факт от 21 септември
2017 г. (ОВ на ЕС, L 238/16.09.2017 г., стр. 9 – Известие относно временното прилагане на ВИТС
между Канада, от една страна, и ЕС и неговите
държави членки, от друга). Също така съгласно
Декларация № 20 на Съвета, приложена към
вече цитираното решение за подписване на
ВИТС (ОВ на ЕС от 14.01.2017 г., L 11/1), ако
ратификацията на споразумението се провали
окончателно, временното прилагане ще бъде
отменено. Освен това в решението на Съвета
за временното прилагане на ВИТС несъмнено
се следва разпределението на компетентността
между Съюза и държавите членки, така както
това следва от цитираното Становище 2/15 на
СЕС – т. е. решението не е в несъответствие
с практиката на СЕС по този въпрос. Според
четвъртия параграф от решението за временно
прилагане ,,[ч]асти от споразумението, които
попадат в областта на компетентност на Съюза,
могат да се прилагат временно до приключване
на процедурите, необходими за сключването
му“. Така гласи и чл. 1, пар. първи на същото
решение, като в букви а), б), в) и г) на този член
е прецизирано съответно кои разпоредби от
глава Осма (Инвестиции) се прилагат временно
(буква а), кои разпоредби от Тринадесета глава
(Финансови услуги) не се прилагат временно
(буква б), че не се прилагат временно чл. 20.12,
27.3 и 2.7.4 и 28.7, параграф 7 (буква в), както и че
при временното прилагане на глави 22, 34 и 24
се спазва разпределението на компетентностите
между Съюза и държавите членки (в цитираното по-горе решение за временно прилагане
на смесеното търговско споразумение на ЕС
и държавите членки с Корея също се съдържа
изрично указание за разпоредбите, които не подлежат на временно прилагане). Същественото
е, че временното прилагане засяга единствено
разпоредби от споразумението, които попадат в
изключителната компетентност на ЕС и това е
установена практика (в цитираното становище
2/15 СЕС установява (т. 276 – 277), че с някой
изключения, каквото е това относно портфолио
чуждестранните инвестиции, разпоредбите на
споразумението за свободна търговия с Република Сингапур попадат в изключителната
компетентност на ЕС).
От направения във връзка с тълкувателен
въпрос от т. 1 извод, че разпоредбата на чл. 5,
ал. 4 не се прилага за правото на Съюза, и
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тъй като временното прилагане е по правило
относно разпоредби на смесените споразумения,
които са в изключителната компетентност на
ЕС, следва, че то не зависи от изпълнение на
условията по същата разпоредба.
– относно тълкувателни въпроси в т. 3:
„Как следва да се тълкува разпоредбата на
чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията с оглед на
това (3.1.) Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9 от
Конституцията към смесените споразумения,
сключени съвместно от ЕС и държавите членки
с трета държава?“
Конституционният съд счита, че преди да
вземе отношение по въпроса за приложимостта
на т. 9 от ал. 1 на чл. 85 относно обсъжданите
споразумения, е необходимо да изрази своето
разбиране за смисъла на чл. 4, ал. 3 от Конституцията. И двете разпоредби са част от
нормен комплекс, който е въведен в Основния закон през 2005 г. (Закон за изменение и
допълнение на Конституцията на Република
България, приет от 39-о Народно събрание
(НС), Обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.), с основната
цел да се подготви на конституционно ниво
пълноправното членство на страната в ЕС – не
единствено присъединяването към ЕС. Видно
от стенографските протоколи от заседанията на
Народното събрание (по-конкретно при първо
и трето четене на законопроекта за изменение
и допълнение на Конституцията – стенограма от пленарно заседание 445 от 26.01.2005 г.
и пленарно заседание 455 от 18.02.2005 г.),
тази разпоредба се възприема от народните
представители като „носеща конструкция“ на
конституционните изменения и допълнения.
Макар и да не е между най-дебатираните промени през 2005 г., изказаните в пленарна зала
разбирания за нейния смисъл и назначение, не
оставят съмнение, че обсъжданата разпоредба
се оценява като необходимото конституционно основание, на първо място, но не само за
присъединяването на Република България към
ЕС – акт, с който се извършва трансфер на
правомощия (цитираните по-горе стенографски
протоколи; в мотивите към законопроекта,
приет от Временната комисия за подготовка
на предложения за промени в Конституцията и
внесен през декември 2004 г. в НС, се посочва,
че измененията и допълненията са свързани „с
непосредствената задача за присъединяването
на Република България към ЕС“, но се споменава и участие на държавата в ЕС, както и че
изграждането на обединена Европа „е незавършен интеграционен процес“). Необходимостта
произтича от задължението на всяка държава
членка да приеме действащото към момента
на присъединяването и първично и производно право на Съюза (acquis communautaire),
включващо области, които до момента на
присъединяването са спадали в изключителната компетентност на държавата. Въпреки,
че е пестеливо формулирана, в разпоредбата
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на ал. 3 на чл. 4 от Конституцията е заложено
богато нормативно съдържание. Конституционният законодател разграничава участието
в изграждането и участието в развитието на
ЕС, отразявайки динамичния и непрекъснат
характер на интеграционния процес. При
първо четене на законопроекта за изменение
и допълнение на Конституцията в пленарната
зала се обсъжда и това, че с въвеждането на
ал. 3 на чл. 4 от Конституцията се отразява и
задълбочаването на интеграционния процес,
в смисъл на добавяне към икономическата
общност на „конституционализирането на
Договорите и отваряне към проблематиката
на основните права“(посочената стенограма
от 26.01.2005 г.). Това разбиране кореспондира
и на направеното в чл. 21 (1) ДЕС разграничаване между „неговото (на Съюза) създаване, развитие и разширяване“. По този начин
участието в изграждането е свързано не само
с акта на присъединяването на Република
България към европейското обединение, а
по-широко – с идеята за членството в ЕС, а
следователно със самото израстване на европейската конституционна архитектура, която
протича на етапи, белязани от изменения на
Учредителните договори. ДЕС изрично постановява в чл. 1 (2), че „Настоящият договор
бележи нов етап в процеса на изграждане на
все по-тесен съюз между народите на Европа…“
Във всеки един от тези случаи се извършва
трансфер на компетенции, който се легитимира
чрез съответната национална ратификационна
процедура – включването на първичното право в националната правна система има своя
фундамент в разпоредбата на ал. 3 на чл. 4 от
Конституцията, а ратификацията на основание
чл. 85, ал. 1, т. 9 (предпоставена от чл. 4, ал. 3
от Конституцията) прави възможно ефективното проявление на присъщата му универсална
приложимост, директен ефект и предимство
(виждането за превръщане в конституционна
норма на трансфера на правомощия е изразено
на първо четене на законопроекта – стенограма
от 26.01.2005 г.).
Участието в развитието на ЕС допълва
нормативния потенциал на обсъжданата конституционна разпоредба. Докато всеки нов етап
в изграждането е свързан с формулирането
на нови цели (което е предпоставка за предоставяне на нови области на компетентност
на Съюза), процесът на развитие е такъв на
разгръщане на вече предоставената на Съюза
компетентност. Разпоредбата на ал. 3, чл. 4 от
Конституцията е ново основно начало, един от
основополагащите принципи на установения
конституционен ред на страната. В правната
доктрина се приема, че тя „принадлежи към
ценностното ядро на българската Конституция“, което определя нейното систематично
място в Глава първа – „Основни начала“ – от
Основния закон. Разглежданата конституционна
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разпоредба е норма-принцип и норма-рамка.
Като норма-принцип тя въвежда европейското
измерение в дейността на държавата. Правото
на ЕС и националното право формират заедно
пространството, в което публичната власт едновременно участва в създаването на съюзното
право и развива националния правен ред със
зачитането на ценностите и основните принципи
на ЕС и националните интереси. Тя е и рамка,
в която се осъществява трансфера на правомощия, който процес не е неограничен. Като
поставя акцент върху „Република България“,
конституционният законодател подчертава, че
се съхранява конституционната идентичност
при участието на българската държава в изграждането и развитието на ЕС.
Воден от изложеното разбиране за съдържанието на ал. 3 на чл. 4, съдът счита, че тя
предпоставя разпоредбата на т. 9 от ал. 1 на
чл. 85 от Конституцията и е определяща за
смисъла на последната. Основание за това
съдът намира и в изказаните в тази насока
виждания от народни представители при обсъждането на същата разпоредба като част
от конституционните изменения през 2005 г.
(цитираните по-горе стенограми от заседания
на НС). Нейната формулировка не оставя
съмнение, че става дума за международни договори, с които се извършва частичен трансфер
на национална компетентност към ЕС – т. е.
особени международни договори за предоставяне на правомощия на ЕС, принадлежащи
на българската държава („предоставят на
Европейския съюз правомощия, произтичащи
от тази Конституция“ (чл. 85, ал. 1, т. 9). Това
се потвърждава и от изискването в ал. 2 на
чл. 85 за квалифицирано мнозинство за ратифицирането на този вид договори – две трети
от всички народни представители, каквото е и
минималното конституционно мнозинство за
изменение на Основния закон от Народното
събрание (чл. 155, ал. 2 от Конституцията).
Конституционният законодател е ясен – когато
представителното учреждение одобрява окончателно такъв вид международни договори,
явявайки се най-непосредствен изразител на
волята на суверена, е необходимо да се осигури
колкото е възможно по-голямо национално
съгласие за това. Разпоредбата на чл. 85, ал. 1,
т. 9 е предназначена за многократно прилагане и
е норма, която осигурява прилагането на чл. 4,
ал. 3 от Конституцията. На свой ред смесените
споразумения не предоставят компетентност на
ЕС, а се сключват с оглед на предоставена на
Съюза такава (споделена с държавите членки)
във външните отношения, при следване на
установените правила и процедури на нейното
упражняване, за което държавите членки са
дали своето съгласие предварително като страни по Учредителните договори. Поради това
приложима за нашата държава е обикновената
ратификационна процедура.
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На основание посоченото Конституционният
съд прави извод, че смесените споразумения
не се отнасят към категорията международни
договори, които следва да бъдат ратифицирани
на основание чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията.
Посочената разпоредба има предвид прехвърлянето на правомощия на националния законодател в компететност на съюзния законодател.
Както бе посочено вече, такова прехвърляне е
налице преди всичко при присъединяването на
държавата към ЕС, но също и при ревизия на
ДЕС и ДФЕС – и в двата случая се осъществява трансфер на правомощия към Съюза по
отношение на сфери на дейност, за които ЕС
ще придобие компетентност, принадлежала
преди на държавите членки.
Съгласно чл. 25, ал. 2 от Правилника за
организацията на дейността на Конституционния съд произнасяне по допустимостта на
искането е възможно във всяка фаза на конституционното дело.
В съответствие с извода относно тълкувателен въпрос по т. 3.1 Конституционният съд
намира, че тълкувателните въпроси по т. 3.2
и т. 3.3 от искането нямат отношение към
смесените (търговски) споразумения, каквото
е ВИТС, в който контекст е поискано тълкуването на указаните конституционни разпоредби.
Абстрактното тълкуване, ако бъде правено в
обхват, надхвърлящ този, очертаван от свързани
с предмета на тълкуването въпроси, по дадено
конкретно дело крие опасност от дописване
на Конституцията. Това води до изместване
на политическия дневен ред на обществото и
определящото значение на социалния контекст и
разбиране за смисъла на издигнатите от суверена
ценности и принципи в конституционен ранг.
Поради това съдът приема, че няма основание
да упражни правомощието си по чл. 149, ал. 1,
т. 1 относно тълкувателните въпроси по т. 3.2
и т. 3.3 от искането – искането по т. 3.2 и т. 3.3
е недопустимо и затова производството по делото в тази му част трябва да бъде прекратено.
Водим от горното, Конституционният съд
РЕШИ:
1. По тълкувателен въпрос по т. 1:
Разпоредбите от смесените споразумения,
сключени съвместно от Европейския съюз и
държавите членки с трета страна, каквото е
ВИТС, в частта им, която се отнася до правомощия на Европейския съюз, от момента на
влизането им в сила стават част от правото на
Съюза и на това основание придобиват предимство пред нормите на вътрешното право,
които им противоречат.
Разпоредбите от такива споразумения, които
попадат в компетентност на Република България, придобиват предимство пред нормите
на вътрешното право, които им противоречат,
при условията на чл. 5, ал. 4 от Конституцията.
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2. По тълкувателен въпрос по т. 2:
Временното прилагане на разпоредби от
смесените споразумения, попадащи в компетентност на Европейския съюз, не зависи от
изпълнението на условията по чл. 5, ал. 4 от
Конституцията.
3. По тълкувателен въпрос по т. 3.1:
Разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията не се прилага за смесените търговски
споразумения по т. 1.
4. Отклонява искането относно тълкувателните въпроси по т. 3.2 и т. 3.3 и прекратява
делото в тази му част.
Решението е прието с осем гласа.
Съдиите Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов и Анастас Анастасов са с особено мнение по допустимостта.
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдиите Румен Ненков, Кети Маркова и
Анастас Анастасов
по конституционно дело № 7 от 2017 г.
Подписваме с особено мнение решението
в частта му, с която Конституционният съд
се произнася по същество, като постановява
тълкувателно решение в отговор на въпросите:
„При какви условия смесените споразумения,
сключени съвместно от ЕС и държавите членки
с трета държава, стават част от вътрешното
право на Република България и придобиват
предимство пред вътрешното законодателство,
което им противоречи?; Зависи ли временното
прилагане, предвидено в смесени споразумения,
от изпълнението на условията по чл. 5, ал. 4 от
Конституцията?; Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9
от Конституцията към смесените споразумения,
сключени съвместно от ЕС и държавите членки
с трета държава?“. Не намираме съответна на
Конституцията правна възможност, при която
цитираните въпроси да получат своя отговор
във формата на задължително тълкуване на
конституционни разпоредби. Самият вносител
с направеното по делото уточнение е поискал
от Конституционния съд да даде задължително
тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4,
ал. 3, чл. 85, ал. 1, т. 9, чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от
Конституцията относно смесени международни
договори на ЕС, какъвто е ВИТС, като отговори
на поставените от него въпроси.
Продължаваме да поддържаме позицията
си, заявена в особеното ни мнение към определението по допустимостта на искането, че
последното е изцяло, а не частично недопустимо. Това налагаше постановяването на акт
за отклоняване на искането в неговата цялост
и прекратяване на производството по делото,
а не само по въпросите, обозначени с номера
3. 2 и 3. 3. Конституционният съд следваше да
бъде докрай последователен, като съобрази и
упражни правомощието си по чл. 25, ал. 2 от
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Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (ПОДКС) да се произнася по допустимостта във всяка фаза на
конституционното дело.
С особеното мнение към определението по
допустимостта на искането вече сме изразили убеждението си, че с възприетия подход в
действителност Конституционният съд изземва функции, които Народното събрание ще
следва да упражни суверенно в предстоящия
законодателен процес по ратификацията на
Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС). Не намираме основание да
го ревизираме и към настоящия момент.
Безпредметно е да се повтаря отново и
за пореден път константната практика на
Конституционния съд, който многократно и
последователно в актовете си неотклонно е
изразявал позиция срещу упражняването на
консултативни функции спрямо парламента
по отношение на негови бъдещи актове, подлежащи на контрол за конституционност. Това
е така, защото следвайки подобно процесуално
поведение, съдът се лишава от качеството си
на арбитър, решаващ конституционни спорове,
сам превръщайки се в страна по тях.
Важно e да се подчертае също, че Конституционният съд по дефиниция не може да
бъде ситуиран и възприеман като участник в
какъвто и да е политически дебат, включително и по въпроси, отнасящи се до бъдещата
ратификация на един международен договор,
какъвто е и ВИТС. Такъв може и следва да се
развие в комисиите и пленарната зала на Народното събрание, включително и с участието
на президента, в рамките на конституционните
му правомощия. За нас е недопустимо да се
иска от Конституционния съд да отговаря на
подбрани въпроси, свеждащи се до правната
същност и характеристики на т. нар. „смесени споразумения“ или „споразумения със
смесен характер“, към която група несъмнено
принадлежи и ВИТС, с оглед спецификите,
особеностите, а и възможните усложнения при
бъдещото им прилагане.
Впрочем тук е мястото, водени изцяло
от позицията си за обективност, изрично да
изтъкнем, че макар да остават встрани от
същинското тълкуване на Конституцията,
мотивите на настоящото решение в тяхната
аналитична, теоретична и сравнителноправна
част съдържат съществен, позитивен принос
не само за развитието на конституционната
юриспруденция, но и на правната наука по
въпросите на тълкуването и прилагането на
международните договори в светлината на разрешенията на правото на Европейския съюз и
с оглед на мястото им в националната правна
рамка на една конкретна държава членка.
Не споделяме обаче крайния резултат, защото в действителност диспозитивът на решението не съдържа, а при така формулираните
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тълкувателни питания и няма как да съдържа
изискуемите реквизити на реализирано от
компетентния орган същинско задължително
тълкуване на конкретни конституционни разпоредби с решение, постановено по реда на
чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията. В тази
си част решението противоречи флагрантно
на досегашната практика на съда и на конституционноправната доктрина, отнасяща се
до тълкувателното правомощие на Конституционния съд.
Както вече изтъкнахме, приетото в мотивите на решението според нас е вярно и има
своето място в практиката, но то може да
бъде единствено резултат на проведено друго
конституционно производство, а не в производство за задължително тълкуване на Конституцията, каквото е настоящото. Тук съзираме
основния концептуален дефект на взетото от
мнозинството съдии решение по същество.
Постановеният акт се оказва в сериозна колизия с трайно установената практика на съда,
а разграничаването от нея чрез приемане на
напълно противоположното решение за нас
остава неприемливо. В този смисъл не намираме основание юриспруденцията на Конституционния съд относно установените критерии
за допустимост на исканията за тълкуване на
Конституцията да бъде ревизирана.
Самият вносител не предлага повече от
една възможна интерпретация на смисъла и
съдържанието на конституционните разпоредби, чието тълкуване иска. Нещо повече – не
се сочат конкретни неясноти, предполагащи
необходимост от автентичното изясняване на
действителния смисъл на Основния закон.
Не се очертава и същински правен проблем,
който да обосновава нуждата от задължително
тълкуване на Конституцията. Очевидно е, че
въпросите в искането, неточно квалифицирани
като тълкувателно питане, се концентрират
върху правната природа и клаузите на един все
още нератифициран от българската държава
конкретен международен договор (ВИТС). А
след като това е така, конституционосъобразният подход за вносителя би следвало да е
различен – президентът би могъл успешно да
реализира правомощието си за сезиране на
Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 4 или
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията (Вж. в
т. см. Определение № 2/1995 г. по к.д. № 16 от
1995 г.), както и това за връщане на вече приет
от Народното събрание ратификационен закон
за ново обсъждане по реда на чл. 101, ал. 1 от
Конституцията.
Според нас поставените въпроси, разглеждани както поотделно, така и в тяхната съвкупност,
не са от характер, предпоставящ решаването
им по избрания от вносителя път – този на
задължително тълкуване на Конституцията от
Конституционния съд.
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В заключение продължаваме да считаме,
че в конкретния случай няма очертан с искането предмет на тълкуването, няма обоснован
правен интерес, няма формулирана неяснота,
нееднозначност или двусмислие в съдържанието на визираните конституционни разпоредби,
изискващи изясняване на тяхното смислово
съдържание, няма реален или дори хипотетичен
правен спор, поради което в случая според нас
изцяло липсва необходимост от задължително
тълкуване на Конституцията.
Конституционни съдии:
Румен Ненков
Кети Маркова
Анастас Анастасов
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Георги Ангелов
към конституционно дело № 7 от 2017 г.
Съгласявайки се с тълкуването, дадено с
решението, продължавам да считам, че самото
тълкуване е изцяло недопустимо по съображенията, които вече съм изложил в особеното си
мнение към определението по допустимостта
на искането.
І. Правораздаването е решаването на правен
спор от независим от спорещите арбитър.
Конституционният съд е правораздавателен
орган. Това следва не просто от посочването му
в Конституцията като съд, а от определената
му в нейния чл. 149, ал. 1 компетентност. Във
всеки от посочените в осемте є точки случаи,
включително при тълкуването, Конституционният съд решава конституционноправен спор.
За да е допустимо тълкуването, трябва да е
възможен повече от един отговор за смисъла
на тълкуваната разпоредба, в резултат на което
тя да може да се приложи по най-малко два
начина. Възможните тълкувания трябва да са
посочени от вносителя на искането. В този
случай има спор по точното значение на разпоредбата. Него съдът решава, „отсъждайки“ кое
от посочените или пък някое трето, непосочено
значение, отговаря на действителния смисъл
на Конституцията.
Когато от разпоредбата, чието тълкуване
се иска, може да се изведе само един смисъл,
няма правен спор, който Конституционният
съд да решава. В този случай той няма как да
действа по същество. Той няма „консултативна“ (обясняваща, разясняваща) компетентност
(вж. Определение № 6 от 2002 г., Определение
№ 4 от 2007 г., Определение № 8 от 2016 г. и
др.). Съдът може да посочи точния смисъл на
конституционна разпоредба само при спор за
него. При липсата на спор дейността му по
тълкуването є е недопустима. Това ограничение
е изключително съществено, защото е противотежестта на нечесто срещаната в правомощията на другите конституционни съдилища
възможност за дописване на Конституцията.
На него трябва да се настоява.
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ІІ. Разпоредбите, чието тълкуване е допуснато, имат само по един възможен прочит,
като Конституцията дава еднозначни отговори
на всеки от поставените в искането въпроси.
1. Член 5, ал. 4 от нея отговоря кои са условията, при които международните договори
стават част от вътрешното право на страната. По
смисъла на разпоредбата не са посочени, нито
са възможни различни тълкувания. Питането
всъщност е дали чл. 5, ал. 4 от Конституцията се прилага към „смесените договори“. То
може да получи отговор само при конкретен
конституционен казус, не и предварително чрез
тълкуване на конституционната разпоредба.
2. Това важи изцяло и за допуснатото тълкуване по т. 2. По смисъла на чл. 5, ал. 4 няма
спор, пита се за момента, от който действа
предвидено в „смесени споразумения“ временно прилагане – преди, след или независимо от
изпълнението на чл. 5, ал. 4 от Конституцията.
Въпросът отново е не за смисъла, а за приложимостта на разпоредбата към конкретен
факт – смесеното споразумение.
3. а. Същото е положението по допуснатите
за тълкуване питания по т. 3.1 и 3.3, които и
изрично започват с въпроса прилага ли се
чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията за посочените в тях видове смесени споразумения.
Смисълът на разпоредбата не е поставен под
съмнение, питането е за нейната приложимост
и оттам за вида на мнозинството (чл. 85, ал. 2
от Конституцията), с което се ратифицират
„смесени споразумения“. Отношението и тук е
дедуктивно – подвеждането на частното („смесените споразумения“) към общото (хипотезата
на чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията), а не
индуктивно, както при тълкуването.
б. В мотивите на искането към допуснатото
от съда за тълкуване питане по т. 3.2 (може ли
думите в чл. 85, ал. 1, т. 9 от Основния закон
„произтичащи от тази Конституция“ да се четат
като „уредени в Конституцията и законите“, т. е.
да се тълкуват разширително) не са изложени
никакви факти за наличието на правен спор по
съдържанието на понятието. Няма аргументи
за или против разширителното му тълкуване,
нито становище на вносителя в подкрепа на
една от двете тези. Не са налице следователно
процесуалните предпоставки за разглеждане
на искането по същество. Искането впрочем е
изрично свързано в мотивите си с Всеобхватното икономическо и търговско споразумение
между Канада и Европейския съюз и неговите
държави членки. Затова може с голяма степен
на сигурност да се предполага, че зад него
отново стои въпросът за вида мнозинство при
ратификацията на това споразумение.
Искането в допуснатите за разглеждане по
същество части следваше според мен да бъде
отклонено изцяло.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
4280
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 20 АПРИЛ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на
второстепенните разпоредители по бюджета
на Министерството на правосъдието (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2015 г.; изм., бр. 7 от 2017 г.) в
приложението към член единствен, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В наименованието „Обща численост на
персонала във второстепенните разпоредители
по бюджета на Министерството на правосъдието – 6231 щатни бройки“ числото „6231“
се заменя с „6306“.
2. На ред „Агенция по вписванията“ числото „522“ се заменя с „597“.
§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление
№ 89 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 36 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от
2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 37 от 2010 г.,
бр. 16 и 33 от 2011 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 27,
30 и 48 от 2015 г., бр. 7 от 2017 г.; Решение
№ 5921 на Върховния административен съд от
2017 г. – бр. 40 от 2017 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 числото „522“ се заменя
с „597“.
2. В чл. 11:
а) в т. 1, букви „г“ и „к“ се отменят;
б) създава се нова т. 3:
„3. във връзка с административнонаказателните производства:
а) обезпечава законосъобразното образуване, протичане и приключване на административнонаказателните производства;
б) изготвя проекти на наказателни постановления и резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство;“
в) досегашната т. 3 става т. 4.
3. В чл. 12 се създава т. 3:
„3. във връзка с административнонаказателните производства организира счетоводното отчитане на приходите от дейността.“
4. В чл. 15, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. участва в производството по осъществяване на административнонаказателна отговорност.“
5. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2:
а) в наименованието „Численост на персонала в Агенцията по вписванията – 522 щатни
бройки“ числото „522“ се заменя с „597“;
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б) на ред „Обща администрация“ числото
„34“ се заменя с „46“;
в) на ред „дирекция „Правно обслужване,
човешки ресурси и деловодство“ числото „15“
се заменя с „23“;
г) на ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“
числото „12“ се заменя с „16“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „482“ се заменя с „545“;
е) на ред дирекция „Длъжностни лица по
регистрация“ числото „106“ се заменя със
„120“;
ж) на ред „Главна дирекция „Регистри“, в
т. ч. 6 регионални дирекции“, числото „376“
се заменя с „425“.
6. Навсякъде в устройствения правилник
думите „търговския регистър“ се заменят с
„търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ и думите
„Закона за търговския регистър“ се заменят
със „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила
на постановлението министърът на правосъдието и ръководителят на второстепенния
разпоредител по бюджета на Министерството
на правосъдието привеждат структурата си в
съответствие с постановлението.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4262

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 20 АПРИЛ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда и начина за информиране на работниците
и служителите и за отпускане и изплащане на
гарантираните вземания при несъстоятелност
на работодателя, приета с Постановление
№ 362 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1
от 2006 г., бр. 20 от 2014 г. и бр. 29 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Информирането се извършва, както
следва:
1. за работниците и служителите, на които
трудовото правоотношение не е прекратено
към датата на вписване в търговския регистър на решението по чл. 6 от закона – чрез
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писмено уведомяване на представителите на
работниците и служителите и чрез обява на
подходящо място в предприятието;
2. за работниците и служителите, на които
трудовото правоотношение е прекратено през
месеца на вписване в търговския регистър на
решението по чл. 6 от закона или през последните 36 предходни календарни месеца – чрез
изпращане на съобщение с обратна разписка
на всеки работник и служител.“
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „чл. 108, ал. 1,
т. 1“ се заменят с „Инструкция № 1 от 3 април
2015 г. за реда и начина за осъществяване на
контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен
институт (обн., ДВ, бр. 28 от 2015 г.; изм.,
бр. 31 от 2017 г.)“.
§ 3. В чл. 8, ал. 1 думата „двумесечен“ се
заменя с „тримесечен“.
§ 4. В чл. 10, ал. 4 думите „и чл. 23, ал. 2“
се заличават.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. Думите „категория труд по НКТП“ се
заличават.
2. Указанията за попълване на справката за
размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения,
дължими от работодателя по Кодекса на труда
и други нормативни актове се изменят така:
„УК АЗАНИЯ
за попълване на справката за размера на
начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими
от работодателя по Кодекса на труда и други
нормативни актове
Справката за размера на начислените,
но неизплатени трудови възнаграждения и
парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни
актове, се изготвя от работодателя в срок до
21 дни от вписването в търговския регистър
на съдебното решение по чл. 6 от ЗГВРСНР.
Справката се изготвя за всички работници
и служители, които са или са били в трудово
правоотношение с работодателя, независимо
от срока му и от продължителността на работното време.
В съответните редове на справката се
вписват данните от разчетно-платеж ните
ведомости за начислените, но неизплатени
брутни трудови възнаграждения и парични
обезщетения, изплатените аванси, дължим
остатък за изплащане – помесечно за последните шест календарни месеца, предхождащи
месеца на вписване на съдебното решение.
Когато за някой (някои) от тези месеци лицето няма начислени, но неизплатени трудови
възнаграждения и/или парични обезщетения
(поради продължителна временна неработоспособност, неплатен отпуск и др.), в справката
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се включва следващият назад предходен месец.
Последният календарен месец, който може да
бъде включен в справката, е тридесет и шестият календарен месец, предхождащ месеца
на вписване на решението.
За лицата, които са с прекратени правоотношения през последните 36 месеца преди
датата на вписване в търговския регистър на
решението по чл. 6 и имат само начислени,
но неизплатени парични обезщетени я за
сметка на работодателя, дължими по силата
на нормативен акт или колективен трудов
договор, в справката се вписват начислените, но неизплатени парични обезщетения за
месеца, в който е извършено начисляването,
независимо от периода, за който се отнасят.
Забележки:
1. Ако лицето е с намалена работоспособност
50 и над 50 на сто, към справката се прилага
копие на актуално експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.
2. В начислените, но неизплатени брутни
трудови възнаграждения, не се включва сумата
по чл. 40, ал. 5 от КСО, която работодателят
изплаща на работника/служителя за първите
три дни от временната неработоспособност. Тя
се посочва на отделен ред в справката.
3. Плащанията на работниците и служителите
от средствата за социални разходи, средствата за
работно, униформено и представително облекло
и др. не се включват в справката, тъй като не
са трудови възнаграждения.
Справката се изготвя в три екземпляра – по
един: за лицето, за ТП на НОИ и за работодателя.
Екземплярът за работника/служителя се връчва
лично срещу подпис или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Кон т рол ни т е орга ни на НОИ
извършват проверка съгласно Инструкция
№ 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за
осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния
осигурителен институт при работодателите,
за които има вписано решение по чл. 6 от
ЗГВРСНР и са подадени заявления-декларации за отпускане на гарантирани вземания
по реда на § 41, ал. 2 и 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
пазарите на финансови инструменти (ДВ,
бр. 15 от 2018 г.). За резултата от проверката
се съставя констативен протокол.
(2) В 14-дневен срок от връчването на заповедта за проверка работодателят изготвя за
всяко правоимащо лице справка по образец
съгласно приложение № 1. Справката се изготвя в два екземпляра – един за ТП на НОИ,
който се прилага към констативния протокол,
и един за работодателя.
(3) В случаите на приети в ТП на НОИ
разплащателни ведомости и други документи по реда на Инструкция № 5 от 2005 г. за
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приемане и съхраняване на разплащателни
ведомости и трудовоправни документи на
прекратени осигурители без правоприемник
(обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 34
от 2012 г., бр. 107 от 2013 г., бр. 6 от 2015 г. и
бр. 52 от 2016 г.) констативният протокол и
справките по образец съгласно приложение
№ 1 се изготвят от контролните органи на
НОИ в срока по ал. 2.
(4) За изплащане или отказ за изплащане
на гарантирано вземане по § 41 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
пазарите на финансови инструменти директорът на фонда издава разпореждане в срок до
един месец от приключването на проверката.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2017 г. с изключение на § 6, който
влиза в сила от 16 февруари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4263

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 23 АПРИЛ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания, приет с Постановление
№ 343 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2005 г., Решение № 7081 на Върховния
административен съд от 2005 г. – бр. 63 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54
от 2006 г., Решение № 7623 на Върховния
а д м и н ис т рат и вен с ъд о т 20 0 6 г. – бр. 58
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от
2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38 и 41 от 2011 г.,
бр. 70 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 40
от 2015 г., Решение № 10749 на Върховния
административен съд от 2015 г. – бр. 26 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 5 се отменя.
§ 2. В чл. 11, ал. 1 думата „постоянен“ се
заменя с „настоящ“.
§ 3. В чл. 13, ал. 4 т. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 24, ал. 1 след думите „Хората
с трайни увреждания“ се добавя „над 18-годишна възраст“.
§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „едномесечен“ се заменя с „двумесечен“, а думата
„постоянен“ се заменя с „настоящ“.
2. В ал. 3 думите „не се получава“ се
заменят със „за същия период услугите по
ал. 1 не са получавани“.
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§ 6. В чл. 31 се създава ал. 3:
„(3) При необходимост разходооправдателният документ може да се изисква по
служебен път от общинската администрация.“
§ 7. В чл. 37, ал. 1 думата „едномесечен“
се заменя с „двумесечен“.
§ 8. В чл. 39 след думите „целева помощ
за“ се добавя „изработване“ и се поставя
запетая.
§ 9. В чл. 40, ал. 2 думите „медицински
изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения“ се заменят с „помощни
средства, приспособлени я, съоръжени я и
медицински изделия“.
§ 10. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Целева помощ по чл. 39 се отпуска
за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия само от лица, вписани в
регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с изключение
на помощта, отпускана по т. 4, буква „е“ от
приложение № 7 към чл. 40, ал. 1.“
§ 11. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Целева помощ за изработване,
покупка и ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия и за допълнителна парична помощ
за пътни разходи в страната за изработване,
покупка и ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия се отпуска въз основа на заявление-дек ларац и я по образец, у т върден о т
министъра на труда и социалната политика,
подадено до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия му адрес от:
1. лицето с увреждане, от негов законен
представител или от упълномощено от него
лице;
2. законните представители или семействата на роднини или близки, или приемните
семейства, при които са настанени деца
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето – за лицата под 18-годишна възраст;
3. директорите на специализираните инст и т у ции и ли социа лни те усл у г и – резидентен тип, в които са настанени деца с
увреждания.
(2) Към заявлението-декларация по ал. 1 се
прилагат необходимите документи, посочени
в приложение № 7 към чл. 40, ал. 1, както и:
1. проформа фактура – само за изделията, изработвани по поръчка, и за целевите
помощи, отпускани за ремонт;
2. документ от осиг у рителя, удостоверяващ видовете осигурителни рискове, за
които за лицето се внасят или са дължими
осигурителни вноски – само за осигурените
лица в трудоспособна възраст;
3. протокол от производител, вписан в
регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с който се
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определят специфичните проектни характеристики съгласно заданието за изработване на
изделието – само за изделията, изработвани
по поръчка.
(3) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ или упълномощено от него
длъжностно лице в срок 10 дни след подаването на заявление-декларация издава заповед,
с която отпуска или отказва отпускането на
помощта по ал. 1.
(4) Заповедта за отпускане на помощта по
ал. 1 се издава в три екземпляра за всяко
помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие поотделно, а
за отказ за отпускане – в два екземпляра.
(5) Заповедта за отпускане или за отказ за
отпускане се съобщава писмено на лицето,
подало заявление-декларацията, в 7-дневен
срок от издаването є.
(6) Заповедта за отказ за отпускане на
помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(7) Два екземпляра от заповедта за отпускане на помощта по ал. 4 се предоставят
на лицата по ал. 1 заедно с екземпляр на
приемно-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а,
ал. 4, т. 3.
(8) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва
пред директора на регионалната дирекция за
социално подпомагане по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс. Обжалването
спира изпълнението, като не се доп уска
предварително изпълнение.
(9) Целевата помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
се реализира в 3-месечен срок от датата на
съобщаването на заповедта по ал. 3.
(10) В случаите на нереализирана целева
помощ, но не по-късно от 6 месеца от издаването на медицинския документ, лицата
подават ново заявление-декларация съгласно
ал. 1, към което се прилагат двата екземпляра
от заповедта по ал. 4.
(11) Заповедите за отпускане на целеви
помощи за медицински изделия по т. 1, 2, 3а,
3б, 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40,
ал. 1 след изтичането на експлоатационния
срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи
нуждата от тях.
(12) Лицата, получили помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия, имат право на допълнителна парична
помощ за пътни разходи в страната, когато
тези помощни средства, приспособлени я,
съоръжения и медицински изделия не могат
да се изработят, закупят или ремонтират
по настоящ адрес и тяхното присъствие е
необходимо.
(13) За полу чаване на допълнителната
парична помощ по ал. 12 към подаденото
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заявление-дек ларация по ал. 1 в срок до
един месец от получаването на помощните
средства, приспособлени я, съоръжени я и
медицинск и издели я лицето представя в
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:
1. билет за използваното превозно средство – влак втора класа или автобус, съгласно
изискванията на чл. 39, ал. 2 от Закона за
автомобилните превози;
2. документ от лицето, което изработва,
предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения
и/или медицински изделия, потвърждаващ,
че лицето се е явило за вземане на мярка,
проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/
или медицинско изделие.
(14) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ или упълномощено от него
длъжностно лице в срок до 5 дни от представянето на документите по ал. 13 издава
мотивирана заповед за отпускане или за
отказ за отпускане на помощта.
(15) Допълнителна парична помощ по
ал. 12 получават и придружителите на децата
до 18 години.
(16) Лицата, които ползват личен превоз,
получават допълнителна парична помощ по
ал. 12 в размерите на билет за влак втора
класа или автобус срещу представен документ по ал. 13, т. 2.
(17) Допълнителната парична помощ за
пътни разходи в страната се изплаща найкъсно до края на месеца, следващ месеца
на съобщаване на заповедта по ал. 14, в
рамките на бюджетната година с изключение
на помощта за декември, която се изплаща
най-късно до 31 януари на следващата година.
(18) Целева помощ за покупка на изделие
по т. 4, буква „е“ от приложение № 7 към
чл. 40, ал. 1 се изплаща на правоимащото
лице след представяне на оригинална фактура
и касов бон/платежен документ.
(19) Целевата помощ по ал. 18 се изплаща
до края на месеца, следващ месеца на представяне на разходооправдателните документи, в
рамките на бюджетната година с изключение
на помощта за декември, която се изплаща
до 31 януари на следващата година.“
§ 12. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Допълнителната парична помощ по
чл. 42, ал. 12 и целевата помощ по чл. 42,
ал. 18 се изплащат на правоимащите лица
по касов или безкасов път от дирекция „Социално подпомагане“.“
2. В ал. 3 думите „медицински изделия
и/или помощни средства, приспособления и
съоръжения“ се заменят с „помощни средства,
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приспособления, съоръжения и медицински
изделия“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Паричната компенсация по ал. 3 се
п редоставя срещ у п латежен док у мен т за
закупеното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие,
придружен с легализиран превод на български
език, след подадено заявление-декларация
по чл. 42, ал. 1.“
§ 13. Член 43а се изменя така:
„Чл. 43а. (1) Лицето с увреждане, негов
законен представител или упълномощено
от него лице получава помощните средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия след представяне на екземпляр от
заповедта за отпускане на целевата помощ
на избрано от него лице, вписано в регистъра
по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания.
(2) Разходите за отпуснатите целеви помощи за помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия на лицата
с увреждания са за сметка на Агенцията за
социално подпомагане.
(3) Средствата за реализираните целеви
помощи в размер до лимитите по чл. 40,
ал. 2 се превеждат от дирекция „Социално
подпомагане“ по сметките на лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания, което
ги е предоставило.
(4) Средствата за предоставените на лицата помощни средства, приспособлени я,
съоръжения и медицински изделия или за
техния ремонт се превеждат въз основа на
представено от лицето, вписано в регистъра
по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания, искане в дирекция „Социално подпомагане“, към което се прилагат:
1. първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура
съгласно Закона за данък върху добавената
стойност;
2. заповед на ди рек т ора на ди рек ц и я
„Социално подпомагане“ за отпускане на
целевата помощ – оригинал;
3. приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14, подписан от
представител на лицето, вписано в регистъра
по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания, и от правоимащото лице
или негов представител, с което последното се съгласява с предоставеното помощно
средство, приспособление, съоръжение и
медицинско изделие и декларира, че го е
получило;
4. документ, издаден от производителя
на медицинското изделие, който съдържа
специфичните му характеристики съгласно
заданието – само за изделията, изработвани
по поръчка.
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(5) Лицето, вписано в регистъра по чл. 35,
ал. 1 от Закона за интеграция на хората с
увреждания, представя искането по ал. 4 в
дирекция „Социално подпомагане“, която е
издала заповедта за отпускане на целевата
помощ, в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца на предоставяне на помощните
средства, приспособлени я, съоръжени я и
медицински изделия.
(6) В срок до 25-о число на месеца на
представяне на искането по ал. 4 дирекция
„Социално подпомагане“ превежда на лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от
Закона за интеграция на хората с увреждания, дължимите суми за предоставените на
лицата помощни средства, приспособления,
съоръжени я и медицинск и издели я п рез
предходния месец.“
§ 14. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Медицинските изделия
и/или помощните средства, приспособления
и съоръжения“ се заменят с „Помощните
средства, приспособлени я, съоръжени я и
медицинските изделия“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При п реус та новя ва не ползва не т о
на помощните средства, приспособления,
съоръжения и медицинските изделия те се
връщат в дирекция „Социално подпомагане“
с изключение на изработените по поръчка.“
3. В ал. 3 думите „медицинските изделия
и/или помощните средства, приспособления
и съоръжения“ се заменят с „помощните
средства, приспособлени я, съоръжени я и
медицинските изделия“.
§ 15. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За осъществяване на дейността по
чл. 43а, ал. 1 Агенцията за социално подпомагане ползва информацията от регистъра
по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания, воден от Агенцията за
хората с увреждания, който е публичен и се
поддържа в електронен вид.“
§ 16. В чл. 48, ал. 3 думата „постоянен“
се заменя с „настоящ“.
§ 17. В ч л. 50, а л. 2 с лед д у м и т е „с е
подава“ се добавя „в дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес“.
§ 18. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Правилникът се приема на основание
чл. 9, ал. 7, чл. 13, ал. 5, чл. 25, ал. 6, чл. 26,
ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 31, чл. 42, ал. 13,
чл. 44, ал. 5 и чл. 52 от Закона за интеграция
на хората с увреждания.“
§ 19. Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1
се изменя така:
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„Приложение № 7
към чл. 40, ал. 1
Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които лицата с увреждания
ползват целева помощ
№ Видове попо мощни средред с т в а , п р и с пособлени я,
съоръжени я
и медицински
изделия
1
1.

2.

2

Медицински
условия за
отпускане

Необходими
документи

Експлоатационен
срок

3

4

5

П р о т е з и з а Пъ л н а (ч а с т и ч н а)
долни (горни) липса на долен (гок р а й н и ц и , рен) крайник
вк лючително
с електронно
ус т ройс т во,
изработени по
поръчка

Забележка

6
По преценка на ортопедотравматологична ЛКК експлоатационните срокове
могат да се намаляват в
зависимост от промяната
във функционалната годност на протезата и състоянието на ампутирания
чукан. Необходимостта от
подмяна на протезата се
удостоверява с констативен протокол, подписан от
оторизирания ортопед и от
регистрираното физическо
или юридическо лице, изработващо протезите.

а) първа постоянна протеза

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или
експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК, придружени с назначение
от лекар ортопед с
детайлно описание
на необходимата протезна конструкция и
нейния вид.

Една година
с право на
три ремонта
(подмяна на
приемната
гилза)

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.

б) постоянна
модулна протеза

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или
експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК, придружени с назначение
от лекар ортопед с
детайлно описание
на необходимата протезна конструкция и
нейния вид.

Една година за деца
до 18 -г о дишна възраст с право на един
ремонт. Две
години за
работещите
( у ч а щ и т е)
с право на
два ремонта. Чет и ри
години за
остана лите
лица с право на четири
ремонта.

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.

Ме д и ц и н с к и п р о токол от специализи рана ор т опедо травматологична
ЛКК или експертно
решение на ТЕЛК/
НЕЛК, придружени

Една година за деца до
18-годишна
възраст с
право на
един ремонт.
Две години

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.

Ортези и ортопедични апарати, изработ ен и по по ръчка

По медицински индикации:
1. При тежки състояния на опорно-двигателния апарат, изискващи фиксиране или
фикси ране с дина-
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3.
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мично раздвижване със задание за израна ко с т и и с т а ви, ботване на изделието.
най-често при: вродени аномалии, сколиоза, туберкулоза,
остеомиелит, посттравматична нестабилност при увреда
на лигаменти, при
псевдоартроза, фракт у ра на прешлени,
тежка остеопороза.
2. Пол иом иел и т и
де т ск а церебра л на
парализа.

з а р аб о т е щите (учащ и т е)
с
право на
два ремонта. Чет и ри
години за
остана лите
лица с право на четири
ремонта.

Скъсяване на долен
крайник с 5 и повече
см и/или при тежки
деформации и липса
на части на ходилото (с изключение на
плоскостъпие), които
не позволяват използването на обикновени обу вк и. Деца с
вродени криви крачета – тежък ек виноварус, еквинизъм,
п ланова лг ус, док ументирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на
инсулиново лечение с
доказана с електромиография диабетна
невропатия, диабетна микроангиопатия
и диабетно стъпало.

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или
експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК, придружени със задание
за изработване на изделието.

Един чиф т
на 6 месеца
с право на
един ремонт
(два чифта
за 12 месеца
с право на
два ремонта) за деца
до 18-годишна възраст.
Един чиф т
с право на
един ремонт
за една година (два чифта с право
на д ва ре монта за две
г од и н и) за
остана лите
правоимащи лица.

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.
Нуждаещите се лица
имат право на ортопедични обувки, изработени по
поръчка, или на индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не
и на двете едновременно.

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или
експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК, съдържащи задание за
изработване на изделието.

Един чиф т
на 6 месеца
с право на
един ремонт
(два чифта
за 12 месеца
с право на
два ремонта) за деца до
18-годишна
възраст.
Един чиф т
с право на
един ремонт
за една год и на (д ва
чифта
с
право на два
ремонта за
две години)
за останалите лица.

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.
Нуждаещите се лица имат
право на апаратобувки, изработени по поръчка, или на
индивидуални коригиращи
приспособления и стелки,
изработени по поръчка,
но не и на двете едновременно.

Ортопедични
обувки и приспособления за
корекция, израб о т ен и по
поръчка
а) ортопедични обу вк и,
изработени по
поръчка

б) апаратобув- При липса на
ки, изработе- части на ходилото
ни по поръчка
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в) индивидуални коригиращи приспособления и
стелки, изработени по поръчка

По медицински индикации при тежко
п л о с ко с т ъ п и е с ъ с
спадане на двата свода, документирано с
р е н т г е н о г р аф и и и
плантограми, и/или
диабетно стъпало.

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или
експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК, съдържащи задание за
изработване на изделието.

Един чиф т
на три месеца (четири чифта за
една година)
за деца до
18 -г од и шна възраст.
Два чифта за
12 месеца за
остана лите
правоимащи лица.

Нуждаещите се лица имат
право на индивидуални коригиращи приспособления
и стелки, изработени по
поръчка, или на ортопедични обувки, изработени
по поръчка, но не и на
двете едновременно.

П р и н а д л е ж- Наличие на протеза Медицински протоности за ползкол от специализираване на прона ортопедо-травматези
тологична ЛКК или
експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.
а) д в а б р о я
протезни рула

Една година

б) дванадесет
броя протезни
чорапи

Една година

в) шест броя
п ро т ек т и вн и
чорапи

Една година

г) три козметични ръкавици за протези
за горен крайник

Една година

д) ед на а к умулаторна
батерия за
протеза за горен к райник
с електронно
устройство

Една година

е) един чифт
обувки за протези

Една година Нуждаещите се лица имат
право на обувки за протеза
или на ортопедични обувки, изработени по поръчка, но не и на двата вида
едновременно.

Слухови апарати с индивидуална отливка към тях
а) ц и ф р о в и По медицински инслу хови апа- дикации. Намаление
рати
на слуха над 40 dB за
по-добре чу ващото
ухо. При едностранна
глухота и здраво второ ухо не се предписва
слухов апарат.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни,
носни и г ърлени
болести (УНГБ) от
к л и н и к а (о т д е л е ние) по УНГБ при
МБАЛ, клиники по
УНГБ при УМБАЛ,
експертно решение
на ТЕЛК и НЕЛК.

Шест години (един
ремонт в
рамките на
експ лоатационния
срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата
за това е удостоверена с
медицински протокол от
специализирана ЛКК за
ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника
(отделение) по УНГБ при
МБАЛ, клиники по УНГБ
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За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по
УНГБ се издават от
к л и н и ка по У НГ Б
при УМБАЛ.

б) джобни слухови апарати
по ко с т ен и
въздушен път

6
при УМБАЛ, експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
За децата до 18-годишна
възраст протоколите на
ЛКК по УНГБ се издават
от клиника по УНГБ при
УМБАЛ. Необходимостта
от ремонт се удостоверява
с протокол със спецификация, издаден от съответния
търговец.

По медицински индикации. Намаление
на слуха над 40 dВ за
по-добре чу ващото
ухо. При едностранна
глухота и здраво второ ухо не се предписва
слухов апарат.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни,
носни и г ърлени
болести (УНГБ) от
клиника (отделение)
по УНГБ при МБАЛ,
к линик и по У НГБ
при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК
и НЕЛК.
За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по
УНГБ се издават от
к л и н и ка по У НГ Б
при УМБАЛ.

Шест години (един
ремонт в
рамките на
експ лоатационния
срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата
за това е удостоверена с
медицински протокол от
специализирана ЛКК за
ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника
(отделение) по УНГБ при
МБАЛ, клиники по УНГБ
при УМБАЛ, експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
За децата до 18-годишна
възраст протоколите на
ЛКК по УНГБ се издават
от клиника по УНГБ при
УМБАЛ.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

в) оч и л а по По медицински инкостен път
дикации. Намаление
на слуха над 40 dВ за
по-добре чу ващото
ухо. При едностранна
глухота и здраво второ ухо не се предписва
слухов апарат.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни,
носни и г ърлени
болести (УНГБ) от
клиника (отделение)
по УНГБ при МБАЛ,
к линик и по У НГБ
при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК
и НЕЛК.
За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по
УНГБ се издават от
к л и н и ка по У НГ Б
при УМБАЛ.

Шест години (един
ремонт в
рамките на
експ лоатационния
срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата
за това е удостоверена с
медицински протокол от
специализирана ЛКК за
ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника
(отделение) по УНГБ при
МБАЛ, клиники по УНГБ
при УМБАЛ, експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
За децата до 18-годишна
възраст протоколите на
ЛКК по УНГБ се издават
от клиника по УНГБ при
УМБАЛ.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

г) оч и л а по
костен път за
ед но с т ра н но
или двустранно слухопрот е з и р а не н а
деца, учащи и
студенти

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни,
носни и г ърлени
болести (УНГБ) от
клиника (отделение)
по УНГБ при МБАЛ,
к линик и по У НГБ
при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК
и НЕЛК.

Три години
(е д и н р е монт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата
за това е удостоверена с
медицински протокол от
специализирана ЛКК за
ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника
(отделение) по УНГБ при
МБАЛ, клиники по УНГБ
при УМБАЛ, експертно

По медицински индикации. Намаление
на слуха над 40 dВ за
по-добре чу ващото
ухо. При едностранна
глухота и здраво второ ухо не се предписва
слухов апарат.
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За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по
УНГБ се издават от
к л и н и ка по У НГ Б
при УМБАЛ.

6
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
За децата до 18-годишна
възраст протоколите на
ЛКК по УНГБ се издават
от клиника по УНГБ при
УМБАЛ.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

д) програмируеми цифрови сл у хови
апарати за
ед но с т ра н но
или двустранно слухопрот е з и р а не н а
деца, учащи и
студенти

По медицински индикации. Намаление
на слуха над 40 dВ
двустранно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни,
носни и г ърлени
болести (УНГБ) от
клиника (отделение)
по УНГБ при МБАЛ,
к линик и по У НГБ
при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК
и НЕЛК.
За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по
УНГБ се издават от
к л и н и ка по У НГ Б
при УМБАЛ.

Три години
(е д и н р е монт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата
за това е удостоверена с
медицински протокол от
специализирана ЛКК за
ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника
(отделение) по УНГБ при
МБАЛ, клиники по УНГБ
при УМБАЛ, експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
За децата до 18-годишна
възраст протоколите на
ЛКК по УНГБ се издават
от клиника по УНГБ при
УМБАЛ.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

е) програмируеми цифрови
слу хови апарати за осиг у р ен и л и ца
в т рудоспособна възраст

По медицински индикации. Намаление
на слуха над 40 dВ
двустранно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни,
носни и г ърлени
болести (УНГБ) от
клиника (отделение)
по УНГБ при МБАЛ,
к линик и по У НГБ
при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК
и НЕЛК.

Пет години
(е д и н р е монт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата
за това е удостоверена с
медицински протокол от
специализирана ЛКК за
ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника
(отделение) по УНГБ при
МБАЛ, клиники по УНГБ
при УМБАЛ, експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

ж) програмируеми цифрови сл у хови
апарати за
ед но с т ра н но
или двустранно слухопрот е з и р а не н а
лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за
ед но с т ра н но
или двустранно слухопротезиране, като
деца, учащи и
студенти

По медицински индикации. Намаление
на слуха над 40 dВ
двустранно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни,
носни и г ърлени
болести (УНГБ) от
клиника (отделение)
по УНГБ при МБАЛ,
к линик и по У НГБ
при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК
и НЕЛК.

Пет години
(е д и н р е монт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата
за това е удостоверена с
медицински протокол от
специализирана ЛКК за
ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника
(отделение) по УНГБ при
МБАЛ, клиники по УНГБ
при УМБАЛ, експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.
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з) 20 броя батерии за слухов
апарат
6.

Говорен апа- По медицински инрат
дикации. Състояния
след тотална ларингектомия.

7.

Заместващи
и козметични
средства
а) очни про- При енуклеирани очи,
тези
вродена липса на око
или тежко увредено
око без функция.

БРОЙ 36
5

6

Една година

Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ,
експертно решение на
ТЕЛК и НЕЛК.

Пет години
(е д и н р е монт в рамките на експлоатационния срок).

Подменя се преди изтичането на експлоатационния
срок, ако нуждата за това
е установена с констативен
протокол със спецификация, издаден от съответния
търговец. Необходимостта
от ремонт се удостоверява
с протокол със спецификация, издаден от съответния
търговец.

Медицински прото- Пет години
кол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно
решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

б) гръдна епи- По медицински инди- Медицински прото- Една година
т е з а – п ъ р - кации. При ампута- кол от специализиравична
ция на млечна жлеза. на ЛКК по профила
на заболяването или
експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.

Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок при увреда на
протезата, потвърдена с
протокол на хирургична
или онкологична ЛК К.
В случаите, когато няма
специализирана ЛКК по
профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от
специализирана ЛКК към
комплексен онкологичен
център (КОЦ) или към
специализирана болница
за активно лечение по онкология (СБАЛО).

в) гръдна епи- По медицински инди- Медицински прото- Три години Подменя се преди изтичатеза – посто- кации. При ампута- кол от специализирането на експлоатационния
янна
ция на млечна жлеза. на ЛКК по профила
срок при увреда на протезана заболяването или
та, потвърдена с ЕР на хиекспертно решение на
рургична или онкологична
ТЕЛК/НЕЛК.
ЛКК. В случаите, когато
няма специализирана ЛКК
по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от
специализирана ЛКК към
комплексен онкологичен
център (КОЦ) или към
специализирана болница
за активно лечение по онкология (СБАЛО).
г) протези за По медицински иннос и уши
дикации. Частична
или пълна, вродена
или придобита липса
на орган.

Медицински прото- Пет години
кол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването или
експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
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8.

Перука – един По медицински инброй
дикации. При временна или постоянна
алопеция в резултат
на забол яване или
травма.

9.

Очила

ВЕСТНИК
4
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Медицински прото- Една година
кол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването или
експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.

6
В случаите, когато няма
специализирана ЛКК по
профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от
специализирана ЛКК към
комплексен онкологичен
център или към специализирана болница за активно
лечение по онкология.

а) обикновени Отпускат се, ако увили тъмни
реждането е в резултат на трудова злополука, професионално
заболяване, травматично увреждане, от
усложнение при общо
заболяване, миопия
н а д 10 д и о п т ъ р а ,
хиперметропия над
10 диоптъра.

Медицински прото- Пет години Подменят се преди изтикол от специализирачането на експлоатационна ЛКК по очни бония срок по медицински
лести или експертно
показания с медицински
решение на ТЕЛК/
протокол от специализиНЕЛК.
рана ЛКК по очни болести
или ЕР на ТЕЛК/НЕЛК
или ако нуждата за това
е удостоверена с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец
(но не повече от веднъж
в рамките на срока на
експлоатацията).

б) бинокулярни, бифокални, специални
оптични средства (телескопични, лупи,
екран и бинокловидни)

Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално
заболяване, травматично увреждане, от
усложнение при общо
заболяване, миопия
н а д 10 д и о п т ъ р а ,
хиперметропия над
10 диоптъра.

Медицински прото- Пет години Подменят се преди изтикол от специализирачането на експлоатационна ЛКК по очни бония срок по медицински
лести или експертно
показания с медицински
решение на ТЕЛК/
протокол от специализиНЕЛК.
рана ЛКК по очни болести
или ЕР на ТЕЛК/НЕЛК
или ако нуждата за това
е удостоверена с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец
(но не повече от веднъж
в рамките на срока на
експлоатацията).

10. Говорещ термомет ър за
телесна температура

Отпускат се на самотни лица с намалена
работоспособност над
90 на сто по повод увреждане на зрението
и на семейства, на които и двамата членове
са лица с намалена
работоспособност над
90 на сто по повод увреждане на зрението.

Решение на ТЕЛК/ Седем годи- Подменят се преди изтичаНЕЛК, удостоверя- ни
нето на експлоатационния
ващо намалена рабосрок, ако нуждата за това
тоспособност над 90
е удостоверена с протокол
на сто. Декларация
със спецификация, издаден
за семейното положеот съответния търговец
ние от правоимащото
(но не повече от веднъж
лице.
в рамките на срока на
експлоатация).

11. Патерици, бастуни, ходилки
и проходилки.
Бели и сензорни бастуни за
слепи лица

По медицински индикации, удостоверяващи постоянната
нуж да от тях. При
зрителна острота за
двете очи под 0,04 след
корекция. При увреда
на долни крайници,
при която самостоятелното придвижване
е затруднено.

Медицински прото- Три години В медицинския протокол
кол от специализирана специализираната ЛКК
на ЛКК по профила
по профила на заболявана заболяването или
нето, в експертното решеекспертно решение на
ние на ТЕЛК/НЕЛК се
ТЕЛК/НЕЛК.
посочва препоръчителен
срок за необходимостта от
помощното средство, ако
се прецени, че този срок
е по-къс от предвидения
експлоатационен срок.
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Ч а с т и ч н а (п ъ л н а)
парализа на долни
крайници или други
увреждания, при които самостоятелното
придвижване е невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ)
на МБАЛ, УМБАЛ
или УСБАЛ, или експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.

Шест години с право
на един основен ремонт, по спецификация,
комплект
гуми и лагери на всеки
две години.

Не се отпуска едновременно с инвалидните колички по букви „б“, „в“
и „г“. В случаите, когато
няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ
или У МБА Л, медицинският протокол се издава
от специализирана ЛКК
към МБАЛ или УМБАЛ.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

б ) а к у м у л а - Увреждане на горни и
торни колич- долни крайници (две
ки
бедрени ампутации
с противопоказания за протезиране
и съдова патология,
тежка парапареза и
параплеги я), които
увреждания не позволяват самостоятелно
използване на количките по буква „а“, и
ако лицето е физически и психически
годно да управлява
такава количка.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ)
на МБАЛ, УМБАЛ
или УСБАЛ, или експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.

Десет години с право на
два основни
ремонта, по
спецификаци я, комплект гуми
и лагери на
всек и две
години и
комплект
акумулаторни батерии
на всеки три
години.

Не се отпуска едновременно с инвалидните колички по букви „а“, „в“
и „г“. В случаите, когато
няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ
или У МБА Л, медицинският протокол се издава
от специализирана ЛКК
към МБАЛ или УМБАЛ.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

в) детска рин- Ч а с т и ч н а (п ъ л н а)
гова инвалид- парализа на долни
на количка
крайници или други
увреждания, при които самостоятелното
придвижване е невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ)
на МБАЛ, УМБАЛ
или УСБАЛ, или експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.

Три години
с право на
един осно вен ремонт,
по спецификация, комплект гуми
и лагери на
всеки две години.

Не се отпуска едновременно с изброените в колона
2 инвалидни колички по
букви „а“, „б“ и „г“.
В случаите, когато няма
ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или
У МБА Л, медицинск и ят
п ро т окол се изда ва о т
специализирана ЛКК към
МБАЛ или УМБАЛ.
И н ва л и д нат а кол и ч к а ,
посочена в колона 2, се
отпуска и на лица над
18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на
инвалидната количка по
буква „а“.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

г) детски ин- Увреждане на горни и
ва л и д н и ко - долни крайници (две
лички
бедрени ампутации
с противопоказания за протезиране
и съдова патология,
тежка парапареза и
параплеги я), които
увреждания не позволяват самостоятелно
използване на количките по буква „в“.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ)
на МБАЛ, УМБАЛ
или УСБАЛ, или експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.

Три години
с право на
един осно вен ремонт,
по спецификация, комплект гуми
и лагери на
всеки две години.

Не се отпуска едновременно с изброените в колона 2
инва ли дни коли чк и по
букви „а“, „б“ и „в“.
В случаите, когато няма
Д К Ц (М Ц ) н а М Б А Л
или У МБА Л, медицинският протокол се издава
от специализирана ЛКК
към МБАЛ или УМБАЛ.
И н ва л и д нат а кол и ч к а ,
посочена в колона 2, се

12. И н в а л и д н и
колички
а) рингови, с
чужда помощ,
с едностранно
задвижване, с
регулиращ се
гръб и други
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отпуска и на лица над
18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на
инвалидната количка по
буква „а“.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

13. Ком би н и ра н Ч а с т и ч н а (п ъ л н а)
стол за тоалет парализа на долни
и баня
крайници или други
увреждания, при които самостоятелното
придвижване е невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването, издаден от ДКЦ (МЦ)
на МБАЛ, УМБАЛ
или УСБАЛ, или експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.

Шест години с право
на един основен ремонт, по спецификация,
комплект
гуми и лагери на всеки
две години.
За децата до
18 г од и н и
експ лоатационният
срок е 3 години.

В случаите, когато няма
ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или
У МБА Л, медицинск и ят
п ро т окол се изда ва о т
специализирана ЛКК към
МБАЛ или УМБАЛ. Необходимостта от ремонт се
удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

14. С пец иа л изирани помощн и с р ед с т в а
и принадлежности
а) а н т и дек убитална възгла вн и ца и/
или дюшек

При болни с тежки
невр олог и ч н и и л и
други заболявания,
придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома,
усложнени невромускулни заболявания,
довели до принудително залежаване в
една и съща поза, и
терминално болни.

Медицински прото- Три години
кол от специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

б) масички за
инвалидни колички, щипки
за захващане
на п редмет и
от разстояние,
стеснители за
инвалидни колички

Наличие на инвалидна количка. Частична
(пълна) парализа на
долни крайници или
др. увреждания, при
които самостоятелното придвижване е
силно затруднено или
невъзможно.

Медицински прото- Пет години Щипки за захващане на
кол от специализирапредмети от разстояние,
на ЛКК по профила
посочени в колона 2, се
на заболяването или
отпускат и на хора с нисък
експертно решение
ръст, които не използват
на ТЕЛК/НЕЛК по
инвалидна количка.
друг повод.

в) приспособления за упра в лен ие на
лек автомобил
от лица с дисфу н к ц и я на
г орн и и/и л и
дол н и к ра йници

Увреждания на горни Медицинско удостои/или долни край- верение за водач на
ници, които налагат МПС.
приспособяване на
органите за управление на автомобил.

Експ лоат ационният
срок на автомобила, но
не по -ра но
от 5 години
(един ремонт
в рамките
на експ ло атационния
срок).

Приспособленията за управление на лек автомобил,
посочени в колона 2, се
отпускат и на хора с нисък
ръст, което не позволява
използването на стандартен автомобил. Необходимост та от ремонт се
удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

С Т Р.
1
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2

15. Вертикализатор от седнало в изправено
положение за
деца с увреждания
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3

4

5

6

Увреждания на долни
и горни крайници до
степен на квадрипареза, при което самостоятелното придвижване е силно затруднено или невъзможно.
Противопоказания са
наличието на тежки
контрактури на горни
и долни крайници,
луксация и сублуксация на тазобедрените
стави.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ)
на МБАЛ, УМБАЛ
или УСБАЛ, или експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.

Три години
с право на
един ремонт
по спецификация.

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

§ 20. В приложение № 14 думите „към
чл. 43а, ал. 3“ се заменят с „към чл. 43а,
ал. 4, т. 3“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. (1) Всички отпуснати до влизането в
сила на постановлението месечни добавки за
социална интеграция по чл. 42 от Закона за
интеграция на хората с увреждания се изплащат до изтичането на срока им от дирекция
„Социално подпомагане“, която ги е отпуснала.
(2) Когато настоящият и постоянният адрес на лицето, на което се изплаща месечна
добавка за социална интеграция по чл. 42 от
Закона за интеграция на хората с увреждания,
не са идентични или има промяна в настоящия адрес, в случаите по чл. 32, ал. 5, документите се представят в дирекция „Социално
подпомагане“ по актуален настоящ адрес, като
след извършването на служебна проверка за
наличие на условия за отпускане директорът
издава заповед на основание чл. 33, ал. 5.
§ 22. Заявленията-декларации, подадени на
основание чл. 42, ал. 1 до влизането в сила на
постановлението, се разглеждат и приключват
по досегашния ред от дирекция „Социално
подпомагане“, като отпуснатите целеви помощи и допълнителната парична помощ се
изплащат от съответната дирекция „Социално
подпомагане“, издала заповедта.
§ 23. В случаите по чл. 42, когато настоящият и постоянният адрес на лицето, подало
заявление-декларация, не са идентични или
има промяна в настоящия адрес, дирекция
„Социално подпомагане“ изисква по служебен
път от дирекция „Социално подпомагане“ по
постоянен/настоящ адрес предоставяне на:
1. удостоверение за ползвана целева помощ
за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия и допълнителна парична
помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия за предходните 10 години;
2. заверено копие на досието на лицето по
чл. 44, т. 1.

§ 24. В срок един месец от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ изпълнителният директор
на Агенцията за социално подпомагане да
предостави на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване проекти
на образци по чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 1,
чл. 42, ал. 1, чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2.
§ 25. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4312

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Hаредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за
възстановяване на транспортните разходи
или на разходите за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 10 от 2017 г.; изм., бр. 29 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „малко населено
място“ се заменят с „населено място“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „малко населено място“
се заменят с „населено място“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 думите „малко населено
място“ се заменят с „населено място“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При условията и по реда на тази наредба се възстановяват разходи за наем по
месторабота на педагогическите специалисти
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по чл. 2, ал. 1, когато местоработата е в населено място в общините, попадащи от четвърта
до осма група съгласно приложение № 1 към
чл. 3а, ал. 1 от Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.).“
2. В ал. 2 накрая се добавят думите „и при
условие, че лицето или член от семейството
му нямат собствено жилище в същото населено място“.
3. В ал. 4 думите „с повече от тридесет
на сто размера на разходите“ се заменят с
„средномесечните разходи“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Максималният размер на възстановяваните разходи за наем по ал. 4 не може да
надвишава 200 лв.“
§ 5. В чл. 12 думите „малко населено място“
се заменят с „населено място“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Лицата, имащи право по чл. 2, ал. 1
до обнародването на тази наредба, запазват
правото си на възстановяване на разходи за
наем по месторабота до 1 юли 2018 г.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2018 г., с изключение на § 4, т. 2, 3 и 4, които
влизат в сила от 1 юли 2018 г.
Министър:
Красимир Вълчев
4141

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем
на имоти от жилищния фонд на МО и за
изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които
живеят при условията на свободно договаряне
(обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3
от 2011 г., бр. 20 и 76 от 2011 г.; попр., бр. 80
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2012 г., бр. 80
от 2015 г.; доп., бр. 97 от 2015 г.; изм., бр. 38
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2016 г.; доп.,
бр. 8 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2 т. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 16, ал. 2 след думите „имот извън
обявените по реда на чл. 34, ал. 4“ се поставя
запетая и се добавя „съответстващ на максималните нормативи за жилищно задоволяване
по чл. 13, ал. 1“.
§ 3. В чл. 31, ал. 3 думите „слушатели/
докторанти в редовна форма на обучение от
Военна академия „Г. С. Раковски“ се заменят
със „слушатели/докторанти в редовна форма
на обучение от военните академии и курсанти
от висшите военни училища“.
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§ 4. В чл. 36, ал. 3 думите „слушатели/
докторанти в редовна форма на обучение от
Военна академия „Г. С. Раковски“ се заменят
със „слушатели/докторанти в редовна форма
на обучение от военните академии и курсанти
от висшите военни училища“.
§ 5. В чл. 40, ал. 1, т. 2 след думите „предложеното му“ се добавят думите „по реда на
чл. 16, ал. 1“.
§ 6. В § 1, т. 6 от допълнителнaта разпоредбa
се правят следните изменения:
1. Буква „б“ се изменя, както следва:
„б) за структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната – ръководителите
им и техните заместници, главните секретари, директори на дирекции, директорите
на регионалните служби „Военна полиция“,
началниците на многопрофилните болници
за активно лечение и техните заместници,
началниците на клиники и катедри и началниците на болниците за продължително лечение
и рехабилитация към Военномедицинската
академия, началниците на факултети и катедри във военни академии и висшите военни
училища, командирите (началниците) на самостоятелни военни формирования на длъжности, изискващи военно звание „полковник“
(„капитан I ранг“);“.
2. Буква „в“ се изменя, както следва:
„в) за Българската армия – командири на
полкове, бригади, бази, флотилия, пунктове
за базиране и приравнени на тях командири
(началници) на самостоятелни военни формирования на длъжности, изискващи военно
звание „полковник“ („капитан I ранг“), техните
заместници и началниците на щаб, както и от
началник на отдел (канцелария, инспекция) и
по-високи в Съвместно командване на силите,
командвания на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
4314

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2014 г. за условията и реда за водене
на регистрите при международно осиновяване
и даване на съгласие от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 91 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думата „нея“ се заменя с „него“.
2. В ал. 7 думата „подадена“ се заменя с
„подадено“.
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3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Всеки документ от чужбина се представя в оригинал и в превод на български
език, заверен от българското посолство или
консулство в съответната държава. Документ, легализиран по реда на глава втора
от Правилника за легализациите, заверките
и преводите на документи и други книжа,
утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.),
удостоверен по реда на Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 47
от 2000 г.) (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.) или
освободен от изискванията за легализация,
се представя в оригинал и в превод на български език, извършен от лице от списъка на
физическите лица, които извършват преводи
на документи и други книжа от български
на чужд език и от чужд на български език
на т ери т ори я та на Реп убл и ка Бъ л гари я,
поддържан от Министерството на външните работи. Положеният в превода подпис
на преводача се удостоверява нотариално в
Република България.“
4. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Когато заявлението е изготвено от
централния орган или от акредитирана организация по чл. 116 СК, към него се прилага и декларация от осиновяващия относно
характеристиките на детето, което желае да
осинови, съответстващи на разрешението за
осиновяване, включително особеностите в
здравословното състояние и/или развитието
на детето, които приема, и мотивите относно
осиновяването.“
§ 2. В чл. 11, ал. 1 думата „є“ се заличава.
§ 3. В чл. 16, ал. 5 думата „нея“ се заменя
с „него“.
§ 4. В чл. 17, ал. 1 думата „є“ се заличава.
§ 5. В чл. 22, ал. 1 думите „молбата му“
се заменят със „съгласието“.
§ 6. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато властите на приемащата държава изискват извършването на определени
изследвания на детето за осиновяване от
областта на вирусологията, микробиологията
и/или паразитологията, същите могат да бъдат извършени след подадено заявление и за
сметка на определения подходящ осиновяващ.
Министерството на правосъдието уведомява
незабавно съответната регионална дирекция
за социално подпомагане и акредитираната
организация по чл. 116 СК за оказване на
съдействие.“
2. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно
ал. 3 – 5.
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3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думата „подадена“ се заменя с „подадено“.
§ 7. В чл. 40 ал. 4 се изменя така:
„(4) А к р ед и т и ра н ат а о рг а н и з а ц и я по
чл. 116 СК връща материалите и документите по ал. 1, т. 2, ако в двумесечен срок
от получаването им в Министерството на
правосъдието не е постъпило заявление от
осиновяващ, както и при направен отказ от
осиновяващ за осиновяване на конкретното
дете. Информацията за децата се публикува
в списъка по ал. 1, т. 1.“
§ 8. В чл. 41 думата „подадена“ се заменя
с „подадено“.
§ 9. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „постъпилата“ се заменя
с „постъпилото“.
2. В ал. 3 думата „одобрена“ се заменя с
„одобрено“.
3. В ал. 4, изречение първо думата „одобрена“ се заменя с „одобрено“ и накрая се
добавят думите „а информацията за детето/
децата се публикува в списъка по чл. 40,
ал. 1, т. 1“.
§ 10. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „постъпилата“ се заменя
с „постъпилото“.
2. В ал. 3 думата „одобрена“ се заменя с
„одобрено“.
3. В ал. 4, изречение първо думата „одобрена“ се заменя с „одобрено“ и накрая се
добавят думите „а информацията за детето/
децата се публикува в списъка по чл. 40,
ал. 1, т. 1“.
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. В т. 5 думата „нея“ се заменя с „него“.
2. В т. 7 думите „фирма, която има сключен договор с Министерството на външните
работи за извършване на преводи“ се заменят
с „лице от списъка на физическите лица,
които извършват преводи на документи и
други книжа от български на чужд език и от
чужд на български език на територията на
Република България, поддържан от Министерството на външните работи или от лице,
определено от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства
на Република България в чужбина“.
§ 12. Навсякъде в наредбата, с изключение на чл. 7, ал. 2, т. 3, наименованието на
раздел III от глава трета, чл. 34 и т. 5 от
приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, т. 11, думите „молба“, „молбата“, „молби“ се заменят
съответно със „заявление“, „заявлението“,
„заявления“.
Министър:
Цецка Цачева
4229
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инстру к ци я за изменение и допъ лнение
на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за
реда и организацията за осъществяване на
дейността по охрана на обекти по чл. 14,
ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 93 от 2015 г.)
§ 1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Пропускателни документи в обектите на МВР са:
1. служебни карти на служители от МВР
с отличителен и без отличителен знак;
2. пропуски:
а) временен пропуск с право на достъп
в централната сграда на МВР през работно
време с отличителен знак, подписван от ръководителя на съответното звено „Човешки
ресурси“;
б) временен пропуск с право на достъп
в централната сграда на МВР през работно
време с отличителен знак, подписван от
директора на дирекция „Координация и административно обслужване“ – МВР;
в) временен пропуск с право на достъп
в сгради и структури на МВР през работно
време без отличителен знак, подписван от
ръководителя на съответното звено „Човешки
ресурси“;
г) денонощни и дневни;
д) еднократни;
е) персонален пропуск за моторни превозни средства (МПС);
ж) безименни пропуски;
3. списъци, утвърдени от лицата по чл. 15,
изготвени по мотивирано предложение на
искащата посещение страна, които могат
да бъдат:
а) постоянни – валидни за календарната
година;
б) срочни – за определен срок;
4. други документи:
а) безконтактни карти;
б) карти с магнитен носител;
в) курсантска карта на курсанти от Академията на МВР.“
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Пропускателни документи по чл. 16,
т. 2 са:
1. временни пропуски по чл. 16, т. 2, букви
„а“ и „в“ на:
а) новоназначен служител на МВР – до
издаването на служебна карта;
б) д ърж а вен сл у ж и т ел (с та ж а н т) – до
назначаването на длъжност в структурата
на МВР, след успешно завършване на курс
за първоначална подготовка;
в) служител на МВР с прекратено служебно
или трудово правоотношение – до връщане
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на зачислените м у материа лни средства,
имущество и документи;
г) лице, работещо по трудово правоотношение в МВР, със срочен трудов договор при
условията на чл. 68 или чл. 111 от Кодекса
на труда;
2. временни пропуски по чл. 16, т. 2, буква „б“ – на служители на други ведомства
на територията на столицата, изпълняващи
куриерски функции;
3. денонощни или дневни пропуски (от
6,00 до 22,00 ч. в работни дни) – на служители или автомобили, когато на служителя
се налага да изпълнява задълженията си в
извънработно време, подписани от лицата
по чл. 15;
4. еднократни пропуски – на посетители с
придружител, притежаващ служебна карта,
с отличителен знак (само за централната
сграда на МВР) и без отличителен знак (за
останалите обекти); издават се от длъжностни лица, на които са възложени функции по
издаване на пропускателни документи; за
централната сграда на МВР заявка се прави
от ръководителите на съответните дирекции,
а за всички други обекти – от приемащия
служител; служителят, който прави заявка,
уточнява реда за придружаване на посетителя
и данните за лицата се вписват в книга за
пропускателния режим;
5. безименни пропуски – на служители
от МВР, които нямат право на достъп в
централната сграда на МВР; издават се от
длъжностни лица, на които са възложени
функции по издаване на пропускателни документи; заявка се прави от ръководителите
на съответните дирекции, които уточняват
реда за п ри д ру ж а ва не на посе т и т ел я, и
данните за лицата се вписват в книга за
пропускателния режим.“
2. В ал. 9 т. 1 се изменя така:
„1. постоянни – за куриери, служители на
други държавни ведомства с месторабота в
обекта и лица по обслужването и осигуряването.“
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Пропуските по ал. 8 и списъците по
ал. 9 важат само с документ за служител на
МВР или на друго държавно ведомство, а
за новоназначените служители и гражданите – само с документ за самоличност.“
4. Алинея 17 се изменя така:
„(17) Служители, за които е установено
работно време на смени, се допускат по
всяко време на денонощието в структурата,
в която работят.“
5. В ал. 18, т. 3 думите „карта на лице с
прекратено служебно или трудово правоотношение“ и запетаята след тях се заличават.
§ 3. В чл. 19 т. 2 се изменя така:
„2. министри, депутати, омбудсманът на
Република България, главният прокурор на
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Република България, председателите на Конституционния съд, на Върховния касационен
съд, на Специализирания съд, на Върховния
административен съд, на Държавна агенция
„Национална сигурност“, Държавна агенция
„Разузнаване“, Националната служба за охрана и Служба „Военна информация“ към
Министерството на отбраната след проверка
на служебните им документи;“.
§ 4. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Чуждестранни специалисти и техните
сътрудници се пропускат с еднократен пропуск или по списък, утвърден от лицата по
чл. 15, и документ за самоличност.“
§ 5. В § 3 от заключителните разпоредби
след думите „по инструкцията“ се добавя
„и определя реда за съхранение и отчет на
пропуските“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Пропуските, издадени при условията и
реда на Инструкция № 8121з-782 от 2015 г. за
определяне вида, условията и реда за издаване
и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ,
бр. 55 от 2015 г.; изм., бр. 1 от 2016 г., бр. 5
от 2017 г.; отм., бр. 26 от 2018 г.), са валидни
до изтичане на определения в тях срок.
§ 7. Инструкцията влиза в сила от 1 май
2018 г.
Министър:
Валентин Радев
4313

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 13701
от 13 ноември 2017 г.

по административно дело № 13690 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – второ отделение, в съдебно
заседание на двадесет и шести септември
две хиляди и седемнадесета година в състав:
председател: Георги Чолаков, членове: Захаринка Тодорова, Севдалина Червенкова, при
секретар Михаела Петрова и с участието на
прокурора Вичо Станев изслуша докладваното от съдията Севдалина Червенкова по
адм. дело № 13690/2016 г.
Производство по реда на чл. 185 и сл.
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Образувано е по жалба на Сдружение
„Асоциация пулмонална хипертония“ срещу
Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и
реда за заплащане на лечение на българските
граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от
Закона за здравето, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 1 от
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3.01.2012 г.; доп., бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила
от 1.07.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от
15.02.2013 г.; изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2015 г.,
в сила от 20.02.2015 г. – частично.
Жалбоподателите поддържат оплаквания
за незаконосъобразност на оспорения подзаконов нормативен акт в следните негови
части – чл. 2, ал. 2 – в частта, с която е определен срок за финансиране на лечението;
чл. 4, ал. 3; чл. 4, ал. 4 – в частта, с която се
обвързва финансирането със съобщаването на
заповедта по чл. 34, ал. 2; чл. 18, т. 2; чл. 20,
чл. 21, ал. 2 – в частта, с която се изисква
специален ред за представяне на документи
на чужд език; чл. 24, ал. 2 – в частта, с която се предоставя възможност за предаване
на преписката на външни експерти; чл. 25,
ал. 2, т. 6; чл. 26, ал. 1 – в частта, с която
е определен 14-дневен срок за насрочване
на заседание на КЛЧ; чл. 26, ал. 4; чл. 26а;
чл. 27, ал. 1 – в част та, касаеща чл. 26А;
чл. 34, ал. 3, т. 6; чл. 34, ал. 5; чл. 38. В
жалбата са изложени подробни аргументи.
Претендира се отмяна на наредбата в обжалваната є част и присъждане на разноски.
От вет ник ът – минист ърът на зд равео пазването, чрез пълномощника му по делото – юрк. Стела Здравкова-Нинова, поддържа
становище за недопустимост на жалбата, а
при условията на евентуалност излага съображения за нейната неоснователност.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
допустимост и за основателност на оспорването.
Настоящият съдебен състав на Върховния
а дм инист рат ивен съд – вт оро о тделение,
намира жалбата за процесуално допустима.
По силата на чл. 186, ал. 1 АПК правото
на оспорване на подзаконов нормативен акт
принадлежи на гражданите, организациите и
органите, чиито права, свободи или законни
интереси са засегнати или могат да бъдат
засегнати от него или за които той поражда
задъл жени я. Следователно задъл ж ителна
предпоставка за допустимост на оспорването
на наредбата е наличието на правен интерес от търсената съдебна защита. Видно от
Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г.
по тълк. дело № 4/2009 г. на Общо събрание
на колегиите на Върховния административен
съд, съсловните (браншовите) организации
и другите юридически лица с нестопанска
цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличието на правен
интерес, обоснован от предмета на дейност
и целите, за които са създадени. В случая
иницииралото съдебен контрол сдружение
е юридическо лице с нестопанска цел, създадено в обществена полза, чийто предмет
на дейност и основни цели обуславят извод
за наличие на правен интерес от заявеното
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оспорване и жалбата се явява процесуално
допустима съгласно чл. 185, чл. 186, ал. 1 и
чл. 187, ал. 1 АПК.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Оспорената Наредба № 12 е подзаконов
административен акт по смисъла на чл. 75,
ал. 1 АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен
и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Същата е издадена
по прилагане на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона
за здравето и е с наименование, което сочи
вида и автора на акта, и главния му предмет.
Процесната наредба е издадена от компетентен административен орган – министъра
на здравеопазването, който според изискването на чл. 76, ал. 1 АПК е изрично овластен
за издаването є с разпоредбата на чл. 82,
ал. 1, т. 8 от Закона за здравето.
Спазено е изискването за писмената форма
като условие за действителност. Текстът на
наредбата е удостоверен по реда на чл. 78,
ал. 1, т. 2 АПК от министъра на здравеопазването и наредбата е обнародвана според
изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България и чл. 78, ал. 2 АПК
във връзка с чл. 37, ал. 1 ЗНА.
Наредбата в оспорената є част обаче е издадена при допуснати съществени нарушения
на административнопроизводствени правила.
Съгласно чл. 80 АПК за неуредените въпроси за подзаконовите административни
актове се прилагат разпоредбите на Закона
за нормативните актове. В този закон (ЗНА)
с глава трета е уредена процедура по изработване на проекти на нормативни актове.
Според чл. 26 ЗНА изработването на проект
на нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност (ал. 1). Преди
внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентни я
орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната
институция заедно с мотивите, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища
по проекта (ал. 2). А разпоредбата на чл. 28
ЗНА урежда изисквания за мотивите към
подзаконовите административни актове. Нормата разписва, че проектът на нормативен акт
заедно с мотивите се внася за обсъждане и
приемане от компетентния орган. Мотивите
съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; очакваните резултати от
п ри ла га нет о, вк л юч и т ел но фи на нсови т е,
ако има такива, и анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз.
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Съгласно чл. 28, ал. 1 ЗНА проектът за
нормативен акт заедно с мотивите, съответно
доклада към него, се внася за обсъждане и
приемане от компетентния орган, като в ал. 2
са предвидени изисквания към мотивите към
доклада. В чл. 28, ал. 3 ЗНА законодателят
изрично е постановил, че проект за нормативен акт, към който не са приложени мотиви,
съответно док лад, съгласно изискванията
на ал. 2, не се обсъжда от компетентния
орган, а с чл. 77 АПК е въвел задължително
обсъждане на проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.
Посочените разпоредби имат императивен
характер и с тях се цели да се спазят принципите, посочени в чл. 26, ал. 1 ЗНА. Целта на
законодателя е да се осигурят възможности
за излагане на тезите на заинтересуваните
лица и обсъждането им преди приемането
на нормативния административен акт, а не
само след това при оспорването, с всички
произтичащи от това последици. Разпоредбата на чл. 77 АПК с оглед редакцията на
нормата е относима към всички предложения
и възражения и предполага спазване не само
на чл. 28, а и на чл. 26 ЗНА. Неспазването
на императивните разпоредби на чл. 77 АПК
и чл. 26 и сл. ЗНА винаги е основание за
отмяна на нормативен административен акт,
поради допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
В с ъдебно заседа н ие, п роведено на
20.06.2017 г., е направено изрично искане до
министъра на здравеопазването от страна на
прокурора да бъдат представени доказателства досежно изискванията на чл. 28, ал. 2
ЗНА (ако има такива), както и направените
предложения и възражения в сроковете по
чл. 26, ал. 2 ЗНА и впоследствие и обсъждането им съгласно чл. 77 АПК. В тази връзка
делото е отложено за 26.09.2017 г., когато в
проведеното последно съдебно заседание
такива доказателства не бяха представени.
При съобразяване на чл. 196 във връзка с
чл. 146, т. 3 и с чл. 168, ал. 1 АПК се налага
извод, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила – чл. 26, ал. 1, чл. 28, ал. 1 – 3 ЗНА,
чл. 77 АПК, които налагат отмяна на оспорените разпоредби на Наредба № 12 от 2011 г.
Поради това не се налага и обсъждане на
останалите доводи на страните, тъй като не
би могло да бъде променен крайният резултат
за отмяна на оспорените разпоредби, с оглед
на допуснатите съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че отсъствието на
всички задължителни за мотивирането на
проекта на нормативен административен акт
реквизити е съществен процесуален порок,
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налагащ отмяна на оспорената наредба на
основание чл. 146, т. 3 АПК.
С оглед изхода на спора и съобразно своевременно направеното искане за присъждане
на разноск и о т с т ра на на ж а лбоподат еля – следва да му бъдат присъдени разноски,
доказани по своя размер, в размер 410 лв.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК, Върховният административен съд, второ отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за
условията и реда за заплащане на лечение на
българските граждани в чужбина по чл. 82,
ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, издадена
от министъра на здравеопазването, обн., ДВ,
бр. 1 от 3.01.2012 г.; доп., бр. 57 от 27.07.2012 г.,
в сила от 1.07.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г.,
в сила от 15.02.2013 г.; изм. и доп., бр. 14 от
20.02.2015 г., в сила от 20.02.2015 г. – в частта
є относно: чл. 2, ал. 2 – в частта, с която е
определен срок за финансиране на лечението;
чл. 4, ал. 3; чл. 4, ал. 4 – в частта, с която се
обвързва финансирането със съобщаването на
заповедта по чл. 34, ал. 2; чл. 18, т. 2; чл. 20;
чл. 21, ал. 2 – в частта, с която се изисква
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специален ред за представяне на документи
на чужд език; чл. 24, ал. 2 – в частта, с която се предоставя възможност за предаване
на преписката на външни експерти; чл. 25,
ал. 2, т. 6; чл. 26, ал. 1 – в частта, с която
е определен 14-дневен срок за насрочване
на заседание на КЛЧ, чл. 26, ал. 4; чл. 26а;
чл. 27, ал. 1 – в част та, касаеща чл. 26А;
чл. 34, ал. 3, т. 6; чл. 34, ал. 5; чл. 38.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Сдружение „Асоциация
пулмонална хипертония“, Плевен, сумата
от 410 (четиристотин и десет) лв. разноски
по делото.
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обнародване по начина,
по който е бил обнародван подзаконовият
нормативен акт.
Председател:
Георги Чолаков
4311
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-24
от 12 април 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение на кмета на община Русе, Решение
№ 784, т. 1 по протокол № 31 от 22.02.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Русе, решение на педагогическия съвет на училището по протокол № 7 от
13.12.2017 г. на Профилирана английска гимназия
„Гео Милев“ – гр. Русе, становище от Регионалното
управление на образованието – Русе, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради съответствие с
изискванията на чл. 4, ал. 6 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, считано от
15.09.2018 г. определям наименованието на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе,
както следва: Английска езикова гимназия „Гео
Милев“ – гр. Русе, община Русе, област Русе.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4142
ЗАПОВЕД № РД-14-25
от 12 април 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
на кмета на община Русе, Решение № 784, т. 2
по протокол № 31 от 22.02.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Русе, решение на педагогическия съвет
на училището по протокол № 5 от 15.11.2017 г.
на Профилирана математическа гимназия „Баба
Тонка“ – гр. Русе, становище от Регионалното
управление на образованието – Русе, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради съответствие с
изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредба № 9
от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, считано
от 15.09.2018 г. определям наименованието на
Профилирана математическа гимназия „Баба

Тонка“ – гр. Русе, както следва: Математическа
гимназия „Баба Тонка“ – гр. Русе, община Русе,
област Русе.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4143
ЗАПОВЕД № РД-14-26
от 12 април 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община „Тунджа“ след Решение № 534
по протокол № 33 от 10.01.2018 г. на Общинския
съвет – „Тунджа“, становище от Регионалното управление на образованието – Ямбол, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование преобразувам Основно училище
„Васил Левски“ – с. Тенево, община „Тунджа“,
област Ямбол, в Обединено училище „Васил Левски“ – с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
2. Учениците от Основно училище „Васил Левски“ – с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол,
да продължат образованието си в преобразуваното
Обединено училище „Васил Левски“ – с. Тенево,
община „Тунджа“, област Ямбол.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Васил Левски“ – с. Тенево, община
„Тунджа“, област Ямбол, да се съхранява в преобразуваното Обединено училище „Васил Левски“ – с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол.
4. Финансиращ орган: Община „Тунджа“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4144

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-161
от 28 март 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Степите“, в землищата
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на с. Българево и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, обявена за буферна зона
на резерват „Калиакра“ със Заповед № 390 от
25.04.1983 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 38 от 1983 г.) и прекатегоризирана в защитена
местност със Заповед № РД-514 от 12.07.2007 г.
на Министерството на околната среда и водите
(ДВ, бр. 72 от 2007 г.), от 1090 дка на 1470,927 дка.
2. В границата на защитената местност, определена с акта за обявяване по т. 1, попадат
имоти с номера, както следва:
2 .1. По з ем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат о ри: 07257.235.354, 07257.235.356, 07257.33.433,
07257.33.576, 07257.33.578, 07257.43.255, 07257.43.413,
07257.45.275, 07257.45.279, 07257.45.280, 07257.45.308,
07257.45.389, 07257.45.512, 07257.46.29, 07257.46.399,
07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.611 и 07257.46.602,
съгласно кадастралната карта и регистри за землището на с. Българево, ЕК АТТЕ 07257, община
Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед
№ РД-18-7 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК), с обща площ 849,278 дка.
2.2. Поземлени имоти с идентификатори:
65543.22.30, 65543.31.193, 65543.31.237, 65543.31.239,
65543.31.241, 65543.31.244, 65543.31.247, 65543.31.249,
65543.31.251 и 65543.31.253, съгласно кадастрална карта и регистри за землището на с. Свети
Никола, ЕК АТТЕ 65543, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-19
от 27.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с обща площ 621,646 дка.
3. Пълният опис на границата на защитена
местност „Степите“ и картният материал се
съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и
в Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Варна.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
4177

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-205
от 27 март 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7,
предложение второ от Търговския закон и молба
с рег. № 94-П-28/9.03.2018 г. от Пламена Горанова
Гаджонова-Ангелова за изключване по собствено
желание от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по ТЗ, нареждам:
Изключвам Пламена Горанова ГаджоноваАнгелова с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Вичо
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Грънчаров № 11А, ет. 3, от Списъка на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици
в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-671
от 19.04.2017 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм.,
бр. 3, бр. 11 и бр. 19 от 2018 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Пламена
Горанова Гаджонова-Ангелова за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването.
Министър:
Ц. Цачева
4116

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-830
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Баланите, община Габрово, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3986
ЗАПОВЕД № РД-18-831
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дебел дял, община Габрово, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3987
ЗАПОВЕД № РД-18-832
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Здравковец, община Габрово, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3988
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ЗАПОВЕД № РД-18-833
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Мичковци, община Габрово,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3989
ЗАПОВЕД № РД-18-834
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Веселина, община Лозница,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3990
ЗАПОВЕД № РД-18-835
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Гороцвет, община Лозница,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3991
ЗАПОВЕД № РД-18-836
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Градина, община Лозница,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3992
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ЗАПОВЕД № РД-18-837
от 23 март 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Каменар, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3993
ЗАПОВЕД № РД-18-838
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крояч, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3994
ЗАПОВЕД № РД-18-839
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Лозница, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3995
ЗАПОВЕД № РД-18-840
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ловско, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3996
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ЗАПОВЕД № РД-18-841
от 23 март 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Манастирско, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3997
ЗАПОВЕД № РД-18-842
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Манастирци, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3998
ЗАПОВЕД № РД-18-843
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сейдол, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3999
ЗАПОВЕД № РД-18-844
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Синя вода, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4000

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

ЗАПОВЕД № РД-18-845
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Студенец, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4001
ЗАПОВЕД № РД-18-846
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Трапище, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4002
ЗАПОВЕД № РД-18-847
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тръбач, община Лозница, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4003
ЗАПОВЕД № РД-18-848
от 23 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Чудомир, община Лозница,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4004
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ЗАПОВЕД № РД-18-849
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Китница, община Ардино,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4005

ЗАПОВЕД № РД-18-853
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Васил Левски, община Алфатар,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4009

ЗАПОВЕД № РД-18-850
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4006

ЗАПОВЕД № РД-18-854
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кутловица, община Алфатар, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4010

ЗАПОВЕД № РД-18-851
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Алеково, община Алфатар, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4007

ЗАПОВЕД № РД-18-855
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Цар Асен, община Алфатар, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4011

ЗАПОВЕД № РД-18-852
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бистра, община Алфатар, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4008

ЗАПОВЕД № РД-18-856
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Жилино, община Нови пазар, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4012
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ЗАПОВЕД № РД-18-857
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Зайчино ореше, община Нови пазар, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4013
ЗАПОВЕД № РД-18-858
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мировци, община Нови пазар, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4014
ЗАПОВЕД № РД-18-859
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Памукчии, община Нови пазар,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4015
ЗАПОВЕД № РД-18-860
от 27 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Писарево, община Нови пазар,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4016

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-861
от 27 март 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 7776
от 10.12.2013 г. на Административния съд – София-град, постановено по административно дело
№ 10680/2012 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлени имоти с
идентификатори 68134.1607.4201, 68134.1607.2716,
68134.1607.5600, 68134.1607.7044, 68134.1607.7035,
68134.1607.7043, 68134.1607.3441, 68134.1607.7112 и
68134.1607.7113, гр. София, район „Студентски“,
Столична община, област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4017
ЗАПОВЕД № РД-18-862
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Гръблевци, община Габрово,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4018
ЗАПОВЕД № РД-18-863
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Драгановци, община Габрово,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4019
ЗАПОВЕД № РД-18-864
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
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землището на с. Беджене, община Нови пазар,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4020
ЗАПОВЕД № РД-18-865
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Избул,
община Нови пазар, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4021
ЗАПОВЕД № РД-18-866
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Правенци, община Нови пазар, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4022

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4024
ЗАПОВЕД № РД-18-869
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Стан,
община Нови пазар, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4025
ЗАПОВЕД № РД-18-870
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Стоян
Михайловски, община Нови пазар, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4026

ЗАПОВЕД № РД-18-867
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Преселка, община Нови пазар, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4023

ЗАПОВЕД № РД-18-871
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4027

ЗАПОВЕД № РД-18-868
от 29 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сечище, община Нови пазар, област Шумен.

ЗАПОВЕД № РД-18-872
от 30 март 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
4028

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1329
от 28 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх.
№ ДЗ-133/12.03.2018 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план за
обект – уличен водопровод за цех за безалкохолни
напитки в УПИ I-237 – цех за безалкохолни напитки
(ПИ 49309.10.237), по КК на с. Мулдава съгласно
нанесените плътни червени линии и отредените
сервитути, отразени със сини пунктирани линии.
Председател:
Др. Георгиев
4196

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 365
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, предложение
на кмета на община Батак, Решение № 7, взето
с протокол № 4 от 13.03.2018 г. на ЕСУТ при
Община Батак, и становище на ПК Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план-схема
на трасе за обект: Външно кабелно захранване
за ПИ с идентификатор 02837.6.115, м. Голака,
община Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
4146
РЕШЕНИЕ № 366
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, предложение
на кмета на община Батак, Решение № 6, взето
с протокол № 4 от 13.03.2018 г. на ЕСУТ при
Община Батак, и становище на ПК Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план-схема
на трасе за обект: Външно кабелно захранване за
урегулиран поземлен имот ХVІ-892 в кв. 35, курорт
„Яз. Батак“, община Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
4147
РЕШЕНИЕ № 367
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, предложение
на кмета на община Батак, Решение № 4, взето с
протокол № 4 от 13.03.2018 г. на ЕСУТ, и становище на ПК Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия
за ниско напрежение за обект: Нова подземна
кабелна линия за ниско напрежение от бетонен
комплектен трансформаторен пост в м. Балабанова
борика в поземлен имот 02837.4.1690 до ел. табло
за ел. захранване на поземлен имот 02837.5.409 по
КК и КР на гр. Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
4148
РЕШЕНИЕ № 368
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, предложение
на кмета на община Батак, Решение № 2, взето с
протокол № 2 от 6.02.2018 г. на ЕСУТ, и становище
на ПК Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Трасе на нова подземна
кабелна линия за средно напрежение за нов бетонен комплектен трансформаторен пост в поземлен
имот 02837.4.1687, кабелна линия за средно напрежение за захранване на новия бетонен комплектен
трансформаторен пост, кабелна линия за ниско
напрежение за въздушно кабелно захранване на
вилно селище в поземлен имот 02837.4.1682 по КК
на гр. Батак, община Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
4149
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РЕШЕНИЕ № 369
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, предложение
на кмета на община Батак, Решение № 2, взето с
протокол № 4 от 13.03.2018 г. на ЕСУТ, и становище на ПК Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване за урегулиран поземлен
имот І – „ДАП“ в кв. 119 по регулационния план
на гр. Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
4150

ОБЩИНА БРЕЗОВО
РЕШЕНИЕ № 330
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на канализационен колектор за заустване на пречистени
отпадни води от УПИ ХVІІ-1222 в кв. 113 по
регулационния план на гр. Брезово, собственост
на „Гея инженеринг“ – ООД, ЕИК 115889745.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Минчев
4178
РЕШЕНИЕ № 336
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2, взето с протокол № 6 от 7.03.2018 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията, Общинският
съвет – гр. Брезово, реши:
Одобрява внесения от „Априус“ – ЕООД, с
ЕИК 200116658, арендатор на общински земеделски земи в землището на с. Върбен, подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе на напоителен тръбопровод от поземлен
имот ПИ 000029 по КВС на с. Дрангово, НТП:
язовир, с площ 99,104 дка – публична общинска
собственост, до поземлен имот № 034075 по КВС
на с. Върбен, НТП: други трайни насаждения,
с площ на целия имот 10,592 дка, местност
Кабл. кору/Гьозмели, V категория.
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Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община Брезово пред
Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Минчев
4179

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1017
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ и Решение № 12 по протокол № 2 на ЕСУТ на
Община Велико Търново от проведено заседание
на 28.02.2018 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура – трасе на
обект и съоръженията към него, разположен върху
повърхността на земята, за реализиране на обект:
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа
в гр. Велико Търново, подобект: Рехабилитация и
реконструкция на улици от пътна връзка с ул. Магистрална (път Е772 /I-4) до път III-514 – Ситуация
от км 1+363 до км 1+500: Изграждане на нов мост
над р. Янтра в землището на гр. Велико Търново,
включващ части от имоти, както следва:
– част от поземлен имот № 10447.155.22 по КК
и КР на гр. Велико Търново (нов № 10447.155.45
по скица-проект), НТП – урбанизирана територия, общинска публична собственост (АПОС
№ 6301/6.01.2017 г.), с площ 904 кв. м;
– част от поземлен имот № 10447.155.32 по КК
и КР на гр. Велико Търново (нов № 10447.155.47
по скица-проект), НТП – гори и храсти в земеделски земи, VIII категория – общинска собственост
(АЧОС № 6406/10.10.2017 г./земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ) – 328 кв. м.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
4213

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 53
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Трасе на ел.
провод до ПИ с идентификатор 83034.512.26 по КК
на с. Шарани, община Габрово.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Габрово.
Председател:
Л. Георгиева
4207
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 698
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 от
ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда на лицензиране
на оценители и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:
1. Включва в Годишния план за работа по приватизация на общинската собственост – 2018 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен имот І – общ. обор, в
кв. 61а по плана на с. Паисий, община Горна
Оряховица, с площ 2320 кв. м и построен в него
обор със застроена площ 104 кв. м, съгласно АОС
№ 1292/3.07.2002 г.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
Урегулиран поземлен имот І – общ. обор, в
кв. 61а по плана на с. Паисий, община Горна
Оряховица, с площ 2320 кв. м и построен в него
обор със застроена площ 104 кв. м, съгласно АОС
№ 1292/3.07.2002 г.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
4. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
за обект: Урегулиран поземлен имот І – общ.
обор, в кв. 61а по плана на с. Паисий, община
Горна Оряховица, с площ 2320 кв. м и построен в
него обор със застроена площ 104 кв. м, съгласно
АОС № 1292/3.07.2002 г., чрез пряко договаряне
в съответствие с Наредбата за възлагането на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.
Председател:
Д. Костадинов
4217

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 789
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Добричкият
общински съвет одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за еле-
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ментите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – път,
осигуряващ транспортен достъп в ПИ № 021033,
021021, 021020 и 021026 в землището на с. Дончево,
община Добричка.
Председател:
Д. Марев
4206
РЕШЕНИЕ № 790
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Добричкият
общински съвет одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – водозахранване и електрозахранване (НН) за ПИ
№ 021033, 021021, 021020 и 021026 в землището на
с. Дончево, община Добричка.
Председател:
Д. Марев
4205

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 68
от 21 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за водопровод към обект:
Водоснабдяване на с. Кьосево, мах. Ситово, мах.
Шосейна и с. Тополчане, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за
одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за водопровод към обект:
Водоснабдяване на с. Кьосево, мах. Ситово, мах.
Шосейна и с. Тополчане, община Кърджали, чрез
кмета на община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
4180

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 779
от 5 април 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на
к.к. Слънчев бряг-изток, в частта му по отношение на УПИ II с идентификатор № 51500.505.35
по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 6 по
ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток, с който проект
УПИ II (ПИ 51500.505.35) с площ 5447 кв. м се
разделя на два новообразувани УПИ II-35 с площ
2749,5 кв. м и УПИ VIII-35 с площ 2697,5 кв. м с
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отреждане „За хотел, обслужващи функции, спорт,
атракции, паркинг и озеленяване“. Приложено е
и зониране по ЗУЧК, съгласно което 870 кв. м от
новообразувания УПИ II-35 пападат в зона „Б“
съгласно ЗУЧК и 1879,5 кв. м – в зона „А“ съгласно
ЗУЧК. 895 кв. м от новообразувания УПИ VIII-35
попадат в зона „Б“ съгласно ЗУЧК и 1802,5 кв. м
попадат в зона „А“ съгласно ЗУЧК. Сграда с
идентификатор № 51500.505.35.2 остава в УПИ
II-35, а сграда с идентификатор № 51500.505.35.3
остава в УПИ VIII-35.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
4106
РЕШЕНИЕ № 781
от 5 април 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 във връзка с
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
като взе предвид изложените мотиви в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на
к.к. Слънчев бряг-изток, в частта му по отношение
на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.97, и УПИ III, идентичен с
поземлен имот с идентификатор№ 51500.505.398,
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 18
по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае обединяване на УПИ I (ПИ
51500.505.97) с площ 2713 кв. м и УПИ III (ПИ
51500.505.398) с площ 679 кв. м в новообразуван
УПИ I с площ 3392 кв. м и отреждане „За хотел,
обслужващи функции, атракции, озеленяване,
басейн и спорт“, без да се променят устройствените показатели.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
4107

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1074
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на водопровод от водопроводната мрежа на с. Панаретовци, за осигуряване на захранване с питейна
вода на ПИ 020015, местност Султанка, отреден
„За птицеферма“ и засягащ следните имоти: ПИ
000081 с НТП „полски път“, ПИ 000065 с НТП
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„канал“, ПИ 000062 с НТП „канал“ и ПИ 000140
с НТП „местен път“, всички в землището на
с. Панаретовци, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
4102

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 440
от 30 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и чл. 129, ал. 1 от
Закона за устройство на територията Общинският
съвет – гр. Стражица, реши: одобрява проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за поземлени имоти в землището
на с. Нова Върбовка с ЕКАТТЕ 51799, община
Стражица, за обект: СОГ „Лом Черковна“, подобект: „Ново външно ел. захранване на ГИС „Лом
Черковна“. ПУП – ПП касае трасето на електрозахранващия кабел от съществуващ бетонен
стълб НН от мрежата НН на с. Нова Върбовка до
площадката на СОГ „Лом Черковна“. Дължината
на трасето на ел. захранващия кабел е 1567,64 м.
Председател:
Ил. Маринов
4161
159. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 16 от 2.04.2018 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувача „Сенеко“ – ЕООД, ЕИК
131326810, със седалище и адрес на управление:
София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, бл. 22, вх. А,
ет. 1, следния недвижим имот, изнесен на публична продажба по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК
в търг с тайно наддаване № 10/2018/Б, проведен
на 29.03.2018 г. в сградата на ТД на НАП – Бургас, Бургас, ул. Цар Петър № 5Б, представляващ
поземлен имот с идентификатор 51500.507.283 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46 от
18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
съгласно скица на поземлен имот № 15-373279 от
31.08.2015 г., издадена от СГКК – Бургас, с адрес
на имота: Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, площ:
2099 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за курортно-рекреационен обект,
номер по предходен план: кв. 3303, парцел: IV-475,
съседи: 51500.507.284, 51500.507.282, 51500.507.266,
същият имот е описан в акта за собственост на
бившите собственици – нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 90 от 21.11.2005 г.,
том XXI, рег. № 10870, дело № 3873 от 2005 г. на
Стоян Ангелов – нотариус с район на действие
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Районен съд – гр. Несебър, вписан под рег. № 208
в регистъра на Нотариалната камара, като: урегулиран поземлен имот IV-475, в кв. 3303, по плана
на к.к. Слънчев бряг-запад, урегулиран от 2100
кв. м, при граници по скица: улица, пешеходна
алея, УПИ V-465 и УПИ III-477, както и в акта
на отнемане в полза на държавата – влязло в
сила Решение № 303 от 20.10.2011 г., постановено
по гр.д. № 1920/2010 г. по описа на Окръжния
съд – Бургас, Решение № 64 от 1.07.2013 г. по гр.д.
№ 155/2013 г. по описа на БАС и Определение
№ 1278 от 18.11.2014 г. по гр.д. № 2797/2014 г. по
описа на ВКС като: урегулиран поземлен имот IV475, в кв. 3303, по плана на к.к. Слънчев бряг-запад,
урегулиран от 2100 кв. м, при граници по скица:
улица, пешеходна алея, УПИ V-465 и УПИ III477, с идентификатор 51500.507.283 съгласно схема
№ 10300/27.10.2006 г. на АК, ведно с пететажна
жилищна сграда, с РЗП 1230 кв. м, построена в
поземлен имот с идентификатор № 51500.507.283
по кадастралната карта на гр. Несебър, с площ
2100 кв. м – УПИ IV-475 в кв. 3303 по плана
на к.к. Слънчев бряг-запад. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
от ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
4131
431. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С180016091-0000222/5.04.2018 г. възлага на: „Каменица
Хил Инвестмънт“ – АД, ЕИК 204657999, адрес:
Пловдив, Югоизточна промишлена зона, ул. Инж.
Асен Йорданов № 7, търговски обект (магазин),
КИД 56784.529.140.2.27, представляващ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-575 от 15.03.2010 г.
на началника на СГКК – Пловдив, самостоятелен обект в сграда, намиращ се в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 56784.529.140, с предназначение: за търговска
дейност, брой нива: 2, площ 101 кв. м, I ниво 50,50
кв. м и II ниво 50,50 кв. м, намиращ се в Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, ул. Капитан
Коста Паница № 1, ет. 1, с граници: ниво 1: на
същия етаж 56784.529.140.2.26, 56784.529.140.2.28,
под обекта – няма, и над обекта – няма, ниво 2:
на същия етаж: 56784.529.140.2.26, 56784.529.140.2.28,
под обекта – няма, и над обекта – 56784.529.140.2.3,
ведно с 3,82 % ид.ч. от общите части на сградата.
Имотът се продават такъв, какъвто е в момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението.
4130
1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“,
разположен в землището на гр. Септември, об-
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щина Септември, област Пазарджик, от проект
„Модернизация на жп линия София – Пловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветана Младенова Бакова и Васил Митков
Танев, наследници на Николаки Николов Баков,
собственици на имот № 024466, намиращ се в
землището на гр. Септември, за постановяването
на Решение № 46 на Министерския съвет (РМС)
от 31.01.2018 г., с което се отчуждават имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. РМС може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4164
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“,
разположен в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, от проект
„Модернизация на жп линия София – Пловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ангел Димитров Габерски, Лазаринка Ненкова
Габерска и Инна Йорданова Габерска, наследници на Борис Ст. Хайдушки и Стоянка Габерска,
собственици на имот № 024493, намиращ се в
землището на гр. Септември, за постановяването
на Решение № 46 на Министерския съвет (РМС)
от 31.01.2018 г., с което се отчуждават имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. РМС може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4165
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“,
разположен в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, от проект
„Модернизация на жп линия София – Пловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Иван Здравков Биволарски и Румен Здравков
Биволарски, наследници на Димитрия Божилова,
собственици на имот № 024503, намиращ се в
землището на гр. Септември, за постановяването
на Решение № 46 на Министерския съвет (РМС)
от 31.01.2018 г., с което се отчуждават имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. РМС може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4166
4. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
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на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“,
разположен в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, от проект
„Модернизация на жп линия София – Пловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Йордан Димитров Ангелов, Надка Димитрова
Куртева, Георги Ангелов Парев, Йоско Асенов
Ихтимански, Соня Асенова Парева, Велко Митков
Андреев, Юлиян Митков Андреев, Иво Райков
Найденов, Мариана Райкова Атанасова, Красимир
Райков Найденов, Стоян Сотиров Сотиров, Илия
Стоянов Сотиров, Ирина Стоянова Христова,
Димитър Йорданов Ангелов, Антоанета Янкова
Ангелова, Василка Тодорова Михайлова и Никифор Спасов Чалъмов, наследници на Началник
Мехмедов Парев, собственици на имот № 024505,
намиращ се в землището на гр. Септември, за постановяването на Решение № 46 на Министерския
съвет (РМС) от 31.01.2018 г., с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. РМС може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4167
26. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(Хореографска композиция) – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“, в сградата на
ректората на АМТИИ – Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 34; тел. 0877 88 49 55; приемно
време от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
4136
30. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност
доцент за държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1
и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, учебна дисциплина „Аварийноспасителна
техника“, в катедра „Техника“ към факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, със
срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен
вестник“. Документи: Академия на МВР, п.к. 555,
тел.: 02/9829 202.
4269
31. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност
доцент за държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1
и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, учебни
дисциплини „Гранични проверки и контрол на
документи за самоличност“, „Технически средства
за граничен контрол и автоматизирани информационни системи“ и „Основи на контрола на
държавната граница“, в катедра „Сигурност и
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граничен контрол“ към факултет „Полиция“, със
срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен
вестник“. Документи: Академия на МВР, п.к. 555,
тел.: 02/9829 202.
4270
40. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент за военнослужещ в
област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“ за преподаване
на учебните дисциплини „Военна стратегия“ и
„Управление при кризи“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата
на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в
конкурса са определени със Заповед № ОХ-300 от
5.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 9226-512, 92-26-576.
4267
85. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната
специалност „Гастроентерология“ – едно място за
военнослужещ за нуждите на Първа клиника по
вътрешни болести, катедра „Вътрешни болести“, на
МБАЛ – Варна; доценти: по научната специалност
„Офталмология“ – едно място за военнослужещ
за нуждите на клиника „Очни болести“, катедра
„Очни болести, ушни, носни и гърлени болести и
орална хирургия“ на МБАЛ – София; по научната
специалност „Токсикология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на клиника „Спешна
токсикология“, катедра „Медицина на бедствените
ситуации и токсикология“ на МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 02/9225130.
4230
460. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за
професори по: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (Стопанска логистика)“ – един, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Народопсихология,
История на българската журналистика)“ – един,
професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Екоикономика)“ – двама, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост)“ – един,
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професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(Интелектуална собственост и култура)“ – един,
професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка (Корпоративни финанси и
Оценка на предприятия)“ – един; доценти по:
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление (Управление на човешките ресурси и
Основи на управлението)“ – един, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(Електронно управление, Административно обслужване)“ – един, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Статистика
и демография (Статистически анализ на времеви
редове)“ – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (Стопанска логистика, Управление
на качеството в логистиката)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (Корпоративна сигурност и антикризисно управление, Сигурност на енергийния бизнес)“ – един,
професионално направление 3.3. Политически
науки, научна специалност „Политология (Международни отношения: външна политика на
Китай)“ – един, професионално направление 2.1.
Филология, научна специалност „Славянски езици.
Съвременен руски език – делова комуникация
и лингвокултурология“ – един, професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност
„Съвременен испански език – лингвокултурология“ – един, професионално направление 3.6.
Право, научна специалност „Административно
право и административен процес“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (Дигитален бизнес)“ – един, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Икономика
и управление (Екоикономика)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност (Счетоводна
отчетност във финансовия сектор)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)“ – един; главни
асистенти по: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (Маркетинг в туризма, Иновации в
туризма)“ – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (Икономика на транспорта, Транспорт
и спедиция)“ – един, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „История
на икономическите теории“ – един, професионално направление 2.2. История и археология,
научна специалност „Стопанска история“ – един,
професионално направление 3.3. Политически
науки, научна специалност „Политология“ – един,
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Световно стопанство и МИО
(Международно икономическо развитие)“ – един,
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професионално направление 3.6. Право, научна
специалност „Наказателно право“ – двама, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (Фамилен
бизнес)“ – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (Управление на човешките ресурси)“ – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (Мениджмънт на недвижимата собственост)“ – един, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия
сектор)“ – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Публични
финанси)“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в дирекция „Наука“, сектор „Научни
съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет 2038, тел. 02/81-95-390.
4281
14. – Лесотехническият университет – София,
обявява 5 конкурса за академична длъжност главен
асистент: към катедра „Механична технология на
дървесината“ в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна
специалност „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Производство на
материали от масивна и слоеста дървесина“ – един;
към катедра „Екология, опазване и възстановяване
на околната среда“ в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на
екосистемите“, по дисциплината „Замърсяване
на въздуха и въздействие върху екосистемите“ – един; към катедра „Парково и ландшафтно
строителство“ в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство,
научна специалност „Горски култури, селекция и
семепроизводство“, по дисциплината „Генетика и
селекция на декоративните растения“ – един; към
катедра „Екология, опазване и възстановяване на
околната среда“ в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на
екосистемите“, по дисциплината „Метеорология“ – един; към катедра „Екология, опазване и
възстановяване на околната среда“ в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Екология
и опазване на екосистемите“, по дисциплината
„Защита срещу ерозия и порои“ – един, всички
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите
по 5-те конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, Централна сграда на Лесотехническия
университет, София, бул. Климент Охридски № 10,
тел. 02 91907, вътр. 445.
4369

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

30. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурси за главни
асистенти по 4.2. Химически науки (Физикохимия) – двама, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ,
бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2,
кабинет 205, тел. 81 63 120 и 81 63 136.
4266
15. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за нуждите
на Катедрата по медицинска педагогика – един;
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата
по медицинска етика и право – един; професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравна
политика и мениджмънт – един; доцент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве и научна специалност „Хигиена (вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и
др.)“ за нуждите на преподаването по „Санитарна
химия“, „Химия“, „Комунална хигиена“ и „Хигиена на хранене“ за нуждите на МК „Йорданка
Филаретова“ при МУ – София – един; професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Офталмология“ за нуждите
на Катедрата по здравни грижи – един; професор
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена (вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и
др.)“ за нуждите на Катедрата по превантивна
медицина – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359
2 9432 579 – сектор „Наука“.
3957
407. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет на Медицинския университет – София
(протокол № 23 от 17.04.2018 г.), обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един за нуждите на катедра „Технология
на лекарствените средства и биофармация“ на
Фармацевтичния факултет при МУ – София. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет,
ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
4251
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374. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за
заемане на академични длъжности: професор:
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
специалност „Акушерство и гинекология“ – един
(0,50 щатна длъжност) за нуждите на Факултет
„Медицина“, катедра „Акушерство и гинекология“;
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
специалност „Педиатрия“ – един за нуждите на
Факултет „Медицина“, катедра „Педиатрия“ и Клиника „Педиатрия“ към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна;
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
специалност „Обща и клинична патология“ – един
за Факултет „Медицина“, катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“;
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
специалност „Очни болести“ – един (0,50 щатна
длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина“,
катедра „Очни болести и зрителни науки“; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Лъчелечение“ – един за нуждите на
Факултет „Медицина“, катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ и Клиника по лъчелечение
към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кардиохирургия“ – един за нуждите на
Факултет „Медицина“, катедра „Сърдечно-съдова
хирургия и ангиология“ и Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Социална медицина и организаци я на здравеопазването и фармаци ята
(медицинска информатика)“ – един за нуждите
на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“; област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ – един за нуждите на Факултет
„Обществено здравеопазване“, катедра „Социална
медицина и организация на здравеопазването“;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, специалност „Гра ж данско
право (Медицинско право)“ – един за нуждите на
Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра
„Социална медицина и организация на здравеопазването“; област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и
др.)“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Хигиена и епидемиология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Мед и ц и на , спец иа л но с т „Еп и дем иоло гия“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Хигиена и епидемиология“, УС „Епидемиология“; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
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науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (в здравеопазването)“ – един за
нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Икономика и управление на
здравеопазването“; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Професионални болести“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести“ и Втора клиника по нервни
болести към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, специалност „Медицина на бедствените ситуации“ – един за нуждите на Факултет
„Обществено здравеопазване“, катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ – един за нуждите на Факултет
„Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни
грижи“. Допълнително изискване към кандидатите:
Кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра“; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика“ – един за нуждите на
Факултет „Фармация“, катедра „Физика и биофизика“. Допълнително изискване към кандидатите – придобита ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.5. Математика; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Токсикология“ – двама за нуждите на
Факултет „Фармация“, катедра „Фармакология,
токсикология и фармакотерапия“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Фармакология“ – един за нуждите на Факултет
„Фармация“, катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Биология“ (медицинска биология и ботаника) – един за нуждите
на Факултет „Фармация“, Катедрата по биология;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, специалност „Медицинска
психология“ – един за нуждите на Филиал – Сливен, катедра „Здравни грижи“, и Консултативен
кабинет по психометрично и невропсихологично
изследване към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; доцент: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, специалност „Анестезиология и
интензивно лечение“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Анестезиология,
спешна и интензивна медицина“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Акушерство и гинекология“ – един (0,50 щатна
длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина“,
катедра „Акушерство и гинекология“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, спе-
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циалност „Онкология“ – един за нуждите на
Факултет „Медицина“, катедра „Пропедевтика на
вътрешните болести“ и Клиника по медицинска
онкология при УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, специалност „Онкология“ – един за
нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и Клиника по
медицинска онкология при УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кардиология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и Първа клиника по кардиология при УМБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Микробиология“ – един за нуждите на Факултет
„Медицина“, катедра „Микробиология и вирусология“ и Лаборатория по микробиология при
УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология“ – един за
нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Ортопедия и травматология“ и Отделение по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нервни
болести“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Нервни болести и невронауки“ и
Първа клиника по нервни болести към УМБАЛ
„Св. Марина“ – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, специалност „Патофизиология“ – един за нуждите на Факултет
„Медицина“, катедра „Физиология и патофизиология“, УС „Патофизиология“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Ушно-носно-гърлени болести“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Неврохирургия и УНГ болести“, УС „Ушно-носно-гърлени
болести“ и Клиника по УНГ болести към УМБАЛ
„Св. Марина“ – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7. Стоматология, специалност „Протетична дентална медицина“ – двама за нуждите
на Факултет „Дентална медицина“, катедра „Протетична дентална медицина“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Физикална и рехабилитационна медицина“ – един
за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Физиотерапия, рехабилитация,
морелечение и професионални заболявания“, УС
„Морелечение, физиотерапия и рехабилитация“
и Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“ към УМБАЛ „Св. Марина“; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, специалност „Организация и управление извън сферата на материа л но т о п роизводс т во (в зд ра веопа зва не то)“ – един (0,50 щатна длъжност) за нуждите на
Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра
„Здравни грижи“, УС „Управление на здравните
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грижи и логопедия“; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност
„Управление на здравните грижи“ – двама за
нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска
сестра“. Допълнително изискване към кандидатите:
Кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра“; област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Психиатрия“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“,
катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки по специалност „Химия“ – двама за нуждите
на Факултет „Фармация“, катедра „Химия“; област
на висше образова н ие 4. При род н и нау к и,
математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, специалност
„Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активните вещества“ – един за
н у ж ди те на Фак ул тет „Фармаци я“, катед ра
„Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт“; област на висше образование 7. Здравеопа зва не и спор т, п р о ф е сиона л но направление 7.1. Медицина, специалност „Вирусология“ – един за нуждите на Медицинския колеж,
УС „Медицински лаборант“; главен асистент:
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Неврохирургия“ – един за
нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Неврохирургия и УНГ болести“, УС по неврохирургия
и Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща
и клинична патология“ – един за нуждите на
Факултет „Медицина“, катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“
и Клиника по обща и клинична патология към
УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Очни болести“ – един за нуждите на
Факултет „Медицина“, катедра „Очни болести и
зрителни науки“; област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Пневмология
и фтизиатрия“ – един за нуждите на Факултет
„Медицина“, катедра „Вътрешни болести“, УС
„Белодробни болести и алергология“ и Клиника
по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Съдебна психиатрия“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Психиатрия и медицинска психология“ и Първа психиатрична
клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, специалност „Ортопедия и травматология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Ортопедия и травматология“ и
Клиника по ортопедия и травматология към
МБАЛ „Св. Анна“ – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професио-
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нално направление 7.1. Медицина, специалност
„Педиатрия“ – един за нуждите на Факултет
„Медицина“, катедра „Педиатрия“ и Втора детска
клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, специалност „Ушно-носно-гърлени
болести“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Неврохирургия и УНГ болести“,
УС „Ушно-носно-гърлени болести“ и Клиника по
У Н Г б о л е с т и к ъ м У М Б А Л „С в . М а р и на“ – ЕАД – Варна; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща
медицина“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Обща медицина и клинична
лаборатория“, УС „Обща медицина“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
специалност „Протетична дентална медицина“ – двама за нуждите на Факултет „Дентална
медицина“, катедра „Протетична дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2.
Стоматология, специалност „Детска дентална
медицина“ – четирима за нуждите на Факултет
„Дентална медицина“, катедра „Детска дентална
медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична
патология“ – един за нуждите на Факултет „Дентална медицина“, катедра „Клинични медицински
науки“, УС по медико-биологични науки и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше
образование 3. Социални стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Счетоводна отчетност, анализ
и контрол на стопанската дейност (в здравеопазването)“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Икономика и
управление на здравеопазването“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
специалност „Медицина на бедствените ситуации“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, специалност „Управление на здравните
грижи“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи“,
УС „Акушерка“. Допълнително изискване към кандидатите: да имат придобита степен на висшето
образование ОКС „магистър“ по специалност
„Управление на здравните грижи“ и професионална квалификация по специалност „Акушерка“;
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност
„Биохимия“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Биохимия, молекулна медицина
и нутригеномика“; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Химия“ – един за нуждите на
Факултет „Фармация“, катедра „Химия“; област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направ-
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ление 4.3. Биологически науки, специалност
„Ботаника“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Биология“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи – един за
нуждите на Медицинския колеж, УС „Зъботехник“.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, Отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая 319, тел. 052/677-055 и 052/677-056.
4322
17. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професори
по: област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по… (Методика на обучението по
музика – хармония) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…
(Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка – гимнастика) – един;
доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по музика) – един; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по… (Методика на обучението по музика – история
на музиката) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…
(Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка – футбол) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика – информационни и комуникационни технологии в образованието) – един; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – графичен дизайн и визуални
комуникации) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и
изобразително изкуство – графика) – един; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – история
на Русия) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Класически езици – латински и
старогръцки) – един; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Японски език) – един; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Китайска
литература) – един; главни асистенти по: област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Финанси) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика
(Международни икономически отношения) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия – немскоезична литература) – един; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление
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1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по „Човек – общество“ и „Човек – природа“) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник“. Документи се
подават в ректората, отдел „Човешки ресурси“,
стаи 307 и 305, тел. 062/618-308 и 062/618-367.
4238
43. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Биология“ – един в сектор „Биология“ при катедра
„Анатомия, цитология, патология и биология“
на Факултет „Медицина“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4315
44. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ – един в сектор
„Социална фармация“ при катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ на Факултет
„Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
№ 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
4316
45. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и
опазване на екосистемите“ – един в сектор „Биология“ при катедра „Анатомия, цитология, патология
и биология“ на Факултет „Медицина“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4317
31. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Акушерство и гинекология“ – един
в Научноизследователския институт, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4324
32. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Патофизиология“ – един за нуждите на преподаването в катедра „Физиология
и патофизиология“, ФМ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Предимство
е кандидатите да притежават медицинска специалност „Патофизиология“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл.

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
4325
33. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Медицинска генетика“ – един
в сектор „Медицинска генетика“ на катедра
„Микробиология, вирусология и медицинска
генетика“, Факултет „Фармация“, за нуждите на
Лаборатория по медицинска генетика на УМБАЛ
„Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4326
34. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна
специалност „Технология на лекарствените форми
и биофармация“ – един в сектор „Технология на
лекарствените форми“ при катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ на Факултет
„Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
№ 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
4327
35. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Фармакогнозия и фитохимия“ – един в сектор
„Фармакогнозия и фармакоботаника“ при катедра
„Фармацевтични науки и социална фармация“
на Факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4328
36. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Психиатрия“ – един в катедра „Психиатрия и
медицинска психология“, Факултет „Обществено
здраве“, за нуждите на Първа психиатрична клиника на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
4329
37. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Обща хирургия“ – един в катедра „Сестрински
хирургични грижи“ за нуждите на Отделението
по хирургия на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
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№ 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139,
тел. 064/ 884-172.
4330
38. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Педиатрия“ – един в Научноизследователски
институт, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
№ 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
4331
46. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия, научна
специалност „Философия“ – един в сектор „Медицинска етика“ при катедра „Общественоздравни
науки“ на Факултет „Обществено здраве“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4332
49. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Обща хирургия“ – един в катедра
„Хирургически болести“ за нуждите на Първа
клиника по хирургия, Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия на УМБАЛ „Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен
секретар, стая 139, тел. 064/ 884-172.
4346
50. – 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 „Професионални заболявания“ – един в катедра „Хигиена, медицинска
екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“ за нуждите
на Отделението по професионални болести на
УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4347
27. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за: доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна
специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“, за нуждите на преподаването
на английски език към катедра „Фармацевтични
науки“ – един; професори във: област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Физиотерапия“, за нуждите на
преподаването на английски език към катедра
„Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ – един; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност
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„Хирургична стоматология“, за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Орална
хирургия“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил
Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602 224;
e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
4383
17. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични
длъжности: доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.9. Туризъм – един;
главни асистенти: в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Биохимия (Биохимия
на растенията)“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление“ – един,
всички със срок 3 месеца от обнародването им в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
отдел „Човешки ресурси“ – тел. 032/65 44 54.
4360
4. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Земеделска техника и технологии“
за нуждите на катедра „Земеделска техника и
технологии“, Аграрно-индустриален факултет, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет
1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
4264
58. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за заемане
на академичната длъжност доцент: от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство
и геодезия по научните специалности: „Строителна
механика, съпротивление на материалите (Теоретична механика)“ – един, „Технология и механизация на строителното производство“ – един;
от професионално направление 4.5. Математика
по научната специалност „Геометрия и топология
(Дескриптивна геометрия)“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
София 1373, ул. Суходолска № 175, тел. 80 29 160.
4222
201. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност професор по професионално
направление 9.1. Национална сигурност („Теория на
разузнаването“, „Управление при кризи“) – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават във висшето
училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе
№ 13, тел. 032/622 522.
4355
61. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи –София, на основание Заповед № 1387 от 17.04.2018 г. на директора
на МИ – МВР, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност професор по научната
специалност 03.01.34 Обща хирургия, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, научна област „Медицински науки“, професионално
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направление „Медицина“, в Клиниката по обща,
коремна и съдова хирургия – Хирургичен профил,
на МБАЛ – ЦКБ в София към Лечебни заведения
за болнична помощ, със срок за подаване на документите 2 месеца след обнародването в „Държавен
вестник“ считано от деня, следващ обнародването.
Подробна информация за конкурса и за необходимите документи за участие се съдържа в Заповед
№ 1387 от 17.04.2018 г. за обявяване на конкурса и
може да се получи от сектор „Човешки ресурси“
при Медицинския институт – МВР – София 1606,
бул. Ген. Михаил Скобелев № 79, всеки работен
ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч. За справки:
тел.: 02/982-15-96 и 02/982-14-60.
4319
293. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява четири конкурса за
заемане на академична длъжност главен асистент: в професионално направление 2.2. История
и археология, научна специалност „История на
България“ – Просопография на Първото българско
царство, за нуждите на секция „Средновековна
история“ – един; в професионално направление
2.2. История и археология, научна специалност
„История на България“ – Военни структури и
население с военнопомощни задължения през
Х V – Х V ІІ в. – един (за нуж дите на Секция
„Българите, Османската империя и Европа“);
в професионално направление 2.2. История и
археология (История на България/Население и
поселищна мрежа на българското пространство
(ХV – ХVІІ в.) за нуждите на Секция „Българите,
Османската империя и Европа“ – един; в професионално направление 2.2. История и археология,
научна специалност „Фотографските материали
като източник за българската история“ – един за
нуждите на Секция „Помощни исторически науки
и информатика“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. (02) 870 85 13.
4344
278. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в професионално
направление 2.2. История и археология, научна
специалност 05.03.04. История на България (Нова
българска история) за нуждите на Секция „История на българския национален въпрос“ (Български
национален въпрос след 1878 г.) – един, със срок
2 месеца считано от датата на обнародване в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института: 1113 София, бул. Шипченски проход
№ 52, бл. 17, ет. 2, тел. 02/870 85 13.
4345
50. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери
и полимерни материали) – един за лаборатория
„Полимеризационни процеси“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в института – ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103А, тел. 02/979-22-09.
4214
390. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент по направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност 01.06.06
„Генетика“, за нуждите на лаборатория „Геномна
динамика и стабилност“ със срок 2 месеца от
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обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70 и 979-26-06.
4255
1. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и
приложение на математиката в земната и скална
механика“ за нуждите на научно структурно звено
„Механика на деформируемото твърдо тяло“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
4272
2. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Механика на деформируемото
твърдо тяло“ за нуждите на научно структурно
звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
4273
3. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Биомеханика“ за нуждите
на научно структурно звено „Биомеханика“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института по
механика, София 1113 , ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
4274
4. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност „Инженерна хидрология,
хидравлика и водно стопанство“ за нуждите на
научно структурно звено „Механика на флуидите“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института по
механика, София 1113 , ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
4275
26. – Кирило-Методиевският научен център
при БАН – София, обявява конкурси за: професори
по професионално направление 2.1. Филология за
нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори
и традиции“ – двама; доценти: по професионално
направление 2.1. Филология – един, и по професионално направление 2.2. История – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в канцеларията
на Кирило-Методиевския научен център при БАН,
София 1000, ул. Московска № 13, тел. 02 987 02 61.
4271
5. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
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конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология
и науки за културата, научна специалност „Фолклористика“, за нуждите на секция „Антропология
на народните изкуства и визуалните форми“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Московска
№ 6А, тел. 988-42-09.
4357
936. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурси за: академичната длъжност
доцент по: професионално направление 4.3. Биологични науки, специалност 01.06.11. Хидробиология за нуждите на ИГ „Лотични екосистеми“,
секция „Биоразнообразие и процеси в сладководни
екосистеми“, отдел „Водни екосистеми“ – един;
професионално направление 4.3. Биологични науки, специалност 01.06.02. Зоология, за нуждите
на ИГ „Цитотаксономия и еволюция“, секция
„Биоразнообразие и екология на безгръбначните
животни“ на отдел „Животинско разнообразие и
ресурси“ – един; академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.3. Биологични науки, специалност 01.06.03. Ботаника,
за нуждите на секция „Приложна ботаника“ на
отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – един, всички със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите
и документите по конкурса са публикувани на
сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при
научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail:
sgrozeva@gmail.com). Документи – в деловодството
на ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.
4363
158. – Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор по
научна област 5. Технически науки, професионално
направление 5.12. Хранителни технологии, научна
специалност 02.11.11. Технология на биологично
активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини), за нуждите на секция „Криобиология
и лиофилизация“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни връх № 53,
тел.: 02/868-50-95, 087 896 87 29.
4248
159. – Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент по
научна област 5. Технически науки, професионално
направление 5.12. Хранителни технологии, научна
специалност 02.11.11. Технология на биологично
активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини), за нуждите на секция „Технология на
храните от животински произход“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни връх
№ 53, тел.: 02/868-50-95, 087 896 87 29.
4249
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36. – Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент по
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един за нуждите
на ИРЕМК – Казанлък, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Института по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, бул. Освобождение
№ 49, тел.: 0431/62039.
4265
7. – Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност
доцент по научна специалност „Специални отрасли
(пчели)“, професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – Институт по
животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка тел. 0721 68940.
4276
27. – Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия –
София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по научни специалности:
„Генетика“, професионално направление 6.3.
Животновъдство – един, и „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
(микотоксини и нанотехнологии)“, професионално
направление 6.3. Животновъдство – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института – Костинброд
2232, сп. Почивка, тел. 0721 68940.
4254
69. – Инстит у т ът по лозарство и винарство – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за доценти: в
професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Лозарство“ – един;
в професионално направление 6.2. Растителна
защита, научна специалност „Растителна защита
(Хербология)“ – един. Срок за конкурсите – 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи за участие – 5800 Плевен,
Институт по лозарство и винарство, ул. Кала тепе
№ 1, тел. 064/822468.
4356
174. – Институтът по растителни генетични
ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за
академичната длъжност доцент в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.05. Селекция и семепроизводство на
културните растения – един, и за академичната
длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
04.01.05. Селекция и семепроизводство на културните растения – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – „Човешки ресурси“, тел. 032/62-90-26.
4194
209. – Земеделският институт – Стара Загора,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор
в професионално направление 6.3. Животно-
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въдство, научна специалност „Овцевъдство и
козевъдство“ – един за нуждите на Земеделския
институт – Стара Загора, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, Стара Загора, Земеделски институт,
тел.: 042/606 991 и 042/607 048.
4297
3. – Институтът по планинско животновъдство
и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурси за заемане
на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научни
специалности „Овцевъдство и козевъдство“ – един,
„Говедовъдство и биволовъдство“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, 5600 Троян,
ул. Васил Левски № 281, тел. 0670/62802.
4223
169. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна
специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, за
нуждите на НЦЖЗ – Смолян, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи за участие – в ИПЖЗ – Троян 5600,
ул. Васил Левски № 281, тел. 0670/62802.
4354
35. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за академичните длъжности: главни асистенти в област на
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално направление
4.3. Биологически науки по научната специалност
„Вирусология“ – 01.06.13 – двама за нуждите на
отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ; доценти в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално
направление 4.3. Биологически науки по научната
специалност „Вирусология“ – 01.06.13 – двама за
нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ; доцент
в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално
направление 4.3. Биологически науки по научната
специалност „Микробиология“ – 01.06.12 – един
за нуждите на отдел „Микробиология“; доцент
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в професионално направление 7.1.
Медицина по научната специалност „Епидемиология“ – 03.01.29 – един за нуждите на отдел
„Епидемиология“ на НЦЗПБ, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: служба „Личен състав“ на
НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26,
тел. за справки: 9446-999, в. 321.
4253
94. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
следва: професор по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Почвознание“ за нуждите на отдел „Генезис,
география и класификация на почвите“; професор
по професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството“ за
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нуждите на отдел „Земеделска техника“; доцент
по професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, научна специалност „Механизация
и електрификация на растениевъдството“ за нуждите на отдел „Земеделска техника“; доцент по
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Почвознание“ за нуждите
на отдел „Микробиология“, всичките със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София 1080, ул. Шосе
Банкя № 7, тел.: 02/90 59 606.
4252
1. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за обект: Уличен
водопровод за ПИ 99088.20.74; 20.75; 20.78; 20.86;
20.87, по КК на кв. Долни Воден, Асеновград, и ПИ
99087.17.21 по КК на кв. Горни Воден, Асеновград.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4197
2. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за ПИ 00702.18.453,
00702.18.454, 00702.18.455, 00702.18.456, 00702.18.457,
00702.18.458 по КК на Асеновград. Проектът и
придружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4198
10. – Община Брезово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе на външен водопровод от НР 500 куб. м в
землището на гр. Брезово до осова точка 1 по регулационния план на гр. Брезово, община Брезово.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Брезово, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4159
7. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) в бивши масиви
143 и 146 в землището на гр. Бургас и изменение на
ПУП – ПУР за кв. 10, 11 и 36 по плана на Промишлена зона „Север“ – Бургас. Проектът е изложен
за разглеждане в стая 409 в сградата на Община
Бургас и в ЦАУ „Освобождение“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
4212
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57. – Община Габрово съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на кабел – средно напрежение, до
ПИ 67533.505.22, с. Смиловци, землище Гъбене,
община Габрово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения и възражения относно проекта на подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
кабел – средно напрежение, до ПИ 67533.505.22,
с. Смиловци, землище Гъбене, община Габрово.
4243
1. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработено частично изменение на проект
на подробен устройствен план – 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, за трасето, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:
20482.1.12, 20482.1.13, 20482.1.18, 20482.1.19, 20482.2.35,
20482.2.36, 20482.2.37, 20482.2.38, 20482.2.39,
20482.2.40, 20482.2.42, 20482.2.200, 20482.2.201,
20482.2.202, 20482.10.1, 20482.10.74, 20482.11.17,
20482.11.18, 20482.11.19, 20482.11.20, 20482.11.34,
20482.11.35, 20482.11.36, 20482.11.37, 20482.11.38,
20482.11.66, 20482.11.67, 20482.11.68, 20482.11.69,
20482.11.70, 20482.11.76, 20482.11.77, 20482.11.78,
20482.11.79, 20482.11.101, 20482.11.105, 20482.11.107,
20482.11.108, 20482.13.13, 20482.13.14, 20482.13.36,
20482.13.37, 20482.13.38, 20482.13.39, 20482.13.40,
20482.13.41, 20482.13.42, 20482.19.2, 20482.19.3,
20482.19.4, 20482.19.5, 20482.19.11, 20482.19.12,
20482.19.13, 20482.19.14, 20482.19.15, 20482.19.16,
20482.19.17, 20482.19.24, 20482.19.25, 20482.22.1,
20482.22.2, 20482.22.3, 20482.22.4, 20482.22.5,
20482.22.6, 20482.22.7, 20482.22.16, 20482.22.17,
20482.22.18, 20482.22.19, 20482.24.49, 20482.24.51,
20482.24.52, 20482.24.92, 20482.46.15, 20482.46.16,
20482.210.17, 20482.210.18, 20482.210.74, 20482.210.75,
20482.210.76, 20482.210.77, 20482.210.78, 20482.210.80,
20482.210.81, 20482.210.84, 20482.210.88, 20482.210.89,
20482.210.96, 20482.210.98, 20482.210.99, 20482.217.9 по
кадастралната карта на землището на гр. Девня.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината.
4237
3. – Община Крумовград, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2
и чл. 12 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Кабелна
линия 20 kV в участъка от П/СТ 100/20 kV
Крумовград в ПИ 39970.501.4 по плана на Крумовград до нов БКТП в ПИ с идентификатор
66716.501.5 в землището на с. Скалак, община
Крумовград“ с възложител „Електроразпределение-Юг“ – ЕАД, КЕЦ Крумовград. Проектът на
ПУП – ПП, засяга следните поземлени имоти:
поземлен имот с идентификатор 39970.501.4, над-
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земно транспортно съоръжение (мост) над ПИ
39970.10.37; поземлени имоти с идентификатори:
39970.501.1126, 39970.501.911, 39970.501.1210,
39970.502.1133, 39970.502.1137, 39970.501.1132,
39970.501.3064, 39970.501.1337, 39970.502.1143,
39970.502.1146, 39970.501.1188, 39970.502.1148,
39970.501.1189, 39970.502.1152, 39970.501.120 0,
39970.502.1154, 39970.504.1282, 39970.502.1258 и
39970.505.320, по КККР на землището на Крумовград, представляващи урбанизирана територия,
общинска публична собственост: надземно транспортно съоръжение (мост) над ПИ 39970.502.1355,
39970.502.1142 , 39970.502.1254, 39970.505.290,
39970.505.283, 39970.505.287, 39970.505.235, по КККР
на землището на Крумовград, 53206.10.39 (стар номер 010039), 53206.10.85 (стар номер 010085) по КККР
на село Овчари и 30538.25.483 (стар номер 00483)
по КККР на с. Звънарка – публична държавна
собственост; поземлени имоти с идентификатори:
66716.21.18, 66716.19.26, 66716.34.41, 66716.2249,
66716.22.40, 66716.17.51, 66716.14.57, 66716.14.56,
66716.14.52, 66716.14.50, 66716.11.80, 66716.11.79,
66716.11.78, 66716.11.76, 66716.11.73, 66716.11.71 – публична общинска собственост, и 66716.11.67 – частна
държавна собственост по КККР на с. Скалак.
Проектът за подробен устройствен план – парцеларен план, е изложен в сградата на Община
Крумовград, пл. България № 16, ет. 2, стая 6, и
може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до
16 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 – Крумовград,
пл. България № 5.
4358
210. – Община гр. Лъки, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод от ПИ № 205008 до ПИ № 076051 по
КВС за землището на с. Манастир, община Лъки.
Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден
от 8 до 12 и от 13 до 17 ч. в стая № 18 в сградата на
общинската администрация – гр. Лъки, на адрес:
гр. Лъки, ул. Възраждане № 18, както и на интернет
страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в
раздел: „Актуална информация“. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4211
77. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
подземна оптична мрежа за електронни съобщения
за обект: „Изграждане на оптична свързаност за
БС на Теленор 2040 РТС Петрич“, землище с. Ново
Кономлади, община Петрич. Трасето и сервитутите
са предвидени да преминат през имоти с идентификатор по КККР, като подробно описание на имотите
и сервитутите е отразено в приложения регистър,
неразделна част към ПУП – ПП за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за
обект: „Изграждане на оптична свързаност за БС на
Теленор 2040 РТС Петрич“, както следва: имоти с
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идентификатори 52091.16.212, 52091.9.210, 52091.8.69,
52091.10.57, 52091.11.58 по КККР за неурбанизираната територия за землището с. Ново Кономлади.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – гр. Петрич. В едномесечен срок
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4210
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета
на водопроводно и канализационно отклонение и
ел. захранване НН до ПИ 56722.701.62, намиращ се
в местността Стража в землището на гр. Плевен.
Проектът се намира в стая № 98 на общината
и може да бъде прегледан в дните: понеделник,
вторник, сряда, четвъртък и петък от 9 до 11 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от деня на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Информационния център
при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
4209
5. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на
двуетажна еднофамилна сграда в ПИ 57491.19.625,
местност Лахана, землище гр. Поморие“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.19.652 – второстепенна улица (частна собственост), и през ПИ
57491.19.571 – селскостопански път (общинска публична собственост), с проектна дължина на трасето
около 18,03 м. 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“.
4208
7. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Кабелиране на ВЛ 20 kV „Аполония“, ПС „Приморско“ в
участък от СРС № 20 до СБС № 20/1 (отклонение
към ТП „ВСП Смокиня“), преминаваща през ПИ
67800.9.193, м. Синетудис, землище гр. Созопол.
Проектът се намира в сградата на Община Созопол.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
4113
12. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение
на действащия ПУП – план за регулация за УПИ
II – „За болница“, УПИ VII – „За резервен терен
за социални дейности“, УПИ VIII – „За обществено обслужване“, УПИ IX – „За озеленяване“,
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УПИ XIII – „За обществено обслужване“, в кв. 331
по плана на гр. Ямбол и проект за ПУП – план
за застрояване на новообразуваните при това
изменение нови урегулирани поземлени имоти в
два нови квартала. Проектът за ПУП е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4244
97. – Община с. Кайнарджа, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
изменение на кадастрален план и изменение на
ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за
регулация) за УПИ IV-167 и УПИ X-161 в квартал 3
по плана на с. Голеш, община Кайнарджа, и изменение на уличната регулация в участъка от о.т. 4 до
о.т. 5. Проектът е изложен в стая 206 в сградата на
общинската администрация, с. Кайнарджа, ул. Димитър Дончев № 2. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4245
25. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасета на водопровод
във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна
мрежа в с. Памидово, община Лесичово“. Проектът се намира в сградата на Община Лесичово,
дирекция „Специализирана администрация“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, с. Лесичово.
4246

СЪДИЛИЩ А
280. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през юни 2018 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 4.06.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1554/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3425/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Валентина Георгиева Бочева чрез
адвокат Николина Чакърова, София, ул. Лайош
Кошут 13; Гюлка Георгиева Стоева чрез адвокат
Николина Чакърова, София, ул. Лайош Кошут
13, срещу Камелия Йорданова Шишкова, София,
ул. Боряна 45А; Георги Кирилов Георгиев, София,
ул. Боряна 45А; Радка Павлова Петрова, София,
ул. Боряна 45А; Ангелина Кирилова Златанова,
София, бул. Д-р Г. М. Димитров 58, ет. 5, ап. 2;
Петър Йорданов Шишков, София, ул. 692 № 11;
Люба Петрова Попова, София, ул. Боряна 45; Виктор Иванов Попов, София, ул. Боряна 45; Стоян
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Иванов Попов, София, ул. Боряна 45; Галина
Викторова Герстнер чрез особен представител
Иван Янев, София, ул. Позитано 8, ет. 2, офис 207.
Второ гражданско отделение, 3114/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Юлия Любомирова Георгиева чрез
адвокат Светлана Стоянова, Пловдив, ул. Жолио-Кюри 18, ет. 4, офис 13, срещу Ангел Иванов Владиков чрез адвокат Иван Демерджиев,
Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 3570/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
292/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Валери Данаилов Александров чрез адвокат
Камелия Кожухарова, Русе, ул. Александровска 80, срещу Стела А дрианова Дионисиева
чрез адвокат Мария Ганева, Русе, ул. Александровска 80.
Второ гражданско отделение, 3873/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14011/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Радослав Жеков Жеков чрез адвокат Малина Владимирова, София, ул. Любен
Каравелов 26, срещ у Светлана К лиментова
Стоименова чрез адвокат Александър Бъчваров,
София, ул. Юнак 24, ет. 2, ап. 4.
Второ гражданско отделение, 4029/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
308/2017 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Марийка Николова Гайдажиева чрез
адвокат Руси Големанов, Сливен, ул. Раковски 3,
срещу Община Сливен чрез адвокат Делян Димов, София, ул. Дунав 4, партер.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2081/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
384/2016 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Роза Енчева Николова чрез адвокат
Милко Тонев, Пловдив, бул. Марица 69, ет. 1,
офис 3, срещу Илияна Цветанова Марковска
чрез адвокат Лилия Николова, София, ул. Денкоглу 15, вх. Б, ет. 1.
Първо търговско отделение, 2278/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5270/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Юлий Юлиев Рашев, действащ чрез
своята майка и законен представител Николета
Николаева Николова чрез адвокат Кирил Николов, София, бул. Македония 12, ет. 3, срещу
Застрахователна компания „Уника“ – АД, София,
ул. Юнак 11 – 13.
НА 4.06.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2507/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
496/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Ридван Исмаил Емин, лично и в
качеството му на ЕТ „Рики – Ридван Исмаил“
чрез адвокат Господин Гогов, София, ул. Веслец 2,
ет. 1 (над партер), ап. 2, срещу Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество с адрес за
призоваване Варна, ул. Алеко Константинов 17,
ет. 1; Ну р т ен А х медова Хам и дова, Тря вна,
ул. Бреза 34, вх. А, ет. 2, ап. 10; Ненчо Бенев
Бенев, Габрово, ул. Седянкова ливада 22; Росица
Колева Бенева, Габрово, ул. Седянкова ливада 22;
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Деян Тодоров А лексиев, Габрово, ул. А врам
Ганчев 35, вх. В, ет. 2, ап. 1; Миглена Трифонова
Алексиева, Габрово, ул. Аврам Ганчев 35, вх. В,
ет. 2, ап. 1; Светлозар Димитров Пенков, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 65, вх. 4, ет. 8, ап. 96;
Стефан Веселинов Гайчев, с. Малини, област
Габрово; Стефани Веселинова Тончева, Варна,
ул. Дрин 59, ет. 6, ап. 19; „Флория“ – ЕООД, чрез
представляващ Шермин Басриева Махмудова,
Трявна, ул. Украйна 20; Фондация „Фрико“, чрез
представляващ Фахрие Мехмед А хмед, Трявна,
ул. Украйна 20, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2861/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 70/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Сапунджиев и синове“ – ЕООД, чрез адвокат Богдан Караманолов,
Смолян, ул. Дичо Петров 16, ет. 3, срещу „Маркони“ – ООД, чрез адвокат Красимир Марков,
Стара Загора, ул. Промишлена 20.
Четвърто гражданско отделение, 3327/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 368/2016 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Цветелин Симеонов Радулов
чрез адвокат Нели Велкова, Монтана, ул. Княз
Александър Батенберг 14, срещу Елеонора Каменова Замфирова, Берковица, кв. Раковица,
ул. Криви рог 12.
НА 4.06.2018 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5283/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 293/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ива Николова Николова чрез
адвокат Огнян Лазаров, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 2, офис 6, А; „ТВ Седем“ – ЕАД
(н), ч рез Росен Ми лошев – син дик, Софи я,
ж.к. Бъкстон, бул. Цар Борис ІІІ № 159, срещу
Томислав Пейков Дончев чрез адвокат Ра я
Назарян, София, ул. Странджа 4, вх. 1, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 2508/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 682/2 016 по оп ис а на А пелат и вен
съд Пловдив, подадена от Снежа Атанасова
Йорданова чрез адвокат Станимир Ченалов,
Стара Загора, ул. Димитър Наумов 70, офис Е;
Милен Веселинов Стефанов чрез адвокат Иван
Минков, София, бул. Христо Смирненски 14;
Радка Христова Стефанова чрез адвокат Иван
Минков, София, бул. Христо Смирненски 14,
срещу Евгений Тенев Илиев чрез адвокат Иван
Златков, Стара Загора, бул. Руски 6, и трета
страна Венелин Станчев Бакалов, с. Хрищени,
област Стара Загора.
Четвърто гражданско отделение, 2723/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 63/2017 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Добромир Георгиев Димитров чрез адвокат Добромир Димитров, Варна,
ул. Георги Бенковски 81, Консултантска кантора
„Бейлерян“, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4043/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
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гр. дело 607/2017 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Общинско предприятие
„Социален патронаж“ чрез адвокат Мила Стоянова-Иванчева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48,
ет. 1, офис 111, срещу Георги Йорданов Панов
чрез адвокат Бисера Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, Адвокатска кантора „Печеви“.
Четвърто гражданско отделение, 4249/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 137/2017 по описа на Окръжен съд
Шу мен, пода дена о т Ра досве та Д и м и т рова
Попова чрез адвокат Димитър Спилков, Пловдив, ул. Софроний Врачански 2А, ет. 3, срещу
Валентин Иванов Попов чрез адвокат Грета
Петрова, Русе, ул. Александровска 62, и трета
ст рана Атанас Иванов Попов, с. Ку маните,
община Дряново, област Габрово.
Четвърто гражданско отделение, 4408/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 1401/2017 по описа на А пелат ивен
съд София, подадена от Комисия за отнемане
на незаконно придобито имущество, София,
бул. Княз Александър Дондуков 9, ет. 5, срещу
Емилия Златанова Ганчева чрез адвокат Васил Георгиев, София, ул. Владайска 49, ет. 1;
Красимир Иванов Монджоловски чрез адвокат
Васил Георгиев, София, ул. Владайска 49, ет. 1;
Мирослав Иванов Манджоловски чрез адвокат
Васил Георгиев, София, ул. Владайска 49, ет. 1,
и контролираща страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4498/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 201/2017 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, пода дена о т Иво Минков
Илиев чрез адвокат Светлин Коларов, Русе,
ул. Борисова 8, ет. 3, срещу Йосиф Бениямин
Ардити чрез адвокат Димитър Стефанов, Русе,
ул. Борисова 8, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4603/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 132/2017 по описа на Окръжен съд
Силистра, подадена от Татяна Желева Александрова чрез адвокат Михаил Добрев, Силистра,
ул. Христо Ботев 2, ет. 3, офис 6, срещу „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД,
чрез адвокат Елеонора Караиванова, Русе, пл.
Средец 1, ет. 5, кантора 507.
НА 5.06.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3571/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 444/2017 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Исмет Мустафа Сали чрез
адвокат Ирина Ангелова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 4, офис 1; Емилия Петрова
Сали чрез адвокат Ирина А нгелова, Варна,
бул. Владислав Варненчик 55, ет. 4, офис 1, срещу Община Варна, бул. Осми Приморски полк
43, Варна, и страна Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 3923/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2428/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
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България, София, бул. Витоша 2, срещу Биляна
Богомилова Джукева чрез адвокат Господин
Гогов, София, ул. Веслец 2, ет. 1 (над партер),
ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 4184/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 407/2016 по описа на Окръжен съд
Смолян, подадена от Елка Миткова МитеваНенова чрез адвокат Бойко Младенов, Смолян,
бул. България 3, офис 112, срещу Момчил Светломиров Ненов чрез адвокат Валентина Жекова,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, партер, офис
1, и страна Деница Момчилова Ненова чрез
законен представител майка є – Елка Миткова
Митева-Ненова, Смолян, ул. Дичо Петров 6,
вх. А, ет. 5, ап. 48; Дирекция „Социално подпомагане“, Смолян, бул. България 10.
Четвърто гражданско отделение, 4658/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2078/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Симеон Николов Владов,
София, ул. Фондови жилища, бл. 206, вх. Б,
ап. 47, срещу Софийски окръжен съд с председател Филип Владимиров, София, бул. Витоша 2;
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4764/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1474/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Добромир Бранимиров Григоров чрез адвокат Ангел
Станчев, София, ж.к. Борово, ул. Хубча 16, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1048/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 29/2017 по описа на Камара на частните съдебни изпълнители, подадена от ЧСИ
Иван Тодоров Чолаков чрез адвокат А лександър Тонев, София, бул. Витоша 81, ет. 3, ап. 10,
срещ у минист ъра на п равосъдието, Софи я,
ул. Славянска 1; Камара на частните съдебни
изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
НА 6.06.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1077/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
212/2016 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Балкан Стар Ритейл“ – ООД,
чрез адвокат Юра Минчева, София, ж.к. Изток,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6, срещу „Стемо“ – ООД,
чрез адвокат Мариана Якимова, София, ул. Любен Каравелов 26, ап.1.
Второ търговско отделение, 2265/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3903/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Валентина Яковлева Бъчварова чрез
адвокат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9,
ет. 2, офис 4; Иван Димитров Бъчваров чрез
адвокат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9,
ет. 2, офис 4, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – А Д, София, бул. Черни връх 51Д;
Иван Димитров Коларов чрез особен представител Полина Савова, Ивайловград, ул. Раковски 127, ет. 3, офис 333.
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НА 6.06.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2509/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
502/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Величка Филипова Александрова, с. Върбица, област Велико Търново;
Александър Димитров Александров, с. Върбица,
област Велико Търново, срещу Шенол Коркмаз,
с. Върбица, област Велико Търново.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3209/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
84/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Веселина Спасова Спасова чрез
адвокат Стоян Златев, Варна, ул. Драган Цанков 20, ет. 1, срещу Весела Блажева Николова,
Варна, ул. Възраждане 1, вх. Б, ет. 1, ап. 18;
„КТМ ЕКС“ – ЕООД, чрез адвокат Костадин
Димитров, Варна, ул. Охрид 26, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 3762/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
186/2017 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Стоян Атанасов Германов, Карлово,
ул. Димитър Събев 1, срещу Южноцентрално
д ърж а вно п ред п ри я т ие – С мол я н, ул. Д и чо
Петров 1А, Смолян.
Трето гражданско отделение, 4162/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
63/2017 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Люмиер“ – ЕООД, чрез адвокат
Радостин Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38,
ет. 1; Лютви Алиев Мехмедалиев чрез адвокат
Радостин Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38,
ет. 1; Нурхам Хашим Мехмедали чрез адвокат
Радостин Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38,
ет. 1; Айдън Лютвиев Мехмедалиев чрез адвокат
Валерия Градинарска, Бургас, ул. Гурко 9, ет. 5;
Мелиса Лютви Мехмедали чрез адвокат Радостин
Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1, срещу
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество, Бургас, ул. Филип Кутев 26А, ет. 3, и
контролираща страна Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 4308/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
124/2017 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Община Несебър чрез адвокат Диана
Захариева, Пловдив, ул. Пролет 2, срещу Бонка
Цонева Хинкова-Петкова чрез адвокат Евгения
Дашина, София, ул. Света София 8, ет. 4, офис
408; Станимир Николов Петков чрез адвокат
Евгения Дашина, София, ул. Света София 8,
ет. 4, офис 408; „СМК Бургас“ – ЕАД, Бургас,
ж.к. Славейков, Северна промишлена зона.
Трето гражданско отделение, 4656/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
199/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Иво Минков Илиев чрез
адвокат Светлин Коларов, Русе, ул. Борисова 8,
ет. 3, срещу Самуил Бениямин Ардити чрез адвокат Димитър Стефанов, Русе, ул. Борисова 8.
Трето гражданско отделение, 4672/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2017 по описа на Апелативен съд Бургас,

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

подадена от Велислав Стоянов Велков чрез
адвокат Светлана Петрунова, София, кв. Княжево, ул. Омая 16, ет. 2, ап. 6; Христо Кирилов
Куков чрез адвокат Светлана Петрунова, София,
кв. Княжево, ул. Омая 16, ет. 2, ап. 6; Румяна
Ангелова Кукова чрез адвокат Светлана Петрунова, София, кв. Княжево, ул. Омая 16, ет. 2, ап. 6,
срещу Радка Георгиева Гунчева чрез адвокат
Тошко Дичев, Бургас, ул. Жени Патева 1; Анка
Георгиева Лечева чрез адвокат Тошко Дичев,
Бургас, ул. Жени Патева 1.
НА 7.06.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1666/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5029/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от Нели Желева Славова чрез
адвокат Николай Ганев, София, бул. Патриарх
Евтимий 81, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2, и
страна Столична община, София, ул. Московска
33; Община „Тунджа“, Ямбол, пл. Освобождение 1.
Четвърто гражданско отделение, 2948/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 904/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Таня Николаева Златева
чрез адвокат Мая Стойчова Златева, София,
ул. Хан Аспарух 18, срещу „Пауерскрийн – България“ – ЕООД, София, ул. Акад. Георги Бончев
20, ет. 2, ап. 2; „Симекс“ – ЕООД, чрез адвокат
Надя Антонова, София, ул. Христо Белчев 14.
Четвърто гражданско отделение, 3129/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14993/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йорданка Христова Христова-Димитрова чрез адвокат Лили Лозанова, София,
бул. Александър Стамболийски 20, вх. Б, ет. 1,
ап. 13; Десислава Руменова Димитрова лично и
със съгласието на своята майка Йорданка Христова Христова-Димитрова чрез адвокат Лили
Лозанова, София, бул. Александър Стамболийски 20, вх. Б, ет. 1, ап. 13; Велислава Руменова
Димитрова, София, ул. Дамяница 2, вх. Д, ет. 3,
ап. 12, срещу Валентина Кузманова Чолакова
чрез особен представител Велислава Петрова
Кирилова, София, бул. Черни връх 1 – 3, ет. 1,
офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 3190/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иван Пеев Стоянов чрез адвокат
Снежана Христова Стефанова, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 1, Делови център „Пловдив“, ет. 6, офис
606, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 3246/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
964/2016 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Земеделска кооперация за производство и
услуги „Дрен“ чрез адвокат Иван Моцов, Плевен,
ул. Катя Попова 2, ет. 3, офис 15, срещу Недка
Ганева Николова чрез адвокат Анита Димчева,
Плевен, ул. Александър Стамболийски 1, ет. 3,
офис 304.
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Четвърто гражданско отделение, 3836/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1175/2017 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Рудник „Трояново – 3“, с. Медникарово – клон на „Мини Марица-изток“ – ЕАД,
Раднево, ул. Георги Димитров 13, срещу Любомир
Георгиев Козалиев чрез адвокат Венелин Карев
Челебиев, Хасково, ул. П. Р. Славейков 3, офис 8.
Четвърто гражданско отделение, 4251/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12758/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на вътрешните
работи, София, ул. Шести септември 29, срещу
„Мета л т рей д ин женеринг“ – ЕООД, Софи я,
ж.к. Сухата река, бл. 81, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 4723/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14275/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Иванов Иванов чрез адвокат
Николай Дундов, София, ул. Голо бърдо 22, вх. А,
ап. 3; Столична община, София, ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение, 4920/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 899/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Райна Атанасова Сидерова чрез
адвокат Мима Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1,
ет. 1, срещу Професионална гимназия за чужди
езици „Васил Левски“ – Бургас, чрез адвокат
Биляна Вавова, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 126
А, ет. 2 – офисен, офиси 6 и 7.
НА 7.06.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3811/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2026/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Станимир Александров Македонски чрез адвокат Цветанка Михайлова, София,
ул. Цар Освободител 8, партер, срещу Виолетка
Стоименова Попова, Самоков, ул. Цар Борис ІІІ
№ 171; Янко Христов Попов, Самоков, ул. Цар
Борис ІІІ № 171.
Трето гражданско отделение, 4088/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6865/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Свилен Пламенов Калинов чрез
адвокат Драгомир Василев, София, бул. Витоша
1А, ет. 2, катора 236, срещу „Ка Ем Джи Пропъртис“ – ЕООД, чрез адвокат Вяра Василева
Борисова, София, ул. Позитано 9, сграда 1, вх. Б,
ет. 4, офис 11; Цветанка Богданова Механджийска чрез адвокат Теодора Богданова, София,
ул. Русалийски проход 1, офис 4.
НА 11.06.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2205/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1259/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Корпоративна търговска банка“ – АД,
в несъстоятелност, със синдици Ангел Донов и
Кристи Маринова чрез адвокат Николай Костадинов, София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу „КИК
Дизайн“ – ООД, София, бул. Братя Бъкстон 40,
ет. 2, офис 23А.
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Първо търговско отделение, 2786/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1514/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Диана Илиева Спирова-Кузманова
чрез адвокат Ана Христова, София, ул. Хан Аспарух 56, срещу Красимир Петров Иванов – синдик на „Крис – 07“ – ЕООД, в несъстоятелност,
чрез адвокат Георги Василев, София, ул. Лавеле 38, ет. 2, ап. 5; Кузман Петров Кузманов,
Враца, ж.к. Дъбника, бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 7;
„Крис – 07“ – ЕООД, в несъстоятелност, чрез
особен представител Валери Илиев Иванов,
Враца, ул. Димитраки Хаджитошин 17, ет. 1.
НА 11.06.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2369/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4921/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Юробанк България“ – АД, с изпълнителни директори Димитър Шумаров и Петя
Николова Димитрова чрез адвокат Христина
Иванова, София, ул. Клокотница № 2А, ет. 8,
срещу „А лматея прима“ – ООД (в несъстоятелност), с управител Ясен Григоров Миленов
чрез адвокат Стефан Павлов, София, ул. Добри
Войников 45; „Синергон карт сервиз“ – ЕООД,
София, ул. Павлина Унуфриева 2, ет. 1.
НА 12.06.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2740/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
210/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Ахмед Муса Бунце чрез адвокат
Искра Немчева, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 26, ет. 1, срещу Вайде Салих Шефик чрез
адвокат Петър Сланчев, Разлог, ул. Родопи 2, и
трета страна „Беко – експорт – импорт“ – ООД,
представлявано от Асен Тричков, Белица, ул. Владимир Поптомов 2; „Сонимекс“ – ЕООД, представлявано от Сюлейман Сюлейманов, София,
район „Витоша“, ул. Петър Жендов 11, ет. 3;
„Благоевград БТ“ – АД, представлявано от Георги Костов, Благоевград, ул. Покровнишко шосе 1.
Второ гражданско отделение, 2862/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3690/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Павлина Сашева Найденова чрез
адвокат Тихомир Бойновски, Пловдив, бул. Марица 93, срещу Валентин Трифонов Апостолов
чрез адвокат Светозар Арнаудов, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 19, до вх. Б, партер.
Второ гражданско отделение, 3066/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2017 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Николинка Желязкова Христова чрез
адвокат Катя Русева, Варна, ул. Радецки 9, срещу
Любен Стоянов Любенов чрез адвокат Марияна
Василева Котари, Варна, ул. Атанас Христов 12,
ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 3283/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
57/2017 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Огнян Атанасов Мораров чрез адвокат
Снежана Димитрова Василева, Русе, ул. Рупел 2,
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вх. 1, ет. 3, ап. 9; Румяна Атанасова Панайотова
чрез адвокат Снежана Димитрова Василева, Русе,
ул. Рупел 2, вх. 1, ет. 3, ап. 9; Кунчи Атанасова
Морарова, Тутракан, ул. Силистра 2, ет. 7, ап. 35,
срещу Ангел Петров Хараламбиев чрез адвокат
Ирена Русчева, Силистра, ул. Христо Ботев 2,
офис 2; Диляна Димчева Хараламбиева чрез
адвокат Ирена Русчева, Силистра, ул. Христо
Ботев 2, офис 2.
Второ гражданско отделение, 3932/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Александър Киряков Пейчев, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 29, вх. В, ет. 3, ап. 33, срещу Марияна
Кирякова Петрова чрез адвокат Сийка Христова,
Варна, бул. Владислав Варненчик 16, вх. А, ет. 3;
Николай Георгиев Петров чрез адвокат Сийка
Христова, Варна, бул. Владислав Варненчик 16,
вх. А, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 4028/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1070/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Виа – Строй“ – ЕООД, чрез адвокат
Боян Илиев Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10,
срещу Виолетка Петкова Михайлова чрез адвокат
Десислава Георгиева Георгиева, Варна, ул. Поп
Харитон 5, и трета страна Руслан Великов Коларов, Варна, ул. Сан Стефано 22, вх. Б, ет. 3, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 4176/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
970/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Николай Колев Колев, София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Ралевица 64, ет. 5; Радомир
Райков Грозев, София, ж.к. Илинден, кв. Света
Троица, бл. 366-А; Весела Колева Бонева, Плевен,
ж.к. Дружба, бл. 328, вх. 4, ап. 11; Надежда Христова Пешакова, Плевен, ж.к. Мара Денчева 1,
вх. А, ет. 5, ап. 25; Мария Бонева Бонева, София,
ж.к. Света Троица, бл. 852, вх. В, ет. 8; Христо
Бонов Бонев, София, бул. Княз Ал. Дондуков
Корсаков 107, ет. 4, ап. 4, срещу Стоян Петков
Лазаров чрез адвокат Юлиан Страшимиров,
София, бул. Ген. Тотлебен 2, вх. Г, ет. 1, офис 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4189/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
322/2017 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Газтрейд“ – АД, чрез адвокат Красимир
Крумов Колев, Враца, бул. Никола Войводов 3,
вх. А, ап. 5, срещу Пламен Тодоров Петков чрез
адвокат Любен Николаев Прокопиев, Враца,
ж.к. Дъбника, бл. 22, вх. А, ап. 18.
Трето гражданско отделение, 4341/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
451/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Център на обществена подкрепа – с. Ценово, чрез адвокат Венцеслава Стефанова, Русе,
ул. Църковна независимост 11, ет. 1, срещ у
Ивайло Георгиев Минков чрез адвокат Димитър
Стефанов Стефанов, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1513/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5386/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Топлофикация – Плевен“ – ЕАД, чрез
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адвокат Илиян Беслемешки, София, ул. Петър
Парчевич 27, срещу „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8.
НА 12.06.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1479/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
45/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Търговия – К“ – ООД, Кърджали,
срещу Катя Димитрова Колева чрез адвокат
Елисавета Пенчева, Кърд жа ли, ул. Д жорд ж
Вашингтон, комплес Пентагон, вх. Д, офис 10.
Второ търговско отделение, 1734/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
81/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Би Джи Ай Проджектс“ – ООД, чрез
адвокат Албена Янева, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 3, офис 12, срещу Петър Иванов
Петров чрез адвокат Георги Стоянов Хорозов,
София, бул. Ал. Стамболийски 130 – 132, офис 3,
ет. 3.
Второ търговско отделение, 2382/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Стоян Веселинов Драев чрез адвокат
Снежана Тошева, Шумен, ул. Съединение 109,
ет. 2, кантора 23, срещу „Агрея“ – ООД.
НА 13.06.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3695/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3824/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Аванти 777“ – ЕООД, чрез адвокат Иван Минков, София, бул. Алаксандър
Стамболийски 30А, ет. 2, срещу Ева Емилова
Калчева чрез адвокат Теодор Стоев, София,
ул. Славянска 33, ет. 5, ап. 14.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2382/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
637/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Несрин Фикриева Терзиева чрез
адвокат Иво Иванов, Търговище, ул. Лилия 4,
вх. А, ет. 1, офис 1; Айтен Ахмедова Заимова
чрез адвокат Иво Иванов, Търговище, ул. Лилия 4, вх. А, ет. 1, офис 1, срещу Халил Адем
Хасан, Ловеч, Затвора – гр. Ловеч.
Четвърто гражданско отделение, 2813/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10442/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Военномедицинска академия, София, бул. Георги Софийски 3, срещу Аделина
Ефремова Викторова чрез адвокат Ивелина
Миланова, София, ул. Неофит Рилски 34, първи
надпартерен етаж.
Четвърто гражданско отделение, 4012/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2017 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Стомана Индъстри“ – АД, чрез адвокат
Христо Иванов Михайлов, София, кв. Лозенец,
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, офис 5, срещу
Георги Иванов Стоилов чрез адвокат Божидар
Василев Велков, София, бул. Витоша 1А, Тър-
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говски дом, ет. 2, кантора 223, и трета страна
„Еврометал“ – ООД, чрез адвокат Магдалена
Славчева Атанасова, Перник, ул. Търговска 46.
Четвърто гражданско отделение, 4020/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
126/2017 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Алекзандер енд Марк“ – ЕООД, чрез
адвокат Нина Костенарова, София, ул. Петър
Делян 30, срещу Димитър Иванов Димитров
чрез адвокат Емил Иванов Каменов, София,
ул. Г. С. Раковски 170, партер, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 4242/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 380/2017 по описа на Окръжен съд
Перник, подадена от ТП „Държавно горско
стопанство – гр. Земен“ чрез адвокат Пламен
Борисов, с. Рударци, ул. Витоша 19, срещу Методи Василев Делийски чрез адвокат Благойка
Божкова, Радомир, пл. Свобода 10.
Четвърто гражданско отделение, 4454/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
615/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Областна дирекция на МВР – Благоевград, представлявана от директора Николай
Хаджиев, Благоевград, ул. Владо Черноземски
3; Методи Станойчев Митовски чрез адвокат
Парашкева Зотева, Благоевград, ул. Тодор Алекандров 43, вх. Б, ет. 2, и страна Прокуратура
на Репблика България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4558/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 424/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Румяна Николаева Георгиева
чрез адвокат Анелия Илева Неделева, София,
бул. Дондуков 22А, ет. 2, ап. 6 (офис Оптимум
консулт), срещу „Адидас България“ – ЕАД, чрез
адвокат Виктория Пенкова, София, ул. Христо
Белчев 9, ет. 3.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2553/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2181/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу „Лиър Къмпани“ – АД, чрез адвокат Александър Бояджиев,
София, ул. Московска 43.
НА 14.06.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5446/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
381/2016 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Евгения Димова Генчева чрез адвокат
Денка Гочева-Дрянова, Ямбол, ул. Жорж Папазов, бл. 14, ет. 3, кантора 304, срещу Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
НА 19.06.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2606/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16852/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тодор Дочев Даракчиев чрез адвокат
Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32, срещу
Лилия Иванова Иванова чрез адвокат Емануил
Георгиев, София, ул. Кърниградска 7, ет. 3, ап. 7.
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Първо гражданско отделение, 2690/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
653/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Петър Георгиев Гемеджийски чрез
адвокат Искра Немчева, Благоевград, ул. Д-р
Христо Татарчев 26, ет. 1, срещу Община Благоевград, пл. Г. Измирлиев 1, Благоевград.
Първо гражданско отделение, 2714/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2526/2016 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Ненко Няголов Маринов чрез адвокат Сийка Христова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 16, вх. А, ет. 3; Димитър Няголов
Маринов чрез адвокат Сийка Христова, Варна,
бул. Владислав Варненчик 16, вх. А, ет. 3, срещу
Община Варна, бул. Осми Приморски полк 43,
Варна.
НА 20.06.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2710/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1936/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Цем Комерс“ – ООД, чрез адвокат
Надежда Гочева Белчева, Варна, ул. Поп Харитон
22; „БДЖ Пътнически превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3; „Холдинг БДЖ“ – ЕАД,
София, ул. Иван Вазов 3.
Първо гра ж данско отделение, 3120/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 414/2016 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Мария Дочева Георгиева чрез
адвокат Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч,
ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207; Дочо Христов
Шошков, София, бул. Александър Стамболийски
37, ет. 6, ап. 16; Стайка Калева Василева чрез
адвокат Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч,
ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207, срещу Веса
Маринова Стайковска чрез адвокат Снежана
Иванова, София, кв. Лозенец, ул. Добри Войников 29, ет. 3; Ангел Колев Стайковски чрез
адвокат Снежана Иванова, София, кв. Лозенец,
ул. Добри Войников 29, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 3321/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2074/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Тодорка Атанасова Фурнаджиева
чрез адвокат Станислав Славов, Варна, ул. Георги Раковски 39, ет. 1, офис 2; Георги Николов
Фурнаджиев чрез адвокат Станислав Славов,
Варна, ул. Георги Раковски 39, ет. 1, офис 2,
срещу Вангелина Симеонова Желязкова чрез
адвокат Даниела Петрова, Варна, ул. Драгоман
25, ет. 3, офис 11; Георги Николов Арнаудов чрез
адвокат Даниела Петрова, Варна, ул. Драгоман
25, ет. 3, офис 11; Калинка Георгиева Тонева чрез
адвокат Даниела Петрова, Варна, ул. Драгоман
25, ет. 3, офис 11; Никола Георгиев Тонев чрез
адвокат Даниела Петрова, Варна, ул. Драгоман
25, ет. 3, офис 11; Параскева Иванова Тодорова,
Варна, ул. Христо Каварналиев 9; Василка Янева
Ташева, Варна, ул. Евлоги Георгиев 25, вх. Д,
ет. 6, ап. 84; Мари я Костадинова Стоянова,
Варна, ул. Стефан Стамболов 24, вх. А, ет. 5,
ап. 14; Димитър Георгиев Димитров, Варна,
ул. Св. Прокопий Варненски 30; Деспа Николова
Петрова, Русе, ул. Околчица 7, ет. 4, ап. 6.
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Първо гражданско отделение, 3854/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
131/2017 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Антон Асенов Моллов чрез адвокат
Ваклена Кънчева, Ямбол, ул. Жорж Папазов
9, ет. 1, срещу Велика Димитрова Шкара чрез
адвокат Димитър Ставрев, Ямбол, ул. Жорж
Па пазов 14, ка н т ора 305; Кольо Дим и т ров
Колев чрез адвокат Димитър Ставрев, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14, кантора 305; Марина
Неделчева Сачанова чрез адвокат Димит ър
Ставрев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора
305; Величка Атанасова Атанасова чрез особен
представител Георги Николаев Георгиев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 409; Станко
Неделчев Станков, Ямбол, ж. к. г. Бенковски 6,
ет. 8, ап. 39; Цвятко Атанасов Пенев, Иречеково,
ул. Оборище 13; „Елана Агрокредит“ – АД, чрез
адвокат Ваклена Кънчева, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 9, ет. 1.
НА 21.06.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3414/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1373/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Людмил Асенов Тенчев чрез адвокат
Мариана Деведжиева, Варна, ул. Драган Цанков
20, ет. 1, ап. 2; Асен Трифонов Тенчев чрез адвокат Мариана Деведжиева, Варна, ул. Драган
Цанков 20, ет. 1, ап. 2, срещу Искра Маринова
Джерманова-Благова чрез адвокат Ангел Ангелов, Варна, бул. Владислав Варненчик 55,
ет. 4, офис 2; Пламен Маринов Джерманов чрез
адвокат Ангел Ангелов, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 4, офис 2.
Първо гражданско отделение, 3433/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1034/2017 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Мария Янева Тотева чрез адвокат
Недялко Младенов, Стара Загора, ул. Захарий
Княжески 73, ет. 1, ап. 1, срещу Христо Ангелов
Христов чрез адвокат Ангел Христов, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 46, вх. А, ет. 1, офис 1.
Първо гражданско отделение, 3845/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
534/2017 по оп иса на Ок р ъжен с ъд Варна,
подадена от Румен Архилаев Симеонов чрез
адвокат Галя Маринова, Варна, ул. Баба Тонка
14Б, срещу Валя Нанева Ташкова чрез адвокат
Камен Киров, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 3758/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
682/2017 по описа на Окръжен съд Бу ргас,
подадена от Сийка Александрова Логофетова
чрез адвокат Мартин Манолов Стоянов, Бургас,
ж.к. Зорница, бл. 47, вх. Г, партер; Людмил
Петров Логофетов чрез адвокат Мартин Манолов Стоянов, Бургас, ж. к. Зорница, бл. 47, вх. Г,
партер, срещу Иван Спасов Иванов чрез адвокат
Кирил Дончев Топалов, Бургас, ул. Оборище
109, вх. 1, ет. 2, ап. 3; Савка Неделчева Иванова
чрез адвокат Кирил Дончев Топалов, Бургас,
ул. Оборище 109, вх. 1, ет. 2, ап. 3.
4111
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Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което е протестирана
разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Оряхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по
което е образувано адм. дело № 215/2018 г. по описа
на Административния съд – Враца, насрочено за
19.06.2018 г. от 10,30 ч.
4199
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение
с общественополезна дейност „Футболен клуб
„Янтра Габрово“, Габрово, против чл. 2, ал. 3, т. 1
и 2 и приложение № 1 от Наредбата за условията,
реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните клубове и разпределение на средствата
между спортните клубове по вид спорт в община
Габрово, приета от Общинския съвет – гр. Габрово,
с Решение № 19 от 22.02.2018 г., във връзка с което
е образувано адм. дело № 71/2018 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
27.06.2018 г. от 10 ч.
4200
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – гр. Добрич, с искане за
отмяна на чл. 3, чл. 6, ал. 2, т. 6 и 7 и чл. 25, ал. 4 в
частта относно упълномощаването от Наредба № 20
за овладяване популацията на безстопанствените
кучета и придобиване, притежаване, отглеждане и
регистрация на кучетата на територията на община
Крушари, приета с Решение № 4/44 по протокол
№ 4 от 28.03.2013 г. на Общинския съвет – с. Крушари, по който протест е образувано адм. дело
№ 186/2018 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за 5.06.2018 г. от 13,50 ч.
4231
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 79/2018 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с
Решение № 8 по протокол № 3 от 8.12.2003 г. на
ОбС – гр. Смолян, изменен и допълнен с Решение
№ 38 по протокол № 6 от 25.02.2004 г., Решение
№ 133 по протокол № 12 от 16.09.2004 г., Решение
№ 75 по протокол № 7 от 29.04.2008 г., Решение
№ 246 по протокол № 16 от 13.03.2009 г., Решение
№ 44 по протокол № 5 от 26.01.2012 г., Решение
№ 108 по протокол № 8 от 21.05.2012 г., Решение
№ 180 по протокол № 11 от 19.09.2012 г., Решение
№ 601 по протокол № 33 от 31.01.2014 г., Решение
№ 650 по протокол № 35 от 20.03.2014 г., Решение
№ 3 по протокол № 3 от 19.11.2015 г., Решение № 60
по протокол № 6 от 15.01.2016 г. на ОбС – гр. Смолян. Делото е насрочено за 5.06.2018 г. – 13,45 ч.,
като заинтересованите лица могат да поискат с
писмена молба да се присъединят към оспорването
или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото.
4202
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Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от кмета на община Хасково
против разпоредбите на чл. 26б и чл. 26г от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Хасково, приети с Решение № 615 от
5.02.2018 г. на Общинския съвет – гр. Хасково, по
която е образувано адм. д. № 349/2018 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 27.06.2018 г. от 10 ч.
4259
Районният съд – гр. Средец, призовава Алина
Андреева Зинкович, родена на 17.07.1988 г., с адрес:
Несебър, к.к. Слънчев бряг, к-с Роял сън, вх. 0,
ет. 3, ап. 0-33, ответница по гр.д. № 117/2018 г. по
описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с 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 ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4232
Районният съд – гр. Средец, призовава Алла
Александровна Кубацкая, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 98/2018 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с 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 ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4233
Районният съд – гр. Средец, призовава Игорь
Анатольиевич Тишин, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 98/2018 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с 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 от ГПК.
4234
Районният съд – гр. Средец, призовава Татьяна
Юльевна Курносова, гражданка на Руската федерация, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д.
№ 98/2018 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с 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
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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 ответницата ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4235
Районният съд – гр. Средец, призовава Юлия
Сергеевна Артемова, гражданка на Руската федерация, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 105/2018 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с 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 ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4236
Великотърновският окръжен съд обявява,
че в съда е образувано гр.д. № 279/2018 г. по
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
против Павлин Иванов Иванов, Варна, к.к. Златни
пясъци, № 560, вх. А, ет. 0, ап. 11, и Иван Симеонов
Иванов, Варна, ж.к. Трошево № 40, вх. Г, ет. 5,
ап. 60, като предмет на искането е отнемане в
полза на държавата на имущество на стойност
504 055,08 лв. от физическите лица, а именно:
От Павлин Иванов Иванов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Нива с площ 5,276 дка, намираща се в
землището на с. Яковци, община Елена, област
Велико Търново, съставляваща имот № 094001 по
плана за земеразделяне на землището на с. Яковци,
местността Везювец, при граници и съседи: имот
№ 200020 – широколистна гора на наследници
Стефан Христов Цонев, имот № 200019 – широколистна гора на наследници Иван Йорданов Катрафилов, имот № 089387 – гора в земеделски земи
на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 200027 – дървопроизводствена площ на наследници Петър
Николов Симеонов, имот № 094100 – полски път
на Община Елена. Недвижимият имот е придобит на 10.12.2009 г. с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 193, том ІII, рег.
№ 2244, дело № 546 от 2009 г. на нотариус с рег.
№ 321 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – гр. Елена, под акт № 42,
том VІ, дв. вх. рег. № 1375 от 10.12.2009 г., дело
№ 877/2009 г. Пазарна стойност към настоящия
момент: 10 000 лв.
– Сумата в размер 107 617,74 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
на каса и постъпили суми от сметки на проверяваното лице по разплащателна сметка в левове
BG24 TTBB 9400 1506 0916 00, открита в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, на 16.01.2007 г. и
закрита на 25.04.2012 г.
– Сумата в размер 25 233,43 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
от трети лица по разплащателна сметка в левове
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BG24 TTBB 9400 1506 0916 00, открита в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, на 16.01.2007 г. и
закрита на 25.04.2012 г.
– Сумата в размер 9402,30 евро с левова
равностойност 18 521,71 лв., представл яваща
непреобразуваната част от направени вноски
на каса по спестовна сметка в евро BG69 TTBB
9400 4506 0946 65, открита в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, на 19.02.2007 г. и закрита на
17.03.2009 г.
– Сумата в размер 4934 евро с левова равностойност 9650,07 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети
лица по спестовна сметка в евро BG69 TTBB
9400 4506 0946 65, открита в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, на 19.02.2007 г. и закрита на
17.03.2009 г.
– Сумата в размер 551,08 евро с левова равностойност 1077,82 лв., представляваща направена
вноска на каса по спестовна сметка в евро BG11
TTBB 9400 4524 0993 94, открита в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, на 12.05.2009 г. и
закрита на 10.05.2010 г.
– Сумата в размер 24 510 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски на
каса по спестовна сметка в левове BG57 TTBB
9400 4624 2574 68, открита в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, на 20.10.2009 г. и закрита на
10.05.2010 г.
– Сумата в размер 119 986,50 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по спестовна сметка в левове
BG57 TTBB 9400 4624 2574 68, открита в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, на 20.10.2009 г. и
закрита на 10.05.2010 г.
– Сумата в размер 10 761,45 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
на каса по разплащателна сметка в левове BG68
PIRB 9170 4602 1702 79, открита в „Банка Пиреос“ – АД, на 15.09.2008 г. и закрита на 5.02.2010 г.
– Сумата в размер 18 лв., представляваща
непреобразуваната част от направена вноска на
каса по разплащателна сметка в левове № 22030693,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, на 20.08.2014 г. и
активна към датата на проверката.
– Сумата в размер 157,48 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпила сума от
сметка на проверяваното лице по разплащателна
сметка в левове № 22030760, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, на 20.08.2014 г. и активна към датата
на проверката.
– Сумата в размер 25 964,81 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
от трети лица по разплащателна сметка в левове
BG68 CЕСB 9790 10С4 5628 00, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД, на 2.03.2011 г.
и закрита на 13.05.2013 г.
– Сумата в размер 4512,76 евро с левова равностойност 8826,19 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по разплащателна сметка в евро BG82 CЕСB 9790 14С4 5628 00,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
на 26.04.2013 г. и закрита на 1.07.2014 г.
– Сумата в размер 875 евро с левова равностойност 1711,35 лв., представляваща направена
вноска от трето лице по разплащателна сметка
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в евро BG85 IORT 7377 1407 0624 00, открита в
„Инвестбанк“ – АД, на 16.11.2012 г. и закрита на
16.11.2012 г.
– Сумата в размер 469,67 евро или 918,59 лв.,
представляваща направена вноска от трето лице
по разплащателна сметка в евро BG56 IORT 8164
1400 0552 00, открита в „Инвестбанк“ – АД, на
3.04.2015 г. и закрита на 3.04.2015 г.
– Сумата в размер 19 601,06 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на
каса по разплащателна сметка в левове BG35 CRBA
9898 1030 0200 20, открита в „Алфа Банка – Клон
България“ – АД („Юробанк България“ – АД, към
настоящия момент), на 17.04.2012 г. и активна към
датата на проверката.
– Сумата в размер 16 343,88 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
от трети лица по разплащателна сметка в левове
BG35 CRBA 9898 1030 0200 20, открита в „Алфа
Банка – Клон България“ – АД („Юробанк България“ – АД, към настоящия момент), на 17.04.2012 г.
и активна към датата на проверката.
– Сумата в размер 21 410 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски на
каса и постъпили суми от сметка на проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове BG78 CRBA
9898 2030 1341 57, открита в „Алфа Банка – Клон
България“ – АД („Юробанк България“ – АД, към
настоящия момент), на 24.04.2012 г. и активна към
датата на проверката.
– Сумата в размер 13 845 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски на
каса по разплащателна сметка в левове BG18 CRBA
9898 1030 0059 70, открита в „Алфа Банка – Клон
България“ – АД („Юробанк България“ – АД, към
настоящия момент) на 10.08.2010 г. и закрита на
11.12.2010 г.
От Павлин Иванов Иванов на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 33 150 лв., представляваща предоставен паричен заем от Павлин Иванов
Иванов на румънските граждани Дан – Флорин
Солоси и Мария – Мерием Солоси.
– Сумата в размер 1250 лв., представляваща
равностойността на отчуждените 25 дружествени
дяла в капитала на търговско дружество „Магнит“ – ООД, БУЛСТАТ 148142722.
– Сумата в размер 18 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
17.05.2013 г. на следните недвижими имоти: А)
15 кв. м, представляващи идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2554.530 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК и Заповед
№ РД-13-128 от 11.08.2009 г. на АГКК, намиращ се в
гр. Варна, община Варна, област Варна, на административен адрес: ул. Подполковник Калитин № 53,
съгласно скица, със стар административен адрес
по предходен акт за собственост – ул. Подполковник Калитин № 55А, целият с площ 1181 кв. м
по скица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване, стар идентификатор съгласно
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скица: 10135.2554.387, 10135.2554.388, 10135.2554.389,
10135.2554.391, 10135.2554.392, 10135.2554.393, кв. 28,
парцел ХI – 523, 524, 525, 526, 1303, 1231, при
граници и съседи на поземления имот по скица:
поземлени имоти с идентификатори: 10135.2554.385,
10135.2554.458, 10135.2554.394, 10135.2554.390,
10135.2554.386, 10135.2554.383 и 10135.2554.384, за
сумата 843 лв. при същата данъчна оценка; Б)
както и разположеното във вътрешния двор на
поземлен имот с идентификатор 10135.2554.530
на нивото на партерния етаж на вход „В“ от
жилищната сграда/на партерен етаж съгласно
предходен акт за собственост паркомясто № 1 с
площ 15 кв. м, намиращо се в гр. Варна, община
Варна, област Варна, на административен адрес:
ул. Подполковник Калитин № 53, със стар административен адрес по предходен акт за собственост – ул. Подполковник Калитин № 53, 53А, 55,
55А, при граници за паркомястото по предходен
акт за собственост: магазин, маневрено хале и
паркомясто № 2. Недвижимите имоти са придобити на 23.02.2011 г. с нотариален акт за покупкопродажба на недвижими имоти № 80, том І, рег.
№ 1521, дело № 74 от 2011 г. на нотариус с рег.
№ 196 в Нотариалната камара, вписан в Службата
по вписванията – Варна, под акт № 13, том Х, дв.
вх. рег. № 3310 от 23.02.2011 г., дело № 1933/2011 г.,
и са отчуждени на 17.05.2013 г. с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 1,
том ІI, рег. № 3472, дело № 189 от 2013 г., вписан
в Службата по вписванията – Варна, под акт № 76,
том ХХVІ, дв. вх. рег. № 10274, дело № 5338 от
17.05.2013 г.
– Сумата в размер 8000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксв а г ен “, моде л „Го лф“, р ег. № В 9 78 0 К Т,
р а м а № W V W Z Z Z1 J Z Y B 0 2 35 8 8 , д в и г а т е л
№ A H F 32 4331, дата на п ърва рег ис т ра ц и я:
5.08.1999 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 26.11.2007 г., отчужден с договор
за покупко-продажба от 29.04.2008 г.
От Иван Симеонов Иванов на основание чл. 64,
т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Голф“, рег. № В 0368 РХ, рама
№ WVWZZZ1KZ5В039944, двигател № BKD333570,
дата на първа регистрация: 11.11.2004 г., собственост на Иван Симеонов Иванов. Пазарна стойност
към настоящия момент – 7000 лв.
Великотърновският окръжен съд обявява, че
делото е насрочено за 13.09.2018 г. от 10 ч., като
определя на заинтересованите лица, които биха
претендирали самостоятелни права върху имуществото, чието отнемане се иска, двумесечен
срок, считано от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“, да встъпят в производството,
като предявят съответния иск пред ВТОС по гр.д.
№ 279/2018 г.
4122
Габровският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 17/2018 г. със страни: Комисия за
противодействие на корупцията и за отнемане

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя Пламен Георгиев Димитров с адрес за призоваване: Велико Търново,
пл. Център № 2, Сграда на областния управител,
ет. 2, стая 211А, против Димитър Христов Христов
с постоянен адрес: Габрово, ул. Люлякова градина
№ 7, Христо Петров Христов с постоянен адрес:
Габрово, ул. Люлякова градина № 7, ет. 2, ап. 6,
и настоящ адрес: с. Хирево, община Севлиево,
област Габрово, ул. Роза № 1, Славка Радославова
Христова с постоянен адрес: Габрово, ул. Люлякова градина № 7, ет. 2, ап. 6, и настоящ адрес:
с. Хирево, община Севлиево, област Габрово,
ул. Роза № 1, и „Дипрес – ДХ“ – ЕООД, ЕИК
200705181, седалище и адрес на управление: Габрово, ул. Люлякова градина № 7, представлявано
от Христо Петров Христов, с правно основание
чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.), с цена на иска
511 595, 72 лв., както следва:
От Димитър Христов Христов на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
– сумата в размер 10 500 лв., представляваща
вземане на Димитър Христов Христов от Иван
Юлиянов Василев;
– сумата в размер 21 977 лв., представляваща
направени вноски по спестовна сметка „Без ограничения“ в левове с IBAN BG74RZBB91551077817926,
открита в „Райфайзенбанк България“ – АД;
– сумата в размер 430,05 лв., представляваща
начислени лихви по спестовна сметка „Без ограничения“ в левове с IBAN BG74RZBB91551077817926,
открита в „Райфайзенбанк България“ – АД;
– сумата в размер 20 000 лв., представляваща
направени вноски по спестовен влог в левове
с IBAN BG24UBBS80024029881219, открита в
„ОББ“ – АД;
– сумата в размер 739,72 лв., представляваща
начислени лихви по спестовен влог в левове с IBAN
BG24UBBS80024029881219, открита в „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 52 998 лв., представляваща
върнат заем, преведен по сметка спестовен влог в
левове с IBAN BG24UBBS80024029881219, открита
в „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 15 889,37 лв., представляваща
вноски по застрахователни премии (застраховка
живот), преведени по сметка спестовен влог в левове с IBAN BG 24 UBBS80024029881219, открита
в „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 2670,12 лв., представляваща
вноски по застрахователни премии (застраховка
живот), преведени по сметка спестовен влог в левове с IBAN BG 24 UBBS80024029881219, открита
в „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 3100 лв., представляващи вноски от трети лица, преведени по сметка
спестовен влог в левове с IBAN BG 24 UBBS
80024029881219, открита в „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 21 700 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка в
левове № 800232056250420, открита в „ОББ“ – АД;
– сумата в общ размер 31 000 лв., представляваща разлика между прехвърлени и върнати
средства от и към сметките на ЕТ на родителите
на проверяваното лице по разплащателна сметка в
левове № 800232056250420, открита в „ОББ“ – АД;
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– сумата в общ размер 21 900 лв., представляваща част от прехвърлени средства от сметките на
ЕТ „Дипрес – Димитър Христов“ през 2008 г., по
разплащателна сметка в левове № 800232056250420,
открита в „ОББ“ – АД;
– сумата в общ размер 3097,74 лв., представляваща прехвърлени средства от сметките на
ЕТ на родителите на проверяваното лице, по
разплащателна сметка в левове № 800232056250420,
открита в „ОББ“ – АД;
– сумата в общ размер 627,72 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна сметка в
левове № 800232056250420, открита в „ОББ“ – АД;
– сумата в общ размер 16 500 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
№ 800232056250420, открита в „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
главница по договор за заем с Красимир Кирилов
Велков;
– сумата в размер 3900 евро с левова равностойност 7628 лв., представляваща предоставен
заем по договор с Красимир Кирилов Велков;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
главница по договор за заем с Мехмед Акифов
Мехмедов;
– сумата в размер 3900 евро с левова равностойност 7628 лв., представляваща предоставен
заем по договор с Мехмед Акифов Мехмедов;
– сумата в размер 3900 евро с левова равностойност 7628 лв., представляваща предоставен
заем по договор с Николай Бориславов Бакърджиев;
– сумата в размер 3900 евро с левова равностойност 7628 лв., представляваща предоставен
заем по договор с Ясен Йонков Йонков;
– сумата в размер 7800 лв., представляваща
предоставен заем по договор с РосицаДанчева
Мирчева;
– сумата в размер 50 000 лв., представляваща
предоставен заем по договор със Светослав Димитров Стефанов;
– сумата в размер 7000 лв., представляваща
допълнителни вноски, направени в капитала на
„Дипрес – ДХ“ – ЕООД.
От Димитър Христов Христов на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– сумата в размер 7600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ситроен Берлинго“,
рег. № ЕВ1808АН, рама № VF7MFDJYF65202223,
двигател № 10CUHM40013, дата на първа регистрация – 14.07.1998 г.;
– сумата в размер 6500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ситроен Берлинго“,
рег. № ЕВ1808АХ, рама № VF7MFWJZF65267415,
двигател № 10DXAQ4011598, дата на първа регистрация – 2.02.1999 г.
От Христо Петров Христов на основание чл. 65
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
Равностойността на 180 дяла от по 100 лв.
всеки на обща стойност от 18 000 лв., представляващи капитала на „Дипрес – ДХ“ – ЕООД,
ЕИК 200705181.
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От Славка Радославова Христова на основание
чл. 65 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-77 от
кв. 23 по плана на с. Хирево, община Севлиево,
без административен адрес, целият с площ 1650
кв. м, при граници: улица, УПИ I-76, УПИ II-75,
УПИ XI – детска площадка, заедно с построените в
него жилищна страда със застроена площ 52 кв. м,
плевня и сушилна, придобит с нотариален акт за
дарение на недвижим имот № 81 от 11.06.2013 г.,
том V, рег. № 7862, дело № 378 от 11.06.2013 г. (акт
№ 199, том 5, д. № 690/2013 г., вх. рег. № 2484 от
11.06.2013 г. на СВ – Севлиево).
Данъчната оценка на имота е в размер 4067,10 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е в размер 12 000 лв.
От „ДИПРЕС – ДХ“ – ЕООД, ЕИК 200705181, на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 65 и 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– колесен трактор, автобагер, марка „Ню
Холанд“, модел „ЛБ95Б-4ПТ“, рег. № ЕВ2670ЕА,
рама № 031062178, двигател № 00375856, дата
на първа регистрация – 30.01.2007 г.; пазарната
стойност на колесения трактор към настоящия
момент е 70 000 лв.;
– колесен трактор, автобагер, марка „Ню
Холанд“, модел „ЛБ95Б-4ПТ“, рег. № ЕВ2801ЕА,
рама № 031065755, двигател № 00498341, дата на
първа регистрация – 5.02.2008 г.; пазарната стойност на колесния трактор към настоящия момент
е 75 000 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 4.09.2018 г. от 14,30 ч. в
Окръжния съд – Габрово, пл. Възраждане № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
4123
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 12351/2007 г. за политическа партия с наименование „Воля“ с решение от 7.02.2018 г., както
следва: Вписва изменения в устава на политичес
ката партия, приети с решения на извънреден
конгрес на партията, проведен на 3.12.2017 г.;
вписва Гергана Желязкова Стефанова като първи
заместник-председател и член на председателския
съвет на политическа партия „Воля“; вписва Цветелина Тодорова Тънмазова като втори заместникпредседател и член на председателския съвет на
политическа партия „Воля“.
4256
Софийският градски съд разпуска и прекратява
на основание чл. 38, т. 5 и чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП
политическа партия „Победа“, регистрирана по
ф. д. № 461/2012 г. на СГС, със седалище и адрес
на управление: Русе, бул. Александър Малинов
№ 51, вх. Б, ет. 4.
4257
Софийският градски съд прекратява на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП политическа партия
„БЪЛГА РСК А ИНД УСТРИ А ЛНО А ГРА РН А
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ПАРТИЯ“, рег. по ф.д. № 12538/2007 г., том 11,
стр. 95, парт. 353, със седалище и адрес на управ
ление: София, район „Изгрев“, ул. Луи Леже № 2.
4320
Софийският градски съд разпуска политическа
партия „Българска национално-радикална партия“,
регистрирана по фирмено дело № 1879/1990 г. с
решение № 324 от 14.02.2018 г. на Софийския градски съд, със седалище София, бул. Толбухин № 4.
4321

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
джудо „Локомотив“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
12.06.2018 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад от управителния
съвет за дейността на сдружението; 2. приемане
на финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане на проектобюджет на сдружението за 2018 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4278
23. – Управителният съвет на ВК „Локомотив – 1929 – Нидо“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 14.06.2018 г. в 17 ч. в София,
бул. Рожен № 23, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад от управителния
съвет за дейността на сдружението; 2. приемане
на финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане на проектобюджет на сдружението за 2018 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4260
41. – Управителният съвет на плувен клуб
„София – 21“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
клуба на 15.06.2018 г. в 17 ч. в София, ж.к. Люлин,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад от
управителния съвет за дейността на сдружението;
2. приемане на финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане на проектобюджет на сдружението за 2018 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4310
1. – Управителният съвет на Дружеството на
русистите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.06.2018 г. в 11 ч. в заседателната зала на ул. Шипка № 34 при следния
дневен ред: 1. одобряване на списъка на редовните
и новоприетите членове; 2. отчет за дейността на
управителния съвет за 2016 и 2017 г.; 3. приемане
на доклад за дейността съгласно изискванията на
чл. 40 от ЗЮЛНЦ; 4. приемане на годишния отчет
и баланс; 5. обсъждане и приемане на промени в
устава; 6. приемане на насоки за дейността през
2018 г.; 7. определяне размер на членския внос за
различните категории; 8. приемане на бюджет
на сдружението за 2018 г.; 9. приемане на актуализирани правила за работата на сдружението в
обществена полза.
4218
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5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел – „Българско дружество по ендо
кринология“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно заседание на общото събрание на
20.06.2018 г. в 9 ч. в София, ул. Русалка № 3 – 7,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
доклад на председателя на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2017 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2017 г.; 3. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват лично или чрез изрично
упълномощен представител. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4309
6. – Управителят на сдружение „Да прегърнем
дете“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23, ал. 5 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 23.06.2018 г. в 18,30 ч. на
адрес: София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 254, вх. 3/8/,
ап. 168, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на управителя на сдружението относно
дейността, извършена през 2017 г.; 2. промяна на
седалището на сдружението; 3. промяна на устава
на сдружението; 4. избор на лица, представляващи
сдружението; 5. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 6. разни. Уведомяването
на членовете на общото събрание се осъществява чрез публикуване на поканата в Регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията, и поставянето є на
мястото за обявления в сградата, в която се намира
управлението на сдружението – София, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 257, вх. В.
4239
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност „Македонско дружество – Вардар“ – Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.06.2018 г. в 17 ч. в Благоевград,
ул. Васил Мечкуевски № 2, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет и на контролния
съвет; 2. доклад за дейността на сдружението и
приемане на финансовия отчет; 3. промени на устава
на сдружението; 4. освобождаване на членовете
на управителния съвет и на контролния съвет
и освобождването им от отговорност; 5. избор
на нови членове на управителния и контролния
съвет, 6. прекратяване на членството на член на
сдружението по негова молба; 7. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4189
1. – Съветът на настоятелите на сдружение „Настоятелство „Американски колеж – Аркус“ при Частна профилирана гимназия „АК –
Аркус“ – Велико Търново, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.06.2018 г. в
14 ч. в сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико
Търново, ул. Драгоман № 16, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на „Настоятелство „Американски колеж – Аркус“ при
Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ през
2017 г.; 2. приемане на годишен отчет за дейността
за 2017 г.; 3. обсъждане и приемане на промени в
устава на сдружението.
4057
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12. – Управителният съвет на сдружение
СК „Локомотив Елеганс“ – гр. Горна Оряховица,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 31.05.2018 г. в 17 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна
Оряховица, ул. Васил Априлов № 26, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2017 г. и насоки за развитието през 2018 г.; 2.
промени в устава на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно
колкото и членове да се явят.
4277
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Форта – Костенец“ – гр. Костенец, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 23.06.2018 г. в 14 ч. в гр. Костенец, ул. Боровец № 73, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на клуба; 2. финансов
отчет за 2017 г.; 3. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4247
1. – Управителният съвет на лекоатлетически
спортен клуб „Фортуна“, Костинброд, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 12.06.2018 г. в 10 ч. в
Костинброд, ул. Възход № 23, със следния дневен
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет за
2017 г.; 2. приемане на годишен доклад за дейността на ЛСК за 2017 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4261
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Спортен клуб „Боди спорт – груп“, гр. Кубрат,
област Разград, на основание чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно събрание
на сдружението на 22.06.2018 г. в 9,30 ч. в гр. Куб
рат, ул. Княз Борис І № 15, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на клуба през 2017 г.;
2. приемане на годишния финансово-счетоводен
отчет за 2017 г. и освобождаване на УС от отговорност; 3. избор на управителен съвет; 4. разни.
Канят се всички членове на клуба да упражнят
правото си на глас по въпросите от дневния ред.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
4299
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Синдикат на пристанищните
работници и служители – Русе“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.05.2018 г. в 12,30 ч. в „Яхт клуб – Русе“, ул.
Пристанищна № 22, Русе, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
избор на управителен съвет и освобождаване
от отговорност на досегашния УС; 3. избор на
председател и освобождаване от отговорност на
досегашния председател; 4. промени в устава на
сдружението; 5. разни.
4300
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1. – Съветът на настоятелите на училищно
настоятелство „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хас
ково, на основание чл. 23, ал. 4, т. 3 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.06.2018 г.
в 17 ч. в учителската стая на ЕГ „Проф. д-р Асен
Златаров“ при следния дневен ред: 1. приемане,
освобождаване и изключване на членове на общото събрание на настоятелството; 2. отчет за
дейността на училищното настоятелство за периода
юни 2017 г. – юни 2018 г.; 3. избор на съвет на
настоятелите; 4. разни. На основание чл. 19, ал. 1
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се проведе в 18 ч. на обявеното
място и при обявения дневен ред.
4226
5. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Спортен клуб по тенис на
маса – Хасково“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.06.2018 г. в 10 ч. в
Хасково, ул. Средна гора № 2, ет. 2, стая 26 (спортна зала „Спартак“), при дневен ред: приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2017 г. Поканват се да присъстват всички членове
на сдружението или техни писмено упълномощени
представители. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, са на разположение на адреса на управление на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред и ще се
проведе колкото и членове да се явят.
4224
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб „Възход“ – Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.06.2018 г. в 10 ч. в Хасково, ул. Средна гора
№ 2, при дневен ред: приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г. Поканват
се да присъстват всички членове на сдружението
или техни писмено упълномощени представители.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на адреса на
управление на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и ще се проведе независимо от
броя на явилите се членове.
4225
1. – Управителният съвет на сдружение „Таланти“ – Хасково, на основание чл. 26, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.06.2018 г.
в 12,30 ч. в сградата на ОП „Младежки център“,
Хасково, стая № 105, при следния дневен ред: 1.
отчет за изминалите 4 години и приемането му;
2. избор на нов управителен съвет и председател
поради изтичане на изборния период; 3. прием на
нови членове; 4. промяна в устава; 5. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 13,30 ч. същия ден,
на същото място, при същия дневен ред.
4268
3. – Управителният съвет на сдружение Футболен клуб „Албена – 97“ – с. Оброчище, община Балчик, на основание чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.06.2018 г. в 18 ч. в сградата на читалище
„Просвета“, с. Оброчище, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на дейността на сдружението, извършена през 2017 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2017 г.; 3. избиране
на членове на управителния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 22 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощен представител.
4298
14. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по стрелба „Хит – тийм“ – с. Първомайци, област Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 5.07.2018 г. в 9 ч. в с. Първомайци, ул. Васил Левски № 20, при следния дневен ред: 1.
прекратяване на сдружение „Клуб по стрелба
„Хит – тийм“ и откриване на производство по
ликвидация.; проект за решение – прекратява се
сдружение „Клуб по стрелба „Хит – тийм“ и се
открива производство по ликвидация; 2. избор на
ликвидатор; проект за решение – избира Цветан
Тодоров Зеленков за ликвидатор на сдружение
„Клуб по стрелба „Хит – тийм“; 3. определяне срок
на ликвидацията; проект за решение – определя
срок на ликвидацията 6 месеца считано от датата
на обнародване на поканата до кредиторите в
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел при Агенцията по вписванията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на 5.07.2018 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
4215
8. – Управителният съвет на сдружение в общественополезна дейност „Спортен клуб Ринг“,
с. Топола, община Каварна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 11.06.2018 г. в
17 ч. в с. Топола, община Каварна, ул. Пета № 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
отчет за 2017 г. за дейността на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Ринг“; 2. избор на
нов управителен съвет на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб Ринг“; 3. избор на председател
на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб
Ринг“; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред в 19 ч.
4216
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