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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 25 май 2018 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за определяне на нов срок за
извършване на одит за съответствие
то на допълнителните разходи/транс
фери по бюджетите на първостепен
ните разпоредители с бюджет, одобре
ни с постановления на Министерския
съвет, за периода от 1 януари 2017 г.
до 31 януари 2018 г., възложен на Смет
ната палата с Решение на Народното
събрание от 23 февруари 2018 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 79 от 21 май
2018 г. за одобряване на допълнител
ни разходи/трансфери за 2018 г. за из
плащане на стипендии по Програма
та на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общин
ски училища през 2018 г., приета с Пос
тановление № 17 на Министерския
съвет от 2018 г.
2
 Постановление № 80 от 21 май
2018 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
5
 Постановление № 81 от 21 май
2018 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
трудовата миграция и трудовата мо
билност, приет с Постановление № 255
на Министерския съвет от 2016 г.
5
 Постановление № 82 от 21 май
2018 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Минис
терството на отбраната, приет с
Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2014 г.
11
 Постановление № 84 от 23 май
2018 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне
на плодове и зеленчуци и на мляко и
млечни продукти в учебните заведе
ния – Схема „Училищен плод“ и Схема
„Училищно мляко“, приета с Постанов
ление № 251 на Министерския съвет
от 2016 г.
12
 Решение № 327 от 21 май 2018 г. за
признаване на Сдружение „Национал

но сдружение на работодателите на
хората с увреждания“ за представи
телна организация на национално рав
нище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 Решение № 336 от 21 май 2018 г. за
определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Слънчев ден“, община Варна,
област Варна
 Решение № 339 от 21 май 2018 г.
за определяне на спечелилия конкур
са участник за концесионер на мор
ски плаж „Св. св. Константин и Еле
на – малък плаж“, община Варна,
област Варна
 Решение № 340 от 21 май 2018 г. за
определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Св. св. Константин и Елена –
север“, община Варна, област Варна

16

16

17

17

Агенция за ядрено
регулиране
 Споразумение между Агенцията за
ядрено регулиране на Република Бълга
рия и Комисията за ядрено регулиране
на Съединените американски щати
за обмен на техническа информация и
сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
18
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на транспор
та, информационните технологии и
съобщенията на Република България
и Министерството на търговията,
туризма и телекомуникациите на
Република Сърбия за намаляване на
международните тарифи за роуминг
за електронни съобщителни услуги
24
Министерство
на здравеопазването
 Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за усло
вията и реда за унищожаването, пре
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Комисия за защита
на личните данни

работването или използването за други цели на лекарствените продукти
25
Министерство
на земеделието, храните
и горите
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2015 г. за договорни
те отношения в сектора на млякото
и условията и реда за признаване на
организации на производители, техни
асоциации и междубраншови организа
ции в сектора на млякото и млечните
продукти
30
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 Наредба за отменяне на Наредба № 1
от 2013 г. за минималното ниво на
технически и организационни мерки и
допустимия вид защита на личните
данни
34
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 177 от 11 май 2018 г. за
изменение на Правилата за условията
и реда за прехвърляне на разрешения
за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс
34

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.

за определяне на нов срок за извършване на
одит за съответствието на допълнителните
разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени
с постановления на Министерския съвет, за
периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.,
възложен на Сметната палата с Решение на
Народното събрание от 23 февруари 2018 г.
(ДВ, бр. 18 от 2018 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната
палата и Решение на Народното събрание за
възлагане на Сметната палата да извърши
одит за съответствието на допълнителните
разходи/трансфери по бюджетите на първо
степенните разпоредители с бюджет, одобрени
с постановления на Министерския съвет, за
периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.
(ДВ, бр. 18 от 2018 г.)
РЕШИ:
1. Определя 31 юли 2018 г. за нов срок за
извършване на одита.
2. Новият срок за внасяне в Народното съб
рание на окончателния доклад на Сметната
палата по т. 1 е 31 август 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 22 май 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5255

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2018 г., приета с Постанов
ление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
(ДВ, бр. 14 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 208 170 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските учи
лища и на ученици от държавните спортни
училища, финансирани от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 122 715 лв.,
разпределени съгласно приложение № 1 и
приложение № 2;
2. по бюд жета на Министерството на
младежта и спорта – 85 455 лв., разпределени
съгласно приложение № 3.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под фор
мата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по цен
тралния бюджет за 2018 г.
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Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2018 г.
(2) Със сумата 40 095 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния

С Т Р. 3

бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси и чл. 2 от
Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2018 г. за приемане на Програма на мер
ките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1

№ по
ред

Община

Област

Четвърто тримесечие на 2017 г.
Брой стипендии

Сума в лв.

1.

Бургас

Бургас

3

4 860

2.

Габрово

Габрово

1

1 620

3.

Дупница

Кюстендил

1

405

4.

Троян

Ловеч

1

1 620

5.

Плевен

Плевен

1

1 350

6.

Пловдив

Пловдив

2

3 240

7.

Нова Загора

Сливен

1

1 620

8.

Столична община

София-град

14

20 115

9.

Самоков

Софийска област

1

1 620

10.

Казанлък

Стара Загора

1

1 620

11.

Стара Загора

Стара Загора

2

3 240

12.

Хасково

Xасково

1

1 350

ОБЩО:

29

42 660

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ по
ред

Община

Област

Доизплащане 2017 г.
Брой

Сума в лв.

1.

Айтос

Бургас

1

135

2.

Бургас

Бургас

6

4 860

3.

Варна

Bарна

8

6 075

4.

Велико Търново

Bелико Tърново

3

2 700

5.

Видин

Bидин

2

1 755

6.

Враца

Bраца

1

270

С Т Р.
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Доизплащане 2017 г.
Брой

Сума в лв.

7.

Трявна

Габрово

1

810

8.

Балчик

Добрич

1

675

9.

Добрич

Добрич

1

675

10.

Дупница

Kюстендил

4

1 890

11.

Кюстендил

Kюстендил

4

1 215

12.

Сапарева баня

Kюстендил

2

540

13.

Тетевен

Ловеч

2

270

14.

Троян

Ловеч

4

2 835

15.

Берковица

Mонтана

1

675

16.

Пазарджик

Пазарджик

4

1 755

17.

Перник

Перник

3

1 620

18.

Плевен

Плевен

3

2 025

19.

Червен бряг

Плевен

1

810

20.

Карлово

Пловдив

1

1 215

21.

Пловдив

Пловдив

14

9 450

22.

Сопот

Пловдив

1

1 215

23.

Разград

Pазград

3

1 890

24.

Русе

Pусе

4

2 160

25.

Силистра

Cилистра

1

405

26.

Сливен

Cливен

6

2 430

27.

Столична община

София-град

38

17 820

28.

Костинброд

Софийска област

1

405

29.

Самоков

Софийска област

4

1 080

30.

Казанлък

Cтара Загора

3

2 430

31.

Стара Загора

Cтара Загора

3

2 160

32.

Свиленград

Xасково

1

945

33.

Хасково

Xасково

6

3 240

34.

Шумен

Шумен

2

810

35.

Ямбол

Ямбол

1

810

141

80 055

ОБЩО:

Приложение № 3
към чл. 1, ал. 2, т. 2
№ по Държавно спортно
ред
училище

Доизплащане стипендии
2017 г. в лв.

Програма 2018 г.
Брой стипендии и сума в лв.

Общо в лв.

1.

София

14 стипендии – 10 800

6 стипендии – 8 640

2.

Бургас

3 стипендии – 2 430

1 стипендия – 810

3 240

3.

Русе

6 стипендии – 4 590

2 стипендии – 2 430

7 020

4.

Варна

9 стипендии – 7 020

6 стипендии – 9 720

16 740

5.

Пловдив

21 стипендии – 16 470

11 стипендии – 14 445

30 915

6.

Плевен

5 стипендии – 4 050

3 стипендии – 4 050

ОБЩО:

58 стипендии – 45 360

29 стипендии – 40 095

5193

19 440

8 100
85 455
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз
ходи в размер 146 650 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з от
Закона за съдебната власт за първото триме
сечие на 2018 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централ
ния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Прав
на рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2018 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5194

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48
и 79 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В ал. 1, т. 6 думите „и от главния сче
товодител“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „за случаите,
когато се изисква изпълнение на условията
по чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗТМТМ“.
3. В ал. 5:
а) в т. 1 накрая се добавя „и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел“;
б) създава се т. 4:
„4. категорията на предприятието по чл. 3,
ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните
предприятия.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За регистрация на заетостта по чл. 8,
ал. 3, чл. 9, ал. 3 и 4 и чл. 24, ал. 3 от ЗТМТМ
Агенцията по заетостта служебно изисква
информация от институциите по ал. 1.
(3) Държавната агенция за бежанците при
Министерския съвет предоставя на Агенцията
по заетостта информация за заетостта на ли
цата по чл. 9, ал. 1, т. 10 от ЗТМТМ ежегодно
в срок до 31 януари.“
§ 3. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Проучването по ал. 1 обхваща периода
от 15 дни до 3 месеца непосредствено преди
подаването на заявление за достъп до пазара
на труда.“
§ 4. В чл. 5 думите „чл. 41, ал. 5 и чл. 41,
ал. 4 ЗТМТМ“ се заменят с „чл. 41, ал. 4 и 5
и чл. 45, ал. 3 и 4 от ЗТМТМ“.
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Заявление за ново решение за
достъп до пазара на труда за един и същ ра
ботник – гражданин на трета държава, може
да бъде подадено в случаите по чл. 5, ал. 2
от ЗТМТМ, когато е налице прекъсване на
заетостта и на пребиваването му с продъл
жителност не по-малка от:
1. три месеца – когато е налице някое от
обстоятелствата по чл. 10, ал. 4 от ЗТМТМ;
2. три месеца – при достигането на мак
симално допустимия срок по чл. 7, ал. 5 от
ЗТМТМ;
3. шест месеца – след изтичането на срока
на вътрешнокорпоративния трансфер по чл. 32,
ал. 2 от ЗТМТМ.
(2) Алинея 1 не се прилага за работни
ци – граждани на трети държави, които имат
право да се регистрират в Агенцията по зае
тостта като търсещи работа лица.
(3) Заетостта на лицата по чл. 8, ал. 2,
т. 3 от ЗТМТМ се продължава по реда за
получаването на съответното разрешение за
достъп до пазара на труда, без да се прилагат
изискванията на ал. 1.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „исканията по чл. 14,
ал. 1 ЗТМТМ“ се заменят със „заявленията
по ал. 1“.
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2. Създава се ал. 3:
„(3) Срокът по чл. 15, ал. 2 от ЗТМТМ
спира да тече до получаването на решението
по ал. 2.“
§ 7. В чл. 11, ал. 1, т. 2 думите „т. 2 – 11“
се заменят с „т. 2, 4 – 11“.
§ 8. В чл. 12, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 213,
ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 3“.
§ 9. В чл. 14, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 2 думите „2, 3, 5 и 6“ се заменят с
„2, 5 и 6“.
2. В т. 3 след думите „копие от“ се добавя
„срочен“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Към обосновката на искането не се
изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1.
(3) Решенията по чл. 17, ал. 1 от ЗТМТМ
могат да се предоставят за максимално до
пустимия срок по чл. 33к, ал. 2 от ЗЧРБ.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 9“ се
заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 2“;
б) създава се нова т. 3:
„3. копие от срочен трудов договор или от
допълнително споразумение към трудовия
договор;“
в) досегашната т. 3 става т. 4.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към обосновката на искането не се
изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. В слу чаите по чл. 17, ал. 4 от
ЗТМТМ решението се предоставя по реда
на чл. 15.“
§ 13. В чл. 18 след думите „ал. 2“ се до
бавя „и 3“.
§ 14. Член 19 се отменя.
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. декларация, че са спазени изискванията
на чл. 28, ал. 1 – 4 от ЗТМТМ.“
2. В ал. 2 числото „30“ се заменя с „15“.
§ 16. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) В случаите по чл. 24, ал. 4 от
ЗТМТМ решението по чл. 20, ал. 1 се предос
тавя в срока по чл. 32, ал. 3 след подаване от
работодателя в Агенцията по заетостта на:
1. заявление по образец съгласно прило
жение № 2;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 7 – 11;
3. декларация, че са спазени изискванията
на чл. 28, ал. 1 – 4 от ЗТМТМ.
(2) При подаването на обосновката по
чл. 2, ал. 1, т. 2 не се изискват документите
по чл. 2, ал. 2, т. 1.“
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§ 17. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Предоставянето на решение в
случаите по чл. 29а, ал. 1 от ЗТМТМ, когато
сезонният работник продължава да работи
при същия работодател, се извършва след
подаване от работодателя в Агенцията по
заетостта на:
1. документите по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3;
2. копие от срочен трудов договор или от
допълнително споразумение към трудовия
договор.
(2) Предоставянето на решение за смяна
на работодателя по чл. 29а, ал. 1 от ЗТМТМ
се извършва при условията на чл. 20.
(3) След предоставянето на решенията по
ал. 1 и 2 сезонният работник следва да изпълни
условията на чл. 50а от Правилника за при
лагане на Закона за чужденците в Република
България, приет с Постановление № 179 на
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г.,
бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г.,
бр. 79 от 2016 г. и бр. 51 и 81 от 2017 г.).“
§ 18. В чл. 23, ал. 1, т. 5 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова буква „в“:
„в) е преместен при вътрешнокорпоративен
трансфер;“.
2. Досегашната буква „в“ става буква „г“.
§ 19. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Решенията по чл. 23, ал. 1 се
предоставят за максимално допустимия срок
по чл. 32, ал. 2 от ЗТМТМ.
(2) В рамките на срока по ал. 1 не се
изисква предоставяне на ново решение за
достъп до пазара на труда при продължаване
на заетостта при същия работодател.“
§ 20. В чл. 25, ал. 2, т. 2 думите „2 – 5“ се
заменят с „2, 4, 5“.
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думата „документите“ се заме
ня с „документа“, а думите „и 3“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „чл. 7, ал. 8“ се заменят
с „чл. 41, ал. 4“.
§ 22. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 след думите „по дейността“ се
поставя запетая и се добавя „легализиран/и
по съответния ред“;
б) точка 6 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешението по ал. 1 се получава
след заплащане на таксата по чл. 45, ал. 3
от ЗТМТМ.“
§ 23. В чл. 29, ал. 3 думата „дейността“
се заменя със „срока на разрешението за из
вършване на дейност“ и думите „чл. 7, ал. 8“
се заменят с „чл. 45, ал. 3“.
§ 24. В глава втора, раздел VІІ се създава
чл. 30а:
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„Чл. 30а. (1) За регистрация в случаите по
чл. 8, ал. 3 от ЗТМТМ работодателят подава
в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от
началото на заетостта:
1. декларация в два екземпляра по образец
съгласно приложение № 5;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 7 – 11;
3. копие от удостоверение за български
произход.
(2) Регистрацията по ал. 1 се потвърждава
със заверка на декларацията от изпълнител
ния директор на Агенцията по заетостта в
10-дневен срок от датата на подаването є, като
на вносителя се връща заверен екземпляр.“
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 накрая се
добавя „преди началото на заетостта“.
2. В ал. 2 думите „и преди началото на
заетостта“ се заличават, а накрая се поставя
запетая и се добавя „като на вносителя се
връща заверен екземпляр“.
§ 26. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „започване на работата“
се заменят с „началото на заетостта“.
2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя
„се извършва преди влизането на гражданина
на трета държава на територията на Република
България“, а думите „15-дневен“ се заменят
с „10-дневен“.
§ 27. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) За регистрация на заетостта по
чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗТМТМ работодателят подава
в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота
на работника – гражданин на трета държава,
в 7-дневен срок от началото на заетостта:
1. декларация в два екземпляра по образец
съгласно приложение № 6;
2. копие от срочен трудов договор, сключен
по условията на българското законодателство,
за длъжност с код по НКПД, подписан от
страните и съобразен с посочената продъл
жителност на научното изследване в рамките
на научноизследователския проект;
3. информация за провеждането и при
ключването на изследването, включително на
територията на други втори държави членки,
когато това е планирано;
4. копие от документа за пребиваване на
гражданина на трета държава.
(2) За регистрацията по ал. 1 служебно се
извършва проверка за наличие на вписване
на работодателя в регистъра по чл. 7б, ал. 1,
т. 1 от Закона за насърчаване на научните
изследвания.
(3) Регистрацията по ал. 1 се извършва в
7-дневен срок от подаването на документите
по ал. 1 и се потвърждава със заверка на
декларацията по ал. 1, т. 1 от директора на
дирекция „Бюро по труда“.“
§ 28. В чл. 34, ал. 1, т. 2 думата „трудовия“
се заменя със „срочен трудов“.
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§ 29. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. (1) За регистрация на заетостта
по чл. 38а от ЗТМТМ работодателят подава
в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота
на работника – гражданин на трета държава,
в 7-дневен срок от началото на заетостта:
1. декларация в два екземпляра по образец
съгласно приложение № 6;
2. копие от трудовия договор с условие за
стажуване, сключен при спазване изисквани
ята на чл. 233б от Кодекса на труда, за длъж
ност с код по НКПД, подписан от страните
и съобразен с продължителността на стажа;
3. копие от документа за пребиваване на
гражданина на трета държава.
(2) Към договора по ал. 1, т. 2 работода
телят прилага програма на стажа, в която се
посочват условията за провеждане на теоре
тичното и практическото обучение.
(3) Регистрацията по ал. 1 се извършва в
7-дневен срок от подаването на документите
и се потвърждава със заверка на деклараци
ята по ал. 1, т. 1 от директора на дирекция
„Бюро по труда“.“
§ 30. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) За деклариране на заетостта на ли
цата по чл. 9, ал. 1, т. 12 от ЗТМТМ освен
документите по ал. 1 работодателят подава
и копие на акта по чл. 27 от Закона за борба
с трафика на хора.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
числото „3“ се заменя с „4“.
§ 31. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думата „регистрирани“ се заменя с
„вписани в Търговския регистър и в регистъра
за юридическите лица с нестопанска цел“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Лицата по ал. 6 заявяват писмено
готовността си да участват в работата на
НСТМТМ пред министъра на труда и соци
алната политика, като посочват и кой ще ги
представлява.“
§ 32. В чл. 39, ал. 3 запетаята след думите
„две години“ и текстът до края се заличават.
§ 33. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думата „страни“ се заменя с
„държави“.
2. Точка 5 се отменя.
3. В т. 7 думата „страни“ се заменя с
„държави“.
§ 34. В чл. 62, ал. 4, т. 8 думите „в стра
ната“ се заличават.
§ 35. В чл. 65, ал. 1, т. 3 думите „в стра
ната“ се заличават.
§ 36. В приложение № 2 думите „към чл. 15,
т. 1, чл. 16, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 23,
ал. 1, т. 1 и чл. 24, ал. 1, т. 1“ се заменят с
„към чл. 15, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 1, т. 1, чл. 20,
ал. 1, т. 1, чл. 20а, ал. 1, т. 1, чл. 21а, ал. 1,
т. 1 и чл. 23, ал. 1, т. 1“.
§ 37. Приложение № 5 към чл. 30а, ал. 1,
т. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 5
към чл. 30а, ал. 1, т. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 1

печат с вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ)

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
БУЛ. ДОНДУКОВ № 3
1000 ГР. СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КРАТКОСРОЧНА ЗАЕТОСТ
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ
 на лица от български произход по чл. 8, ал. 3 от ЗТМТМ
 на командировани или изпратени по чл. 9, ал. 3 и 4 от ЗТМТМ
 на сезонна работа до 90 дни по чл. 24, ал. 3 от ЗТМТМ
Работодател/местно юридическо или физическо лице, приемащо Представляван от
командирован чужденец
(имена, длъжност)
(наименование)
Седалище

ЕГН
(населено място, адрес)

ЕИК

Адрес за кореспонденция:

Тел. за контакт:

Място на работа – обект
пощ. код
Адрес:
Заетостта на чужденеца/чужденците съгласно списъка на гърба на този документ е регистрирана
на основание  чл. 30а/ чл. 31/ чл. 32.
Приложение: 1. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
3. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
4. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
5. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
6. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
7. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
8. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 от Закона за чужденците
в Република България, когато за регистрацията є са представени неверни данни.
ДЕКЛАРАТОР:

(подпис и печат)

Регистрирана в АЗ на основание  чл. 30а/ чл. 31/ чл. 32 краткосрочна заетост на ...............................
чужденец/чужденци – ............ страници.
Изпълнителен директор:
Рег. № …………… /…………… 20…… г.
(подпис и печат)
(Гръб)
Списък на чужденците,
регистрирани в Агенцията по заетостта за осъществяване на краткосрочна заетост
на основанията, посочени на лицевата страна на този документ
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Имена на чужденеца
(на кирилица и на
латиница)

Дата на
раждане

№ на зад
граничен
паспорт

Гражданство Длъжност/
работа

Продължителност
на заетостта
от ……… до ………
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Имена на чужденеца
(на кирилица и на
латиница)

Дата на
раждане
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№ на зад
граничен
паспорт
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Гражданство Длъжност/
работа

Продължителност
на заетостта
от ……… до ………

8.
9.
10.
Забележка. Н
 е се приема и не се регистрира документ с нанесени корекции.
При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна
номерация.
(Подпис и печат на декларатора)“

(Подпис и печат на АЗ)

§ 38. Приложение № 6 към чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 1 и чл. 34а, ал. 1, т. 1 се из
меня така:
„Приложение № 6
към чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 1 и чл. 34а, ал. 1, т. 1

печат с вх. № на дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“
ГР. …………………….............................……

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КРАТКОСРОЧНА ЗАЕТОСТ
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ
 на научни работници по чл. 36 от ЗТМТМ
 на студенти по чл. 38 от ЗТМТМ
 на стажанти по чл. 38а от ЗТМТМ
Работодател
(наименование)

Представляван от
(имена, длъжност)
ЕГН

Седалище

(населено място, адрес)

Адрес за кореспонденция:

ЕИК
Тел. за контакт:

Място на работа – обект
пощ. код

Адрес:

Заетостта на чужденеца/чужденците съгласно списъка на гърба на този документ е регистрирана
на основание  чл. 33/ чл. 34/ чл. 34а.
Приложение: 1. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
3. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
4. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
5. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
6. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
7. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
8. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 от Закона за чужденците
в Република България, когато за регистрацията є са представени неверни данни.
ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и печат)

Регистрирана в ДБТ на основание  чл. 33/ чл. 34/ чл. 34а краткосрочна заетост на ............
чужденец/чужденци – ............ страници.
Директор:
Рег. № …………… /…………… 20…… г.
(подпис и печат)
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(Гръб)

Списък на чужденците,
регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ за осъществяване на краткосрочна заетост
на основанията, посочени на лицевата страна на този документ
№ Имена на чужденеца Дата на
по
(на кирилица и на
раждане
ред
латиница)

№ на зад
граничен
паспорт

Гражданство

Длъжност/
работа

Продължителност
на заетостта
от ……… до ………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Забележка. Не се приема и не се регистрира документ с нанесени корекции.
При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна
номерация.
(Подпис и печат на декларатора)“

(Подпис и печат на ДБТ)

§ 39. Приложение № 7 към чл. 36, ал. 1, т. 1 се изменя така:

печат с вх. № на дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ)

„Приложение № 7
към чл. 36

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“
ГР. …………………….............................……

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЗАЕТОСТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА
 на членовете на семейства по чл. 9, ал. 1, т. 2, 5 и 6 от ЗТМТМ
 на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 9 от ЗТМТМ
 на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 11 от ЗТМТМ
 на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 12 от ЗТМТМ
Работодател
(наименование)

Представляван от
(имена, длъжност)
ЕГН

Седалище

(населено място, адрес)

Адрес за кореспонденция:

ЕИК
Тел. за контакт:

Място на работа – обект
пощ. код

Адрес:

Заетостта на чужденеца/чужденците съгласно списъка на гърба на този документ е декларирана
на основание чл. 36,  ал. 1/ ал. 2/ ал. 3/ ал. 4.
Приложение: 1. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
3. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
4. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
5. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
6. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
7. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
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8. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
9. ……………………………………………………………………………………………………….......................……………………
Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 от Закона за чужденците
в Република България, когато при декларирането є са представени неверни данни.
ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и печат)

Списък на чужденците,
за които е декларирано в дирекция „Бюро по труда“ осъществяване на заетост
на основанията, посочени на лицевата страна на този документ
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Имена на чужденеца
(на кирилица и на
латиница)

Дата на
раждане

№ на зад
граничен
паспорт

Гражданство Длъжност/
работа

(Гръб)

Продължителност
на заетостта
от ……… до ………

Забележка. Не се приема и не се регистрира документ с нанесени корекции.
При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна
номерация.
(Подпис и печат на ДБТ)

Заключителна разпоредба
§ 40. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 2, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 27,
29 и 30, които влизат в сила от 23 май 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на отбраната,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.;
Решение № 8959 на Върховния администра
тивен съд от 2016 г. – бр. 11 от 2017 г.; изм.
и доп., бр. 71 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 ал. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 т. 3 и 13 се отменят.
§ 3. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Директорът на Щаба на от
браната:
1. координира дейността на администра
тивните звена от Щаба на отбраната и орга
низира взаимодействието с останалите адми

(Подпис и печат на декларатора)“

нистративни структури от Министерството
на отбраната;
2. организира изпълнението на нормативни
те и административните актове на министъра
и заповедите, разпорежданията и указанията
на началника на отбраната в административ
ните звена от Щаба на отбраната;
3. координира изготвянето и актуализира
нето на нормативните и административните
актове, които регламентират устройството и
дейността на Щаба на отбраната;
4. координира участието на администра
тивните звена от Щаба на отбраната в под
готовката и провеждането на стратегически
или периодични прегледи на отбраната и
въоръжените сили;
5. координира дейността по подготовката
и изпълнението на плана за развитие на въо
ръжените сили;
6. координира дейността по прегледа на
структурата на въоръжените сили;
7. координира подготовката на военни
оценки, анализи и препоръки за вземане на
военнополитически решения в областта на
отбраната и по използването на въоръже
ните сили;
8. организира изготвянето на предложения
на началника на отбраната до министъра на
отбраната за военнослужещите от Щаба на
отбраната за назначаване и освобождаване
от длъжност, повишаване и понижаване във
военно звание, налагане на дисциплинарни
наказания, когато не са в правомощията на
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началника на отбраната, прекратяването на
договорите за военна служба и освобождава
нето от военна служба;
9. организира изготвянето на предложения
на началника на отбраната до министъра на
отбраната за повишаване и понижаване в ранг,
за назначаване и освобождаване от длъжност
и за налагане на дисциплинарни наказания
на цивилните служители по служебно право
отношение в Щаба на отбраната;
10. организира изготвянето на предложения
на началника на отбраната до министъра на
отбраната за сключване, изменяне и прекра
тяване на трудови договори на цивилните
служители по трудови правоотношения в Щаба
на отбраната и за налагане на дисциплинарни
наказания;
11. осъществява контрол за изпълнението
на приоритетните задачи и спазването на
поставените срокове в дейността на Щаба на
отбраната и Българската армия;
12. изпълнява и други функции, възложени
му със заповед на началника на отбраната.“
§ 4. В чл. 34, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „чиято дейност се координира от
директора на Щаба на отбраната“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред „заместник-началници на от
браната – 2“ се създава ред:
„директор на Щаба на отбраната – 1“.
2. На ред „Щаб на отбраната“ числото
„208“ се заменя с „207“.
3. На ред „дирекция „Операции и подго
товка“ числото „61“ се заменя с „60“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5196

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 23 МАЙ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема
„Училищно мляко“, приета с Постановление
№ 251 на Министерския съвет от 2016 г. (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от
2016 г. и бр. 36 и 55 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 6 и 8 думите „Схема „Учили
щен плод“ се заменят със „схемите“.
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2. В ал. 5, т. 2 след ду мата „схемите“
съюзът „и“ се заличава, а накрая се добавя
„и осигуряват съхранение на съставените
приемно-предавателни протоколи в учебното
заведение за срок 3 години“.
§ 2. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) По схемите се прилагат съпътстващи
мерки, включени в националната стратегия
по чл. 3. Заявителите прилагат във всяко
учебно заведение по всяка от схемите поне
една съпътстваща мярка през всеки отчетен
период. Съпътстващите мерки се прилагат
по реда на чл. 16 или по начина, посочен в
приложение № 6. Заявителите могат да при
лагат като съпътстваща мярка предоставяне
на пчелен мед на децата и учениците.“
§ 3. В чл. 9, ал. 1 изречение второ се за
личава.
§ 4. В чл. 10, ал. 3 се създава изречение
трето: „Продуктите, посочени в т. 1 и 2 от
приложение № 3, се доставят в индивидуални
опаковки, независимо дали учебните заведения
разполагат с помещения за приготвяне или
раздаване на храна, регистрирани по реда на
чл. 12 от Закона за храните.“
§ 5. В чл. 11, ал. 1, изречение първо числото
„45“ се заменя с „50“, а след думата „година“
се поставя запетая и се добавя „като поне
веднъж месечно се доставя мляко за пиене“.
§ 6. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Пчелният мед, който се разда
ва на децата и учениците като съпътстваща
мярка, трябва:
1. да е произведен на територията на Ев
ропейския съюз съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 853/2004;
2. да отговаря на изискванията на Наред
бата за изискванията към пчелния мед, пред
назначен за консумация от човека, приета с
Постановление № 196 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 39 от 2015 г.), и на чл. 40 от Наредба
№ 9 от 2011 г. за специфичните изисквания
към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно на
територията на училищата и на детските за
ведения, както и към храни, предлагани при
организирани мероприятия за деца и ученици.
(2) Пчелният мед трябва да се доставя в
индивидуални малки опаковки с ненарушена
цялост.
(3) Пчелни ят мед се предоставя само
на включени в групата деца или ученици в
класа, които отговарят на изискванията на
чл. 8. Когато част от децата или учениците
отсъстват, доставените за съответния ден
количества мед се разпределят между при
състващите в групата деца или в класа уче
ници в ден, различен от деня на доставката, в
съответствие с изискванията за здравословно
хранене, определени с Наредба № 6 от 2011 г.
за здравословно хранене на децата на възраст
от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба
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№ 37 от 2009 г. за здравословно хранене на
учениците и Наредба № 9 за специфичните
изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и
на детските заведения, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия
за деца и ученици. Максимално допустимото
количество, разпределяно по схемата, е от 12
до 15 грама на ден за дете.“
§ 7. В чл. 12, ал. 3 се създава т. 3:
„3. да осигурят информация на родителите
за участието на учебното заведение в съответ
ната схема, за изпълнителите или доставчиците
по съответната схема и за графика на раздаване
на съответните продукти; информацията се
публикува на интернет страницата на учебно
то заведение или се поставя на видно място
около входа на учебното заведение.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 и 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „когато са избрани за заявители
при условията и по реда на ал. 4 – 6“.
2. В ал. 2 думите „като изберат един“ се
заменят с „чрез“, а изречения второ и трето
се заличават.
3. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Когато учебните заведения участват
в съответната схема самостоятелно или чрез
заявител по ал. 1, т. 4, учебното заведение
или общината провеждат процедура за из
бор на изпълнител/изпълнители по Схема
„Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“
съгласно изискванията на Закона за общест
вените поръчки (ЗОП).
(4) Заявителите по ал. 1, т. 2 и 3 могат
да кандидатстват за доставчици по Схема
„Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“
за учебните заведения, като подадат в срок
от 10 до 30 април писмено предложение,
заведено в съответното учебно заведение с
входящ номер, обратна разписка или разписка,
подписана от служител на учебното заведение.
Към предложението, отправено към учебното
заведение, заявителите по ал. 1, т. 3 прилагат
следните документи:
1. по Схема „Училищен плод“ – анкетна
карта за земеделски стопанин по Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани (обн.,
ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от
2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1
от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.;
Решение № 2312 на Върховния администрати
вен съд от 2006 г. – бр. 23 от 2007 г.; Решение
№ 5821 на Върховния административен съд от
2007 г. – бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от
2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г.,
бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г.,
бр. 31 от 2015 г., бр. 52 и 105 от 2016 г., бр. 19
и 43 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.), заверена за
съответната стопанска година.
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2. по Схема „Училищно мляко“ – удосто
верение за регистрация на производител на
мляко и млечни продукти, удостоверения за
производство на млечни продукти по БДС,
сертификати за продукцията по стандартите
ISO и/или FSSC и разпечатка от списъка
по чл. 15, ал. 4 за броя учебни заведения,
за които са били заявители по схемата през
предходната учебна година.
(5) Когато у чебното заведение полу чи
повече от едно предложение, то избира един
заявител по всяка схема въз основа на след
ните критерии:
1. когато са постъпили предложения от
търговец и производител, е длъжно да избере
производителя по съответната схема;
2. когато по Схема „Училищен плод“ са
постъпили предложения от повече от един про
изводител, е длъжно да избере производител,
чиито производствени площи са разположени
на разстояние до 100 километра от учебното
заведение, а когато няма такъв производител
или има повече от един – производителя,
отглеждащ повече от продуктите, включени
в схемата, съгласно приложение № 1а;
3. когато по Схема „Училищно мляко“ са
постъпили предложения от повече от един
производител, е длъжно да избере произво
дителя, чиято основна производствена база е
сертифицирана да произвежда повече видове
млечни продукти по БДС, при равен брой
продукти – производителя, чиято продукция
е сертифицирана по стандартите ISO и/или
FSSC, при равен брой сертификати – про
изводителя с по-голям опит по схемата на
базата на брой учебни заведения, за които
е бил заявител по схемата през предходната
учебна година, а при равен брой учебни заве
дения – производителя, чиято производствена
база се намира най-близко до съответното
учебно заведение;
4. когато са постъпили предложения от два
ма или повече търговци, е длъжно да избере
този, който има по-голям опит по схемата на
базата на брой учебни заведения, за които е
бил заявител по схемата през предходната
учебна година.
(6) В срок до 10 май директорите на учеб
ните заведения по ал. 4 попълват декларация в
свободен текст, в която посочват избрания по
всяка от схемите заявител и другите неизбрани
заявители, подали предложения по реда на
ал. 4. Учебните заведения предават попълне
ната декларация на избрания или избраните
заявители по схемите, а при поискване – и
на другите заявители, подали предложения
по реда на ал. 4.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „1 до 31 май“ се заменят
с „15 май до 15 юни“.
2. В ал. 2 се създава т. 21:
„21. да спазват датите на доставки, посо
чени в графика за доставки по чл. 15, ал. 7.“
3. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „и т. 21“.
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4. В ал. 4 т. 4 се изменя така:
„4. документи, удостоверяващи проведените
процедури по ЗОП за избор на изпълнител/
изпълнители по Схема „Училищен плод“ и/или
„Училищно мляко“; в случай че се отнася до
открита процедура по ЗОП, която все още не е
приключила, заявителите прилагат документ,
удостоверяващ откриването на съответната/
съответните процедура/процедури.“
5. В ал. 5:
а) точка 3 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. регистрационните номера на транс
портните средства по чл. 10, ал. 4 и правното
основание за тяхното ползване – собствени
или наети, както и регистрационен номер на
обект за производство и търговия на едро с
храни по чл. 10, ал. 3.“
6. В ал. 7, изречение първо след думите
„подадените документи“ се поставя запетая
и се добавя „липса на документи по чл. 13,
ал. 4“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се ново изречение първо:
„Държавен фонд „Земеделие“ проверява
дали предложените заявители по схемите са
избрани съгласно правилата на чл. 13, ал. 5
и когато установи несъответствие, служебно
определя заявителя за учебното заведение
по съответната схема съгласно правилата на
чл. 13 ал. 5.“;
б) досегашният текст става изречение второ
и в него думите „ал. 2“ се заменят с „или са
определени служебно“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „постано
вява“ се добавя „пълен или частичен“;
б) в т. 1 д у мите „а л. 2“ се замен ят с
„ал. 4 – 6“.
3. В ал. 3, изречения първо и второ след
думите „чл. 13, ал. 1, т.“ се добавя „1 и“, а ду
мите „31 август“ се заменят с „10 септември“.
4. В ал. 4 думите „31 август“ се заменят с
„10 септември“.
5. В ал. 6 се създава изречение второ:
„Учебните заведения, заявени от заявители по
чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3, които не са одобрени,
могат да кандидатстват отново, самостоятелно
или чрез заявител, за участие в схемите през
следващия прием.“
6. В ал. 7:
а) създава се ново изречение първо:
„Одобрените заявители в срок до 20 сеп
тември предоставят график за датите на дос
тавка в съответната областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ чрез създадената
онлайн платформа.“;
б) досегашните изречения първо и второ
стават съответно изречения второ и трето и в
изречение второ думите „10 дни след издаване
на акт за одобрение по ал. 1“ се заменят с „15
октомври“, а думите „по чл. 14, ал. 4, т. 4 и
ал. 5, т. 3“ се заличават.
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7. Създава се ал. 8:
„(8) При съмнение за наличие на господ
стващо положение по смисъла на Закона за
защита на конкуренцията спрямо броя на
учебните заведения по всяка от схемите Дър
жавен фонд „Земеделие“ сезира Комисията
за защита на конкуренцията.“
§ 11. В чл. 15а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „прекратяване“ се заменя
със „спиране“ и се създава изречение второ:
„При временно спиране на одобрението Дър
жавен фонд „Земеделие“ дава на заявителя
10-дневен срок за отстраняване на установе
ното неизпълнение.“
2. В ал. 2 думите „14, ал. 4, т. 4 или ал. 5,
т. 3“ се заменят с „15, ал. 7“ и се създава
изречение второ: „Всички извършени дос
тавки от одобрен заявител до оттегляне на
одобрението от изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“ са допустими за
изплащане.“
3. В ал. 3 думата „прекратяване“ се заменя
със „спиране“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Оттегляне на одобрението се поста
новява и при доброволен отказ на одобрен
заявител от участие в схемите. В този случай
извършените доставки към учебното заведение
до датата на оттеглянето на одобрението са
допустими за изплащане.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „до пределните“ се заменят
с „по“, думите „или за порция“ се заличават, а
думата „изчислени“ се заменя с „определени“.
2. В ал. 4, изречение първо след думите
„същото приложение“ се добавя „до пределни
цени, определени по методиката по ал. 2“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Държавен фонд „Земеделие“ може да
извърши намаление на разходите за прила
гане на съпътстващи мерки според броя на
участващите в тях деца или ученици, когато
размерът на подпомагането на дете или ученик
надвишава сумата, получена при разделянето
на бюджета, определен за съпътстващи мерки
на общия брой участващи деца и ученици.“
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. търговски документи, доказващи вида
на закупените продукти, тяхното количество и
цена, а по Схема „Училищно мляко“ – срок на
годност, процент на масленост, производител
и търговска марка;“
б) точки 4 и 5 се отменят;
в) точка 6 се изменя така:
„6. за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и
3 – декларация от директора на учебното заве
дение по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“,
включваща следната обобщена информация
за отчетния период:
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а) действително доставените количества
продукти;
б) общия брой деца и ученици по чл. 8,
записани в съответното учебно заведение;
в) информация за приложените съпътства
щи мерки.“;
г) точка 7 се отменя.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 и 3 думите „или други разходооправдателни документи“ се заличават;
б) точки 5 и 6 се изменят така:
„5. граждански договори, счетоводни смет
ки за изплатени суми, копие на извлечение
от банкова сметка, доказващо извършени
плащания по банков път, или копие на раз
ходен ордер, удостоверяващ плащане в брой;
6. копия на справки от счетоводните записи,
удостоверяващи заприходяването на фактури
за закупени продукти, а за заявителите, ре
гистрирани по реда на Закона за данък върху
добавената стойност – дневник на покупки за
периода, а за заявителите, нерегистрирани
по реда на Закона за данък върху добавената
стойност – хронологичен регистър за периода
или справка от главна книга за периода;“.
§ 14. В чл. 19, ал. 5 накрая се добавя „и
уведомява заявителя по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс“.
§ 15. В чл. 20, ал. 1 след думите „Учили
щен плод“ се добавя „и на Схема „Училищно
мляко“.
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „схемата“ се заменя със
„схемите“ и думата „нейната“ се заменя с
„тяхната“.
2. В ал. 2 думите „схемата за предоставяне
на плодове и зеленчуци в учебните заведения“
се заменят със „схемите“ и думата „схемата“
се заменя със „схемите“.
§ 17. В допълнителната разпоредба в § 1
се правят следните изменения:
1. Точки 5 и 6 се отменят.
2. В т. 7 думите „приложение № 1“ се за
менят с „приложение № 1а“ и думите „1 ха“
се заменят с „2,5 ха“.
§ 18. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 5,
т. 2 думите „Име на получателя“ се заменят
с „Име и длъжност на получателя“.
§ 19. В приложение № 1а към чл. 9, ал. 1,
в т. 1 букви „к“ и „л“ се отменят.
§ 20. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 5
редове 9 и 10 от таблицата се отменят, а на
ред 11, колона „вид на предлагане“ думите „1
брой“ се заменят с „1 – 8 броя“.
§ 21. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „категория I“ се заличават.
2. Точки 3 и 4 се отменят.
3. В т. 5 думите „категория V“ се заличават.
§ 22. В приложение № 4 към чл. 11, ал. 2
т. 3 и 4 се отменят.
§ 23. В приложение № 6 към чл. 17, ал. 1,
в раздел I, буква „г“ се създава т. 4:
„4. Предоставяне на пчелен мед на децата
и учениците.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) През 2018 г. 20-дневният срок
по чл. 13, ал. 4 от Наредбата за условията и
реда за прилагане на схеми за предоставяне
на плодове и зеленчуци и на мляко и млеч
ни продукти в учебните заведения – Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“,
приета с Постановление № 251 на Министер
ския съвет от 2016 г., започва да тече 5 дни
след влизането в сила на постановлението.
Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3, които
са подали предложения и са получили поло
жителен отговор по досегашния ред на чл. 13,
ал. 2, не подават нови предложения до същите
учебни заведения.
(2) Учебните заведения са длъжни да из
берат по правилата на чл. 13, ал. 5 заявител
по всяка от схемите, а техните директори да
попълнят декларации по чл. 13, ал. 6 и да ги
предадат на избраните заявители в 10-дневен
срок от изтичането на срока по ал. 1. Когато
учебното заведение вече е предало декларации
на заявители по досегашния ред на чл. 13,
ал. 2, които не са избрани при спазване на
правилата на чл. 13, ал. 4 и 5, тези деклара
ции се обезсилват. Когато учебното заведение
не е получило допълнителни предложения
по ал. 1, при избора на заявители е спазило
правилата на чл. 13, ал. 5 и вече е предало
декларации на така избраните заявители, не
попълва нови декларации.
(3) Заявителите по схемите, които са подали
предложения по чл. 13, ал. 4, включително в
срока по ал. 1, подават заявления по чл. 14,
ал. 1 в 30-дневен срок от изтичането на сро
ка по ал. 2, включително в случаите, когато
директорът на учебното заведение не е изпъл
нил задължението си по ал. 2. Заявителите
по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3, които са получили
положителен отговор по досегашния ред на
чл. 13, ал. 2 и въз основа на това са подали
заявления по чл. 14, ал. 1, не подават нови
заявления за същите учебни заведения.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ проверява
дали заявителите по схемите са избрани съг
ласно правилата на чл. 13, ал. 5, независимо
от периода, в който са подали заявления, и
когато установи несъответствие, служебно
определя заявителя за учебното заведение
по съответната схема съгласно чл. 15, ал. 1.
(5) През 2018 г. Държавен фонд „Земеделие“
публикува списъка с получилите одобрение
или отказ заявители по чл. 15, ал. 4 в срок
до 30 септември, а одобрените заявители
представят графиците по чл. 15, ал. 7 в срок
до 10 октомври.
§ 25. Постановлението влиза в сила от деня
на приемането му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5261
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РЕШЕНИЕ № 327
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.

за признаване на Сдружение „Национално
сдружение на работодателите на хората с
увреждания“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка
с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на и за хора с увреждания,
приет с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81
от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национално сдру
жение на работодателите на хората с увреж
дания“ със седалище и адрес на управление
в София, район „Оборище“, бул. Дондуков
№ 11, ет. 6, вписано в регистъра на юридиче
ските лица с нестопанска цел на Софийския
градски съд под № 10952, том 207, стр. 35,
по ф. д. 12488/2003 г., с ЕФН 2103124888 и
БУЛСТАТ 131174523, за представителна органи
зация на национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
за срок 3 години считано от 5 юни 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5197

РЕШЕНИЕ № 336
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Слънчев
ден“, община Варна, област Варна
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3, чл. 8о и
чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона
за устройството на Черноморското крайбре
жие, Решение № 141 на Министерския съвет
от 2018 г. за откриване на процедура за пре
доставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Слънчев ден“, община Варна, област
Варна (ДВ, бр. 22 от 2018 г.), проведен на
23 април 2018 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол на конкурсната коми
сия за резултатите от конкурса, назначена със
Заповед № Р-49 на министър-председателя на
Република България от 27 март 2018 г., доклад
на председателя на конкурсната комисия за
резултатите от конкурса и мотивиран доклад
на министъра на туризма

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за пре
доставяне на концесия на обект – изключи
телна държавна собственост – морски плаж
„Слънчев ден“, община Варна, област Варна,
и за концесионер на морския плаж – „Ама
деус – Ей Си Джи“ – ООД, с ЕИК: 115877045,
със седалище – гр. Пловдив.
2. В съответствие с резултатите от про
ведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, опре
делен съгласно Методиката за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия по
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета с По
становление № 9 на Министерския съвет от
2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и
доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения
от „Амадеус – Ей Си Джи“ – ООД, размер
на отчисленията на базата за изчисляване на
размера на концесионното плащане (роялти)
14,5 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер
8 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС)
при ставка 20 на сто и за един шезлонг в
размер 8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без
да се увеличават.
2.3. Предложение за инвестиции за подо
бряване на пешеходния достъп до морския
плаж и за указателни табели с информация
относно осигурения свободен достъп до мор
ския плаж в общ размер 74 244 лв. с ДДС за
целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Амадеус – Ей Си Джи“ – ООД, в едномесе
чен срок от влизането в сила на решението.
Началната дата на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 2 юни 2018 г.
3.2. Да представлява концедента в правоот
ношенията, възникнали във връзка с изпълне
нието на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 141
на Министерския съвет от 7 март 2018 г. и
подадената от „Амадеус – Ей Си Джи“ – ООД,
оферта за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
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6. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ по
реда на глава шеста от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5198

РЕШЕНИЕ № 339
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Св. св.
Константин и Елена – малък плаж“, община
Варна, област Варна
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, Решение № 140
на Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга за морски плаж „Св. св. Константин и
Елена – малък плаж“, община Варна, област
Варна (ДВ, бр. 22 от 2018 г.), проведен на
24 април 2018 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол на конкурсната коми
сия за резултатите от конкурса, назначена със
Заповед № Р-48 на министър-председателя на
Република България от 27 март 2018 г., доклад
на председателя на конкурсната комисия за
резултатите от конкурса и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предос
тавяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Св. св.
Константин и Елена – малък плаж“, община
Варна, област Варна, и за концесионер на
морския плаж – „Свети Свети Константин и
Елена Холдинг“ – АД, с ЕИК: 813194292, със
седалище – гр. София.
2. В съответствие с резултатите от про
ведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, опре
делен съгласно Методиката за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия по
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета с По
становление № 9 на Министерския съвет от
2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и
доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения
от „Свети Свети Константин и Елена Хол
динг“ – АД, размер на отчисленията на базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане (роялти) 15,50 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер
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10 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг
в размер 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто,
без да се увеличават.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор със
„Свет и Свет и Констан т ин и Елена Хол
динг“ – АД, в едномесечен срок от влиза
нето в сила на решението. Началната дата
на концесията е датата на влизането в сила
на концесионния договор, но не по-рано от
1 януари 2019 г.
3.2. Да представлява концедента в правоот
ношенията, възникнали във връзка с изпълне
нието на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 140 на
Министерския съвет от 7 март 2018 г. и пода
дената от „Свети Свети Константин и Елена
Холдинг“ – АД, оферта за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване от
носно неговата законосъобразност пред Коми
сията за защита на конкуренцията в 10-дне
вен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ по реда на глава шеста от Закона
за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5199

РЕШЕНИЕ № 340
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Св. св.
Константин и Елена – север“, община Варна,
област Варна
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройство
то на Черноморското крайбрежие, Решение
№ 142 на Министерския съвет от 2018 г. за
откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Св. св.
Константин и Елена – север“, община Варна,
област Варна (ДВ, бр. 22 от 2018 г.), проведен
на 24 април 2018 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол на конкурсната коми
сия за резултатите от конкурса, назначена със
Заповед № Р-50 на министър-председателя на
Република България от 27 март 2018 г., доклад
на председателя на конкурсната комисия за
резултатите от конкурса и мотивиран доклад
на министъра на туризма
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за пре
доставяне на концесия на обект – изключи
телна държавна собственост – морски плаж
„Св. св. Константин и Елена – север“, община
Варна, област Варна, и за концесионер на
морския плаж „Свети Свети Константин и
Елена Холдинг“ – АД, с ЕИК: 813194292, със
седалище – гр. Варна.
2. В съответствие с резултатите от про
ведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, опре
делен съгласно Методиката за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия по
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета с Пос
тановление № 9 на Министерския съвет от
2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и
доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения
от „Свети Свети Константин и Елена Хол
динг“ – АД, размер на отчисленията на базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане (роялти) 13,10 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер
10 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг
в размер 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто,
без да се увеличават.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор със „Све
ти Свети Константин и Елена Холдинг“ – АД,
в едномесечен срок от влизането в сила на
решението. Началната дата на концесията е
датата на влизането в сила на концесионния
договор, но не по-рано от 1 януари 2019 г.
3.2. Да представлява концедента в правоот
ношенията, възникнали във връзка с изпълне
нието на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 142 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената
от „Свети Свети Константин и Елена Хол
динг“ – АД, оферта за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ по
реда на глава шеста от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5200
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО
РЕГУЛИРАНЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Агенцията за ядрено регулиране на
Република България и Комисията за ядрено
регулиране на Съединените американски
щати за обмен на техническа информация
и сътрудничество по въпросите на ядрената
безопасност
(Одобрено с Решение № 60 от 1 февруари
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
9 май 2018 г.)
Агенцията за ядрено регулиране на Репуб
лика България (наричана по-долу Агенцията)
и Комисията за ядрено регулиране на САЩ
(Kомисията), заедно наричани „страните“;
След като по подобен начин са си сътруд
ничили при условията на предишни споразу
мения за обмен на техническа информация
и сътрудничество по въпроси на ядрената
безопасност, последно в рамките на спо
разумението, подписано в Роквил и София
на 21 ноември 2011 г. и на 10 януари 2012 г.
(предишното споразумение);
Като отчитат взаимни я си интерес за
постоянен обмен на информация, свързана с
регулаторни въпроси, и стандартите, изисквани
или препоръчани от техните организации за
регулиране на безопасността, сигурността и
въздействието върху околната среда на ядрени
съоръжения; и
Като се има предвид Споразумението за
сътрудничество в областта на използването
на ядрената енергия между Европейската
общност за атомна енергия и Съединените
американски щати, направено в Брюксел на
7 ноември 1995 г. и на 29 март 1996 г.,
се споразумяха, както следва:
I. Обхват на споразумението
А. Обмен на техническа информация
До степента, до която на страните е разре
шено по силата на законовите, подзаконовите
актове и политическите директиви на техните
страни те да обменят следните видове некла
сифицирана техническа информация, свърза
ни с регулирането на ядрената безопасност,
сигурността, управлението на радиоактивни
отпадъци и радиологичното въздействие върху
околната среда на съоръжения, определени
като ядрени съоръжения, както и с научно
изследователските програми в областта на
ядрената безопасност, както следва:
1. Тематични доклади, свързани с без
опасността, управлението на радио
активните отпадъци, радиационна
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защита и въздействието върху окол
ната среда, написани от или за една
от страните като основа за, или в
подкрепа на, регулаторни решения
и политики.
Документи, свързани с важни дейст
вия за лицензиране и безопасност и
решения за околната среда, влияещи
върху ядрените съоръжения.
Подробни документи, които описват
процеса по лицензиране и регули
ране от Комисията на определени
съоръжения в САЩ, разглеждани
от Агенцията като подобни на оп
ределени съоръжения в Република
България, които се изграждат или
предстои да бъдат изградени, както
и еквивалентни документи по отно
шение на подобни, регулирани от
Агенцията, български съоръжения.
Информация в областта на научните
изследвания на безопасността на
реакторите в притежание или на
разположение на която и да е от
страните, която те имат право да опо
вестяват, включително информация
относно безопасността на леководни
реактори в рамките на технически
те области, описани в допълнения
„ А“ и „Б“, кои т о са нераздел на
част от настоящото Споразумение.
За целите на сътрудничеството в
тези научноизследователски области
може да се наложи да бъде подпи
сано отделно Споразу мение, ако
това бъде счетено за необходимо от
изследователските организации на
едната или на двете страни. Всяка
страна предава незабавно на другата
информация относно резултатите
о т изслед ва н и я, кои т о изиск ват
повишено внимание в интерес на
обществената сигурност, заедно с
посочване на възможни значителни
последици.
Доклади за експлоатационния опит,
като доклади за ядрени инциденти,
аварии и спирания, както и данни
за историческа надеждност на ком
поненти и системи.
Регулаторните процедури за ядрена
безопасност, сигурност, управление
на радиоактивни отпадъци, ради
ационна безопасност и оценка на
въздействието върху околната среда
на ядрените съоръжения.
Ранно уведомяване за важни съ
бития, като сериозни оперативни
инциденти, спиране на реактори от
държавните органи и възникнали
технически въпроси, които са от не
посредствен интерес за двете страни.
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Б. Сътрудничество в областта на изслед
ванията на ядрената безопасност
Условията на сътрудничеството по съв
местни програми и проекти за потвърждаване
резултатите от изследвания на безопасността
или такива програми и проекти, при които
дейностите са поделени между двете страни,
включително използването на съоръжения
за изпитване и/или компютърни програми,
собственост на едната или другата страна, се
договарят за всеки отделен случай и могат
да бъдат предмет на отделно споразумение,
ако подписването на такова е счетено за не
обходимо от изследователските организации
на едната или на двете страни. Когато не са
предмет на отделно споразумение, условията на
сътрудничество могат да бъдат установени чрез
размяна на писма между изследователските
организации на страните и се подчиняват на
реда и условията на настоящото Споразумение.
Техническите области, определени от такъв
обмен на писма, могат да бъдат променяни
впоследствие по взаимно съгласие.
В. Обучение и командироване
В рамките на наличните ресурси и в зави
симост от наличието на средства Комисия
та подпомага Агенцията чрез провеждане
на обучение и осигуряване на практическа
подготовка на служителите на Агенцията,
отговарящи за безопасността и сигурността.
В допълнение временни командировки на
персонал от едната страна в другата страна
трябва да се разглеждат за всеки отделен
случай и по принцип да изискват отделно
споразумение между научноизследователски
те организации на страните, ако това се счита
за необходимо. Освен ако не е уговорено
друго, разходите за възнаграждение, дневни
и пътни на командированите се поемат от
страната, която ги е направила. По-долу са
посочени, но не са изчерпателно изброени
някои типични категории обучение и прак
тическа подготовка, които могат да бъдат
предоставени:
1. Придружаване на инспектори на Ко
мисията от инспектори на Агенцията
при провеждане на инспекции по
експлоатацията и изграждането на
реактори в Съединените щати, вклю
чително присъствие на разширени
брифинги, провеждани в регионални
офиси на Комисията.
2. Участие на служители на Агенцията
в курсове за обучение на персонала
на Комисията.
3. Командироване на експерти от Аген
ц и я та в Ком иси я та за период и,
определени от страните, с цел да
изпълн яват съвместно задачи на
служители от Комисията и така да
получават практически опит в про
цеса на работа.
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4. Учебни командировки на експерти
от Агенцията по програмите за ра
диационен контрол в САЩ.
II. Администриране
А. Обменът на информация по силата
на това Споразумение се осъществява чрез
писма, доклади и други документи, както
и чрез посещения и срещи, организирани
предварително за всеки отделен случай. Пе
риодични срещи се провеждат в удобно за
страните време с цел обмен на информация
и сътрудничеството по настоящото Споразу
мение за формулиране на препоръки относно
промени в разпоредбите на Споразумението,
както и за обсъждане на теми, попадащи
в обхвата на сътрудничеството. Времето,
мястото и дневният ред на такива срещи се
договарят предварително. Посещения, които
се осъществяват съгласно Споразумението,
включително техния график, се одобряват
предварително от администраторите, посо
чени в параграф II.Б.
Б. Всяка от страните определя администра
тор, който да координира участието є в общия
обмен на информация, съгласно това Спора
зумение. Администраторите са получатели на
всички документи, предадени по силата на
обмена, включително копия на всички писма,
освен ако не е уговорено друго. В рамките
на условията на размяната администраторите
носят отговорността за определяне обхвата
на обмена, включително за споразумяването
относно ядрените съоръжения – предмет на
обмена, и относно конкретни документи и
стандарти, които подлежат на размяна. Един
или повече технически координатори могат
да бъдат определяни за директен контакт по
конкретни тематични области. Тези техниче
ски координатори гарантират, че и двамата
администратори получават копия от всички
обменяни документи. Освен всичко друго тази
детайлна процедура има за цел да гарантира
поддържането на достатъчно балансиран об
мен, даващ достъп до равностойна налична
информация.
В. Администраторите определят броя на
копията, които следва да бъдат предоставени
при обмяната на документи. Всеки документ
се придружава от резюме на английски език
до 250 думи, описващо неговия обхват и съ
държание.
Г. Приложението или използването на
всяка информация, обменена или прехвър
лена между страните по това Споразумение,
е отговорност на получаващата страна, като
предаващата страна не гарантира годността на
такава информация за всяко едно конкретно
използване или приложение.
Д. Отчитайки, че част от информацията
по това Споразумение не е на разположение
на страните по Споразумението, но е на раз
положение на други държавни институции,
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всяка страна подпомага другата в максимално
възможна степен, като организира посещения
и насочва запитвания относно такава инфор
мация към съответните органи. Горното не
представлява ангажимент на трети институ
ции да предоставят такава информация или
да приемат такива посещения.
III. Обмен и използване на информация
А. Общи
Страните поддържат възможно най-ши
роко разпрост ранение на информаци ята,
предоставена или обменена по настоящото
Споразумение, при спазване на изисквани
ята на националното законодателство на
всяка страна, подзаконовите актове и поли
тики, като разглеждат и необходимостта за
защита на частна и друга поверителна или
привилегирована информация и при спазване
разпоредбите на Приложението за интелекту
алната собственост, което е неразделна част
от настоящото Споразумение.
Б. Определения
1. Терминът „информация“ означава некла
сифицирани регулаторни документи, свързани
с ядрената безопасност, сигурност, управлени
ето на радиоактивните отпадъци, научни или
технически данни, включително информация
за резултати или методи за оценка, научни
изследвания, както и всякакви други знания,
предоставени, създадени или обменяни по
настоящото Споразумение.
2. Терминът „частна информация“ означа
ва информация, създадена или обменяна по
настоящото Споразумение, която съдържа
търговска тайна или друга привилегирована
или поверителна търговска информация (та
кава, че да позволява на притежателя є да
извлече търговска полза от нея или да има
търговско предимство пред тези, които не
разполагат с нея), и може да включва само
информация, която:
a. е пазена в тайна от притежателя є;
б. не е предоставяна от притежателя
є на други лица (включително на
страната получател) освен при ус
ловие да бъде пазена в тайна;
в. не е възможно да бъде набавена от
страната получател от друг източник
без ограничение за по-нататъшното
є разпространение; и
г. не е вече притежание на страната
получател.
3. Терм и н ът „ д ру г а повери т е л на и л и
п ри ви лег и рова на и нформа ц и я“ означа ва
информация, различна от „частна инфор
мация“, която е била предадена и получена
като поверителна по това Споразумение и
е защитена от публичното оповестяване по
силата на законовите и подзаконовите актове
или политики на страната, която предоставя
информацията.
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В. Процедури за маркиране на докумен
ти – частна информация
Страната, получаваща документи, представ
ляващи частна информация, по смисъла на
това Споразумение, спазва привилегирования
характер на тази информация, при условие
че такава информация е ясно обозначена
със следната (или в голяма степен подобна)
ограничителна легенда:
„Този документ съдържа защитена информа
ция, която се предоставя конфиденциално по
силата на споразумение от дата 9 май 2018 г.,
подписано между Комисията за ядрено регу
лиране на Съединените щати и Агенцията за
ядрено регулиране на Република България, и
не се разпространява извън тези организации,
техните консултанти, контрагенти и лицензи
анти или съответните служби и институции на
правителството на Съединените американски
щати и правителството на Република Бълга
рия без предварително писмено одобрение от
(наименование на предаващата страна). Това
известие се обозначава на всяка страница на
всяко копие на информацията, изцяло или
частично. Тези ограничения автоматично
отпадат, когато информацията бъде разкрита
от притежателя є без ограничение.“
Тази ограничителна легенда се спазва от
страните в настоящото Споразумение. Част
ната информация, носеща тази ограничител
на легенда, не се оповестява публично или
разпространява по какъвто и да било начин,
необозначен или в противоречие с условията
на това Споразумение, без предварителното
писмено съгласие на предаващата страна. Ин
формацията, носеща ограничителна легенда,
не се използва от получаващата страна или
нейните контрагенти и консултанти за каквито
и да било търговски цели без предварително
то писмено съгласие на предаващата страна.
Г. Разпространение на частна информация
с документална стойност
1. Като цяло частна информация, получена
по това споразумение, може да бъде разпрост
ранявана от получаващата страна без пред
варителното съгласие до лица в рамките на
нейните структури, както и до съответните
министерства и други държавни учреждения
на приемащата страна, при условие че:
a. това разпространение се извършва
с оглед на конкретния случай; и
б. такава информация носи ограничи
телната легенда, представена в раздел
III.В на настоящото Споразумение.
2. Частната информация, получена по това
Споразумение, може да бъде разпространявана
от получаващата страна без предварително
съгласие до контрагенти и консултанти на
получаващата страна, разположени в географ
ските граници на държавата, при условие че:
a. информацията се използва от тези
контрагенти и консултанти само за
служебни цели в рамките на техни

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

те договорености с получаващата
страна, отнасящи се до предмета на
информацията, и няма да се използва
от тези контрагенти и консултанти
за други лични търговски цели;
б. това разпространение се извършва
с оглед на конкретния случай до
контрагенти и консултанти, които са
поели задължение за неразкриване;
и
в. такава частна информаци я носи
ограничителната легенда, предста
вена в раздел III.В на настоящото
Споразумение.
3. С предварителното писмено съгласие на
страната, предоставяща частна информация
по настоящото Споразумение, получаващата
страна може да разпространява такава ин
формация в по-широки граници, отколкото
иначе е позволено съгласно условията, изло
жени в настоящото Споразумение. Страните
се стремят да предоставят такова одобрение
до степента, разрешена от съответните на
ционални закони, подзаконови разпоредби и
политики, при условие че:
a. лицата, които получават частна ин
формация по раздел III.Г.3 на това
Споразумение, включително местни
организации с разрешително или
лицензирани от получаващата страна
за изграждане и експлоатация на яд
рени производствени или използващи
ядрени продукти съоръжения или
източници на йонизиращо лъчение,
са поели задължение за неразкриване;
б. лицата, които получават частна ин
формация по раздел III.Г.3 на това
Споразумение, включително местни
организации с разрешително или
лицензирани от получаващата страна
за изграждане или експлоатация на
ядрени съоръжения, няма да използ
ват тази информация за каквито и
да било лични търговски цели и
в. тези лица, които получават частна
информация по раздел III.Г.3 на
Споразумението, които са местни
организации с разрешително или ли
цензирани от получаващата страна,
са съгласни да използват информа
цията само за дейности, извършвани
в рамките на условията на тяхното
специфично разрешително или ли
цензия.
Д. Процедури за маркиране на друга пове
рителна или привилегирована информация с
документална стойност
Страната, която получава по това Спора
зумение друга поверителна или привилегиро
вана информация, зачита конфиденциалния є
характер, при условие че такава информация
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е ясно обозначена, така че да посочи своя
поверителен или привилегирован характер,
и е придружена от декларация, посочваща:
1. че информаци ята е защитена от
публичното оповестяване от страна
на правителството на предаващата
страна; и
2. че информацията се изпраща при
условие за конфиденциалност.
Е. Разпространение на друга поверителна
или привилегирована информация с докумен
тална стойност
Друга поверителна или привилегирована
информация може да бъде разпространявана
по същия начин като този, посочен в раздел
III.Г, „Разпространение на частна информация
с документална стойност“.
Ж. Недокументална частна информация
или друга поверителна или привилегирована
информация
Частна информация или друга поверителна
или привилегирована информация, която не
съставлява документ, предоставена на семина
ри и други срещи, организирани по настоящото
Споразумение, или информация, произтичаща
от командироване на персонал, използване на
съоръжения, или съвместни проекти, се трети
ра от страните в съответствие с принципите,
определени за документалната информация в
настоящото Споразумение, при условие обаче,
че страната, която предоставя такава частна
или друга поверителна или привилегирована
информация, е предупредила получателя за
характера на предоставяната информация.
З. Консултация
Ако по някаква причина една от страните
разбере, че тя няма да бъде или може ра
зумно да се очаква да не бъде в състояние да
спазва разпоредбите на това Споразумение за
неразгласяване на информация, тя незабавно
информира другата страна. След това страните
се консултират, за да определят съответния
курс на действие.
И. Други
Нищо съдържащо се в това Споразуме
ние не може да възпрепятства страните да
използват или разпространяват информация,
получена без ограничение от източници извън
това Споразумение.
IV. Заключителни разпоредби
А. Нищо, съдържащо се в това Споразу
мение, не налага страните да предприемат
действия, които биха били в противоречие със
съществуващите закони, наредби и политичес
ки директиви или с международни споразуме
ния, по които те са страни (включително До
говора за създаване на Европейската общ ност
за атомна енергия). В случай на конфликт
между условията на това Споразумение и
тези закони, наредби, политически директиви
или международни споразумения страните

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

се консултират, преди да бъдат предприети
каквито и да било по-нататъшни действия.
Никаква информация в областта на използване
на ядрената енергия, свързана с чувствителни
към разпространение технологии, не може да
се обменя по това Споразумение.
Б. Освен ако не е уговорено друго, всички
разходи, произтичащи от сътрудничеството
в рамките на това Споразумение, си остават
за сметка на страната, която ги е направила.
Възможността на страните да изпълняват
задълженията си е предмет на разпределе
ние на фондове от страна на съответните
правителствени органи съгласно законите и
подзаконовите актове, приложими за двете
страни.
В. Сътрудничеството по настоящото Спо
разумение следва да бъде в съответствие със
законите и подзаконовите актове на страни
те. Всеки спор или въпроси между страните
относно тълкуването или прилагането на
това Споразумение се уреждат по взаимно
съгласие на страните.
Г. Настоящото Споразумение влиза в сила
от момента на подписването му и в съответ
ствие с параграф Д от този раздел остава в
сила за период от пет години. То може да
бъде продължено за допълнителен период
от време с писмено съгласие на страните.
С влизането си в сила това Споразумение
отменя предходното такова.
Д. Всяка от страните може да прекрати
настоящото Споразумение след предоставяне
на другата страна на писмено предизвестие
180 дни преди възнамеряваната дата на пре
кратяване.
Подписано в два екземпляра на български
и английски език, като и двата текста имат
еднаква сила.
За Агенцията
За Комисията
за ядрено регулиране
за ядрено регулиране
на Република
на Съединените
България:
американски щати:
Лъчезар Костов,
Кристин Л. Свиники,
председател
председател
Дата: 9 май 2018 г.
Дата: 1 май 2018 г.
Място: София,
Място: Роквил, Мериленд,
България
Съединени
американски щати
ПРИЛОЖЕНИЕ „А“
Обмен между Комисията и Агенцията в областта
на изследванията на безопасността
Области, в които Комисията провежда или спон
сорира изследвания на безопасността
1. Цифрови КИП и А
2. Квалификация на реакторното и електри
ческото оборудване
3. Пренос в околната среда
4. Пренос на радионуклиди и управление на
отпадъците
5. Сухо съхранение и транспорт
6. Изследвания на пожарната безопасност
7. Анализ на ядрено гориво
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8. Анализ на тежки аварии
9. Експлоатационен опит и основни проблеми
10. Инженеринг на човешкия фактор
11. Организационни фактори/култура на без
опасност
12. Анализ на надеждността на човешкия фактор
(HR A)
13. Вероятностна оценка на риска
14. Ра диационна защи та и последици за
здравето
15. Сеизмична безопасност
16. Актуални последствия от рискове
17. Безопасност на херметичната конструкция
на реактора
18. Цялост на корпуса на реактора и тръбо
проводите
19. Актуализация на регулаторни ръководства
20. Нови и усъвършенствани реакторни про
екти
21. Извеждане от експлоатация
22. Прилагане и поддръжка на изчислителни
програми за термохидравлични пресмятания
23. Анализ на неопределеността на термохид
равличната кинетика
24. Обединено 3D неутронно и термохидрав
лично пресмятане за АЕЦ
25. Производство на изотопи за медицината
26. Дългосрочни експлоатационни управления
27. Експлоатация на цялостното оборудване
и системи
ПРИЛОЖЕНИЕ „Б“
Области, в които Агенцията изпълнява или
спонсорира изследвания на безопасността
1. Квалификация на оборудването
2. Цялост на компонентите
3. Термодинамика, термохидравлика и не
утронна физика на ядрените реактори
4. Детерминистични и вероятностни оценки
на безопасността
5. Надпроектна основа и тежки аварии
6. Влияние на човешкия фактор върху без
опасността
7. Сеизмична безопасност
8. Радиационна защита
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА
СОБСТВЕНОСТ
I. Общо задължение
Страните гарантират адекватна и ефективна
защита на интелектуалната собственост, съз
дадена или предоставена съгласно настоящото
Споразумение и съответните договорености за
прилагане. Правата за такава интелектуална
собственост ще бъдат разпределени, както е
предвидено в настоящото Приложение.
II. Обхват
А. Настоящото Приложение се прилага за
всички съвместни дейности, предприети в съот
ветствие с това Споразумение, освен ако страните
или техни представители се съгласят за друго.
Б. За целите на това Споразумение „интелек
туална собственост“ има значението, посочено в
член 2 от Конвенцията за създаване на Светов
ната организация за интелектуална собственост,
съставена в Стокхолм, 14 юли 1967 г., и може да
включва и друго, което е договорено от страните.
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В. Всяка страна гарантира чрез договори
или други правни средства със собствените си
участници, ако е необходимо, че другата страна
може да получи правата върху интелектуална
собственост, предоставени в съответствие с на
стоящото Приложение. Настоящото Приложение
не променя или не накърнява разпределението
на правата между страната и нейните граждани,
което е определено от законите и практиките
на тази страна.
Г. Освен ако не е предвидено друго в на
стоящото Споразумение, спорове относно ин
телект уалната собственост, произтичащи от
това Споразумение, се решават чрез дискусии
между заинтересованите участващи институции
или, ако е необходимо, между страните или
техните представители. При взаимно съгласие
на страните спорът се отнася до арбитражен
съд за задължителен арбитраж в съответствие с
приложимите норми на международното право.
Правилата за арбитраж на Комисията на ООН
по международно търговско право (UNCITR AL)
са водещи, ако страните или посочените от тях
представители нямат някакво друго писмено
споразумение.
Д. Прекратяването или изтичането на на
стоящото Споразумение не засяга правата или
задълженията по настоящото Приложение.
III. Разпределение на права
А. Всяка страна има право на обикновена,
неотменима, безвъзмездна лицензия за целия
свят за превод, възпроизвеждане и публично
разпространение на научни и технически статии
в списания, доклади и книги, които са пряк ре
зултат от сътрудничеството по настоящото Спо
разумение. Всички публично разпространявани
копия на защитени с авторски права трудове,
изготвени съгласно тази разпоредба, посочват
имената на авторите на произведението, освен
ако авторът изрично откаже да бъде назован.
Б. Правата върху всички форми на инте
лектуална собственост, различни от правата,
описани в раздел III.А по-горе, се разпределят,
както следва:
(1) Преди участието в съвместни дейности по
настоящото Споразумение страната домакин или
посоченият от нея представител и страната, която
е наела на работа или финансира гостуващия
изследовател, могат да обсъждат и договарят
разпределението на правата върху интелекту
алната собственост, създадена от гостуващия
изследовател. При липсата на такава договоре
ност гостуващият изследовател получава права,
награди, бонуси и хонорари в съответствие с
политиката на приемащата институция. За целите
на това Споразумение гостуващ изследовател e
изследовател, който е гост на дадена организа
ция на другата страна (приемаща институция) и
работи по план, изготвен изцяло от приемащата
институция.
(2) (а) Всяка интелектуална собственост, съз
дадена от лица, наети или финансирани от някоя
от страните за съвместни дейности, различни от
тези, обхванати от раздел III.Б (1), е собственост
на тази страна. Интелектуална собственост, съз
дадена от лица, наети или финансирани от двете
страни, се притежава съвместно от страните.
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В допълнение всеки творец има право на награди,
бонуси и хонорари в съответствие с политиките
на институцията, за която работи или от която
е финансиран.
(б) Освен ако не е уговорено друго, всяка
страна трябва да има на своя територия правото
да експлоатира създадената в хода на съвмест
ните дейности интелектуална собственост и да
я предоставя за ползване и на други лица.
(в) Правата на н якоя от ст раните извън
нейната територия се определят по взаимно
съгласие, като се има предвид относителният
принос на страните и техните участници към
съвместната дейност, степента на ангажираност
в получаването на правна защита и лицензиране
на интелектуалната собственост и други такива
фактори, смятани за подходящи.
(г) Независимо от раздел III.Б (2) (а) и (б)
по-горе, ако някоя от страните смята, че даден
проект може да доведе или е довел до създаването
на интелектуална собственост, незащитена от
законите на другата страна, страните незабавно
провеждат обсъждания, за да се определи раз
пределението на права върху интелектуалната
собственост. Ако споразумение не може да бъде
постигнато в рамките на три месеца от датата
на започване на дискусиите, сътрудничеството в
областта на въпросния проект се прекратява по
искане на която и да е от страните. Създатели
те на интелектуална собственост все пак имат
право на награди, бонуси и хонорари, както е
предвидено в раздел III.Б (2) (а).
(д) За всяко изобретение, създадено при
някаква съвместна дейност, страната, наела
или финансирала изобретателя(ите), оповестя
ва незабавно изобретението на другата страна
заедно с всякаква документация и информация,
необходими, за да даде възможност другата
страна да установи полагащите є се права върху
собствеността, ако има такива. Всяка от страни
те може да поиска от другата страна в писмена
форма да се забави с публикуването или пуб
личното оповестяване на такива документи или
информация за целите на защита на правата си
върху изобретението. Освен ако не е уговорено
друго в писмена форма, забавянето не може да
надвишава период от шест месеца от датата на
оповестяване на изобретението от страната, която
го е направила, на другата страна.
IV. Служебна поверителна информация
В случай че информацията, посочена свое
временно като търговска тайна, е предоставена
или създадена съгласно това Споразумение, всяка
страна и нейните участници защитават тази ин
формация в съответствие с приложимите закони,
подзаконови актове и административни практики.
Информацията може да бъде идентифицирана
като „служебна поверителна информация“, ако
лицето, което има информацията, може да из
влече икономически ползи от нея или пък може
да получи конкурентно предимство пред тези,
които не разполагат с нея; информацията не е
общоизвестна или публично достъпна от други
източници и собственикът є не я е разгласявал
преди това, без да се налага своевременно за
дължението да се запази в тайна.
5108
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията на Република България и
Министерството на търговията, туризма и
телекомуникациите на Република Сърбия за
намаляване на международните тарифи за
роуминг за електронни съобщителни услуги
(Утвърден с Решение № 58 от 1 февруари
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
27 април 2018 г.)
Министерството на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията на
Република България и Министерството на
търговията, туризма и телекомуникациите
на Реп ублика Сърби я (наричани по-дол у
„Страните“),
Загрижени от сегашното ниво на междуна
родните роуминг тарифи между двете държави,
Като отчитат високото ниво на цените на
едро за терминиране на повиквания, които
водят до високи цени на мобилни разговори,
електронни съобщения (SMS) и обмен на
данни в роуминг между двете съседни страни,
В желанието си да намалят тези тарифи в
полза на гражданите на двете страни,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Страните ще насърчават мобилните опе
ратори (всички оператори се наричат „Опера
торите“) на Република България и Република
Сърбия да постигнат конкретни споразумения
помежду си за целта на този Меморандум, а
именно – трайното намаляване на междуна
родните тарифи на едро („Тарифите“).
Страните ще насърчават Операторите да
полагат максимални усилия за достигане на
пределните нива, указани в Регламент (ЕС)
№ 531/2012 относно роуминга в обществени
мобилни съобщителни мрежи в рамките на
Съюза. Страните считат, че това ще доведе до
намаляване на цените на дребно на услугите
в роуминг за крайните потребители.
Страните се съгласяват, че Операторите
могат да намаляват максималните цени за
роуминг услуги поетапно в съответствие с
динамиката и максималната стойност на
цените, указани в параграф 2 на този член.
Член 2
За целите на прилагането на чл. 1 Страните
се договарят да си сътрудничат в рамките на
Международния съюз по далекосъобщения,
както и чрез двустранни контакти.
Член 3
Страните вярват, че намаленията на це
ните на едро следва да бъдат отразени (ако
това е технически възможно) в намаляването
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на цените на дребно за роуминг в полза на
гражданите на двете държави.
Член 4
Страните насърчават Операторите по време
на преговорите за споразумение по чл. 1 да
вземат предвид следното:
•	Настоящите тарифи между мобилните
оператори на Република България и
Република Сърбия следва да бъдат
намалени;
•	Двустранните преговори между Опе
раторите ще се основават на взаимна
поверителност с цел сключване на
двуст ранни споразу мени я за нови
намалени международни тарифи за
роуминг на едро;
•	Операторите не по-късно от 6 месеца
след приключване на двустранните
преговори ще информират страните
и техните съответни национални ре
гулаторни органи за резултатите.
Член 5
Всяка дейност, извършена от Страните в
изпълнение на настоящия Меморандум за
разбирателство, се извършва в съответствие
с компетенциите и с приложимите закони и
разпоредби на всяка Страна.
Член 6
Никоя Страна и никой Оператор нямат
право да предават на трети лица търговска
поверителна информация, получена в изпъл
нение на този Меморандум за разбирателство,
без предварителното писмено съгласие на
Страната или Оператора, от които произхожда
такава информация. Страна или Оператор,
който разкрива поверителна информация на
друга страна или оператор, следва да гаран
тира, че тази информация е ясно обозначена
като такава.
Член 7
Настоящият Меморандум за разбирателство
влиза в сила от датата на получаването на
втората от двете дипломатически ноти, с които
Страните взаимно се уведомяват за изпълнени
ето на техните вътрешноправни процедури за
влизането му в сила. Той остава в сила, докато
някоя от Страните не уведоми другата, писме
но по дипломатически път, за намерението си
да го прекрати най-малко шест месеца преди
планираната дата на прекратяване.
Член 8
При прилагането на този Меморандум за
разбирателство Република България спазва
задълженията, произтичащи от нейното член
ство в Европейския съюз.
Член 9
Този Меморандум за разбирателство може
да се изменя по всяко време по взаимно съгла
сие на Страните и в писмен вид. Измененията
влизат в сила съгласно разпоредбите на чл. 7 на
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настоящия Меморандум. Измененията стават
неразделна част от настоящия Меморандум
за разбирателство.
Този Меморандум за разбирателство е
съставен в два оригинални екземпляра на
български, сръбски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. Всяка
Страна получава един оригинален екземпляр.
В случай на разногласия в тълкуването меро
давен е текстът на английски език.
Подписано в Белград на 9 декември 2017 г.
За Министерството
на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията на
Република България:
Ивайло Московски,
министър

За Министерството
на търговията,
туризма и
телекомуникациите
на Република Сърбия:
Расим Ляич,
зам. министърпредседател
и министър
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4
от 16 май 2018 г.

за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели
на лекарствените продукти
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за унищожаването, преработването
или използването за други цели на лекарстве
ните продукти.
Чл. 2. (1) По реда на тази наредба подле
жат на унищожаване лекарствени продукти,
които са:
1. с изтекъл срок на годност;
2. в несъответствие с изискванията за ка
чество, ефикасност и безопасност;
3. с променен външен вид, състав или
свойства поради неспазване на технологичния
режим или неправилно съхранение;
4. неусвоени количества от лекарствени
продукти за клинично изпитване, които не
са изтеглени от възложителя;
5. фалшиви или с неустановен произход;
6. отнети в полза на държавата.
(2) Лекарствените продукти, които подле
жат на унищожаване, представляват отпадъци
по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби на Закона за управление на от
падъците (ЗУО).
(3) Лекарствените продукти по ал. 1 се
съхраняват от техните притежатели до оси
гуряване на предаването им за унищожаване
или преработване.
(4) Лекарствените продукти по ал. 1 се
съхраняват в техните опаковки при спазване
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на указанията за съхранение, посочени от
производителя.
(5) Опаковките от лекарствени продукти,
медицинските изделия и материалите, из
ползвани при приготвянето и прилагането на
лекарствени продукти, както и неупотребените
количества от тях, класифицирани като опасен
отпадък по реда на Наредба № 2 от 2014 г.
за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66
от 2014 г.), се съхраняват в мястото за пред
варително съхраняване на опасни отпадъци
на лечебното заведение отделно от другите
опасни отпадъци до тяхното предаване за
унищожаване по реда на ЗУО.
(6) Лекарствените продукти, отпуснати
на пациенти за домашно лечение, които са
класифицирани като опасен отпадък по реда
на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация
на отпадъците, както и опаковките от такива
лекарствени продукти се връщат в болничната
аптека на съответното лечебно заведение и
се съхраняват в мястото за предварително
съхраняване на опасни отпадъци на лечебното
заведение отделно от другите опасни отпа
дъци до тяхното предаване за унищожаване
по реда на ЗУО.
(7) Опасните отпадъци по ал. 5 и 6 се
предават за унищожаване най-малко два пъти
седмично.
Чл. 3. Не са предмет на тази наредба:
1. отпадъците от лекарствени продукти,
образувани от домакинствата, които не пред
ставляват опасни отпадъци по смисъла на
§ 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на
ЗУО и се управляват по реда на наредбите
по чл. 22, ал. 1 от ЗУО;
2. лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества по смисъла на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите.
Чл. 4. Забранява се на притежателите на
лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1:
1. изхвърлянето на лекарствени продукти
по чл. 2, ал. 1 в съдове за битови отпадъци;
2. смесването, включително разреждане
то, на лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1
с дру ги лекарствени прод у к ти, вещества
и/или отпадъци освен в случаите, когато това
се изисква от технологията за преработване
или обезвреждане;
3. съхраняването на лекарствени продукти
по чл. 2, ал. 1 на открито.
Чл. 5. (1) Търговците на едро, вносителите
и производителите се задължават да прие
мат без заплащане от търговците на дребно,
лечебните заведения и Министерството на
здравеопазването лекарствените продукти по
чл. 2, ал. 1, които са били доставени от тях,
и да ги заявяват за унищожаване в 6-месечен
срок от датата на получаване.
(2) За предаването и приемането се със
тавя приемно-предавателен протокол в два
екземпляра – по един за двете страни, които
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се задължават да съхраняват протокола за
срок три години.
Чл. 6. (1) Забранява се унищожаването
на територията на Република България на
лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4,
които към датата на доставка/поставяне под
съответен митнически режим или направление
са били с остатъчен срок на годност, по-малък
от една десета от пълния срок на годност.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се
изнасят от страната за сметка на вносителя/
доставчика им не по-късно от 6 месеца от
изтичането на срока им на годност.
(3) Лекарствените продукти по ал. 1 се
изнасят от страната при условията и по реда
на Регламент (EО) № 1013/2006 на Европей
ския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.
относно превози на отпадъци (специално
българско издание, глава 15, том 16) и ЗУО.
Раздел ІІ
Унищожаване на лекарствени продукти
Чл. 7. (1) Лекарствените продукти по чл. 2,
ал. 1 се унищожават чрез оползотворяване или
обезвреждане в Република България само в
обекти, за които е издаден документ по чл. 35,
ал. 1 от ЗУО за дейност по оползотворяване
„използване на отпадъците предимно като
гориво или друг начин за получаване на енер
гия (R1)“ по приложение № 2 към § 1, т. 13
от допълнителните разпоредби на ЗУО или
дейност по обезвреждане „наземно изгаряне
(D10)“ по приложение № 1 към § 1, т. 11 от
допълнителните разпоредби на ЗУО.
(2) Лекарствените продукти по чл. 2, ал. 5
и 6 се унищожават чрез обезвреждане в Ре
публика България само в обекти, за които е
издаден документ по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за
дейност по обезвреждане „наземно изгаряне
(D10)“ по приложение № 1 към § 1, т. 11 от
допълнителните разпоредби на ЗУО.
Чл. 8. (1) Отговорни за осигуряване на
унищожаването на лекарствените продукти
по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 са техните заявители.
(2) Регионалните здравни инспекции, на
чиято територия са установени лекарствените
продукти по чл. 2, ал. 1, т. 5, в 10-дневен срок
от получаване на разпореждането по чл. 18,
ал. 2 от Наредба № 9 от 2008 г. за условията и
реда за блокиране и изтегляне на лекарствени
продукти, показали несъответствие с изисква
нията за качество, безопасност и ефикасност
(ДВ, бр. 45 от 2008 г.) уведомяват лицата, чиято
собственост са или в чието държане се намират
лекарствените продукти, че следва да подадат
заявление за унищожаване по реда на чл. 9.
Чл. 9. (1) При наличие на някое от усло
вията по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 5 заявителите в
шестмесечен срок подават до изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по ле
карствата (ИАЛ) чрез директора на съответ
ната регионална здравна инспекция (РЗИ), на
чиято територия се намират лекарствените
продукти по чл. 2, ал. 1:
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1. заявление за унищожаване по образец
съгласно приложение № 1;
2. заповед на заявителя за извършване
на бракуване на лекарствените продукти,
указваща и лицата, отговорни за организи
ране на унищожаването по образец съгласно
приложение № 2;
3. договор за унищожаване на лекарствените
продукти с лице, притежаващо документ по
чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
4. документ за платена държавна такса по
чл. 29 от Тарифата за таксите, които се събират
от органите на държавния здравен контрол
и националните центрове по проблемите на
общественото здраве по Закона за здравето
(ДВ, бр. 83 от 2007 г.).
(2) За лекарствените продукти по чл. 2,
ал. 1, т. 4 и 5 в заявлението по ал. 1, т. 1 не
се посочват цена и обща стойност на лекар
ствения продукт.
(3) В 3-дневен срок от постъпване на до
кументите по ал. 1 РЗИ, на чиято територия
се намират лекарствените продукти за уни
щожаване, изисква становище от съответната
регионална инспекция по околната среда и
водите и ако е необходимо – от съответната
регионална дирекция на МВР.
(4) Регионалната инспекция по околната
среда и водите и регионалната дирекция на
МВР изготвят становища в 3-дневен срок от
постъпване на документите по ал. 3 и изпра
щат становищата в РЗИ.
(5) В 10-дневен срок от получаване на ста
новищата по ал. 4 съответната РЗИ извършва
проверка и издава становище за унищожаване
на лекарствени продукти по образец съгласно
приложение № 3.
(6) В 5-дневен срок от издаване на стано
вището по ал. 5 съответната РЗИ изпраща
служебно в ИАЛ документите по ал. 1 заедно
със становищата по ал. 4 и 5.
(7) Заявителите са задължени да предоста
вят и допълнителна информация (сертификати,
удостоверение за внос, писма за волята на
дарителя, протоколи за клинични изпитва
ния и др.) при поискване от страна на ИАЛ
за установяване начина на придобиване на
лекарствените продукти.
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор на
ИАЛ издава писмена заповед за унищожава
не на лекарствените продукти в двумесечен
срок от предоставяне на информацията по
чл. 9, ал. 6 и 7.
(2) В заповедта за унищожаване на лекар
ствени продукти по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6
се посочват:
1. заявителят;
2. наименование на лекарствения продукт,
лекарствена форма и количествено съдържание
на лекарственото вещество;
3. партиден номер;
4. наименование на производителя;
5. основание за извършване на унищожа
ването;
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6. начин на унищожаване и информация
за инсталацията, където ще бъде извършено
унищожаването;
7. лицата, които ще присъстват на унищо
жаването;
8. срок за извършване на унищожаването.
(3) В заповедта за унищожаване на лекар
ствени продукти по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 5 се
посочват:
1. заявителят;
2. основание за извършване на унищожа
ването;
3. начин на унищожаване и информация
за инсталацията, където ще бъде извършено
унищожаването;
4. лицата, които ще присъстват на уни
щожаването;
5. срок за извършване на унищожаването.
(4) При у нищожаване на лекарст вени
продукти по чл. 2, ал. 1, т. 5 задължително
присъства инспектор от РЗИ, която е ор
ганизирала изтеглянето и съхранението на
количествата от лекарствените продукти от
обектите, разположени на територията на
съответната област, по реда на Наредба № 9
от 2008 г. за условията и реда за блокиране и
изтегляне на лекарствени продукти, показали
несъответствие с изискванията за качество,
безопасност и ефикасност.
Чл. 11. (1) Заповедта за унищожаване по
чл. 10, ал. 1 се изпраща от ИАЛ до заявителя
и до съответната РЗИ.
(2) При предаване за унищожаване на ле
карствените продукти по чл. 2, ал. 1 между
заявителя и лицата, притежаващи разрешение
за дейностите, посочени в чл. 7, се спазват
изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за
реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри
(ДВ, бр. 51 от 2014 г.).
Чл. 12. (1) След извършване на унищожава
нето се съставя протокол по образец съгласно
приложение № 4, който се подписва от всички
лица по чл. 10, ал. 2, т. 7, съответно от всич
ки лица по чл. 10, ал. 3, т. 4, присъствали на
унищожаването.
(2) Копие от протокола по ал. 1 се изпраща
в ИАЛ и в съответната РЗИ по чл. 10, ал. 4 в
срок до 5 дни от извършване на унищожаването.
Чл. 13. (1) Лекарствените продукти по чл. 2,
ал. 1, т. 6 се унищожават служебно със запо
вед на изпълнителния директор на ИАЛ по
искане на органа, постановил отнемането на
лекарствените продукти в полза на държавата.
(2) Искането по ал. 1 се отправя до ИАЛ
в 7-дневен срок от влизане в сила на акта, с
който е постановено отнемането на лекарстве
ните продукти в полза на държавата.
(3) Изпълнителният директор на И А Л
издава писмена заповед за унищожаване на
лекарствените продукти в двумесечен срок
от подаване на искането по ал. 2.
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(4) Унищожаването на лекарствените про
дукти по чл. 2, ал. 1, т. 6 се извършва при
условията на чл. 7.
(5) След извършване на унищожаването се
съставя протокол по образец съгласно при
ложение № 4, който се подписва от всички
лица, присъствали на унищожаването.
(6) Лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1,
т. 6 се унищожават за сметка на нарушителите.
Чл. 14. (1) Когато лекарствени продукти ще
се унищожават извън територията на Републи
ка България, заявителят предоставя в ИАЛ
информация за съответното унищожаване.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа на
и менова н ие на лек арс т вен и т е п род у к т и,
лекарствена форма, производител, партиден
номер, количество, причина за унищожаването
и съответните изискуеми документи за окон
чателно третиране съгласно Регламент (EО)
№ 1013/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на
отпадъци и ЗУО.
Раздел ІІІ
Преработване или използване за други цели
на лекарствените продукти
Чл. 15. (1) Преработване на лекарствените
продукти се извършва само от техния про
изводител при спазване на изискванията на
Добрата производствена практика за лекар
ствените продукти.
(2) Забранява се преработване на лекар
ствени продукти, които не са съхранявани в
съответствие с изискванията, утвърдени при
разрешаването им за употреба.
Чл. 16. (1) Преработване или използване
за други цели на лекарствените продукти
по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 се извършва след по
лучаване на разрешение от изпълнителния
директор на ИАЛ.
(2) Разрешение за преработване или използ
ване за други цели на лекарствените продукти
може да получи производителят на съответния
лекарствен продукт след подаване на заявление
по образец съгласно приложение № 5.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат и:
1. списък на лекарствените продукти, които
ще се преработват или използват за други цели,
включително партидни номера и количества;
2. партидна документация за всяка отделна
партида;
3. обяснителна записка за причините, до
вели до необходимостта от преработване или
използване за други цели на лекарствените
продукти;
4. обяснителна записка за начина на пре
работване (технологична схема);
5. данни от изпитвания за удостоверяване
на актуалността на предложения начин на
преработване;
6. обяснителна записка за какви други цели
ще бъдат използвани преработените лекар
ствени продукти, включително и за лицата,
които ще вземат участие в използването;
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7. други данни, имащи пряко отношение
към преработването или използването за други
цели на лекарствените продукти.
(4) За лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1,
т. 4 в заявлението по ал. 2 не се посочват цена
и обща стойност на лекарствения продукт.
(5) Изпълнителният директор на И А Л
утвърждава със заповед експертна комисия
за оценка и изготвяне на становище относно
преработването или използването за други
цели на лекарствените продукти.
Чл. 17. (1) В 5-дневен срок след представяне
на становището по чл. 16, ал. 5 изпълнител
ният директор на ИАЛ издава разрешение за
преработването или използването на лекар
ствените продукти за други цели или прави
мотивиран отказ.
(2) С разрешението по ал. 1 изпълнителният
директор на ИАЛ има право да постави усло
вия към преработването или използването на
лекарствените продукти за други цели и може
да определи комисия, която да присъства на
процеса на преработване на лекарствените
продукти.
Чл. 18. В ИАЛ се води отчет на издадените
разрешения за преработване или използване
на лекарствените продукти за други цели.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Заявител“ е производител, притежател
на разрешение за употреба, притежател на
разрешение за внос, притежател на разрешение
за търговия на едро с лекарствени продукти,
държавни органи или други юридически лица,
за които е настъпило някое от условията по
чл. 2, ал. 1, с изключение на търговците на
дребно с лекарствени продукти.
2. „Преработване“ на лекарствени продукти
е дейност, насочена към промяна на техните
свойства или състав, чрез която се превръ
щат в суровини за производство на крайни
продукти или в крайни продукти.
3. „Притежател“ е лицето, което е закупило,
получило като дарение или по друг начин,
внесло/доставило в страната или произвело
лекарствени продукти, за които са настъпили
някои от условията по чл. 2, ал. 1.
4. „Унищожаване“ на лекарствени продукти
е дейност, която води до такова изменение в
количествено и качествено отношение, което
прави лекарствените продукти негодни за
последващо използване или преработване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 274, ал. 2 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина и отменя
Наредба № 28 от 2000 г. за условията и реда
за унищожаването, преработването или из
ползването за други цели на лекарствата (ДВ,
бр. 106 от 2000 г.).
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§ 3. Започналите и недовършени до влиза
нето в сила на тази наредба производства за
унищожаване, преработване или използване
за други цели на лекарствени продукти се
довършват по досегашния ред.
Министър:
Кирил Ананиев
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 1
Чрез
Директора на
Регионална здравна
инспекция ………………..
До
Изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по лекарствата
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..................................................................................
(наименование на заявителя)
Адрес на управление:
гр./с. ………...................……….., пощенски код ………..,
община …….....................................................…………..,
ул./бул. ………............................................……….. № …,
ЕИК: ……...........................................................…………..
Г-н/г-жо Изпълнителен директор,
Моля на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба
№ 4 от 2018 г. за условията и реда за унищо
жаването, преработването или използването за
други цели на лекарствените продукти да бъде
издадена заповед за унищожаване на следните
лекарствени продукти:
Наиме Лекар
нова
ствена
ние
форма
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Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1, т. 2
ЗАПОВЕД № …/…
на .........................................................
(наименование на заявителя)
Адрес на управление:
гр./с. ………...................……….., пощенски код ………..,
община …….....................................................…………..,
ул./бул. ………............................................……….. № …,
ЕИК: ……...........................................................…………..
Да се извърши бракуването и организиране
на унищожаването на следните лекарствени
продукти:
Наиме Лекар
нова ствена
ние
форма

Произ Пар Коли Цена Обща
водител тида чество
стой
ност

поради: ........................................................................,
(причина)
от следните длъжностни лица:
1. ....................................................................................
(име, фамилия, длъжност)
2. ....................................................................................
(име, фамилия, длъжност)
3. ....................................................................................
(име, фамилия, длъжност)
Дата: ................

Произ Пар Коли Цена Обща
водител тида чество
стой
ност

Подпис: ..................
печат

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 5
Изх. № ……/……

поради: ........................................................................
(причина)
Обща стойност: .........................................................
Прилагам и следните документи:
1. заповед за извършване на бракуване на
лекарствените продукти, указваща и лицата,
отговорни за организиране на бракуването;
2. договор за унищожаване на лекарстве
ните продукти с лице, притежаващо документ
по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците;
3. документ за платена държавна такса по
чл. 29 от Тарифата за таксите, които се събират
от органите на държавния здравен контрол и
националните центрове по проблемите на об
щественото здраве по Закона за здравето;
4. .................................................................................
(други допълнителни документи за унищожаването,
изискани от ИАЛ: сертификати, удостоверение за
внос, писма за волята на дарителя, протоколи за
клинични изпитвания и др.).
Дата: ................

С уважение: ..........................
(подпис и печат)

СТАНОВИЩЕ
за унищожаване на лекарствени продукти
На основание чл. 9, ал. 5 от Наредба № 4
от 2018 г. за унищожаването, преработването
или използването за други цели на лекарстве
ните продукти и във връзка със заявление с
вх. № ……/…… на ………………………………………………..…….
(наименование на заявителя)
с адрес на управление: гр./с. …..................……......,
община …….........………….., ул./бул. ……………….. № …,
ЕИК: ………..........................................................………..,
беше извършена проверка на ………………… г. в обект
с адрес: гр./с. ………….…….., община ….......……………..,
ул./бул. …….......……….......….. № …, при която се
констатира, че лекарствените продукти, описани
в заявлението, съдържащо ……………… бр. позиции
на обща стойност ………………………… лв., са негодни
за употреба поради …………………………………………………
………………………….....................................……………………...
и следва да бъдат унищожени.
Дата: ................

Подпис: ................................
(директор на РЗИ)
печат
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Приложение № 4
към чл. 12, ал. 1
ПРОТОКОЛ
за унищожаване на лекарствени продукти
Днес, ........................, в ................................................
(дата)
(местонахождение на
унищожаването)
в изпълнение на Заповед № …/… на изпълнителния
директор на ИАЛ комисия в състав:
1. ....................................................................................
(име, фамилия, длъжност)
2. ....................................................................................
(име, фамилия, длъжност)
3. ...................................................................................
(име, фамилия, длъжност)
присъства на унищожаването на лекарствените
продукти, посочени в заповедта.
Подписи:
1. ................
2. ................
3. ................

Приложение № 5
към чл. 16, ал. 2

До
Изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция
по лекарствата
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ................................................................
(наименование на заявителя)
Адрес на управление:
гр./с. ………...................……….., пощенски код ………..,
община …….....................................................…………..,
ул./бул. ………............................................……….. № …,
ЕИК: ……...........................................................…………..
Г-н/г-жо Изпълнителен директор,
Моля на основание чл. 16, ал. 1 от Наредба
№ 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожава
нето, преработването или използването за други
цели на лекарствените продукти да бъде издадено
разрешение за преработване или използване за
други цели на посочените лекарствени продукти:
Наиме Лекар
нова ствена
ние
форма

Производи Пар Ко Цена Обща
тел и № на тида личе
стой
сертификат
ство
ност
за добра про
изводствена
практика

Обща стойност: .........................................................
Прилагам и следните документи:
1. партидна документация за всяка отделна
партида;
2. обяснителна записка за причините, довели
до необходимостта от преработване или използ
ване за други цели на лекарствените продукти;
3. обяснителна записка за начина на прера
ботване (технологична схема);
4. данни от изпитвания за удостоверяване
на актуалността на предложения начин на пре
работване;
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5. обяснителна записка за какви други цели
ще бъдат използвани преработените лекарствени
продукти, включително и за лицата, които ще
вземат участие в използването;
6. други данни, имащи пряко отношение към
преработването или използването за други цели
на лекарствените продукти.
Дата: ................
С уважение: ..........................
(подпис и печат)
5096

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения
в сектора на млякото и условията и реда за
признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните
продукти (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. редът за регистрация и водене на регис
тър на първите изкупвачи на сурово мляко и
за подаване на месечни декларации за общото
количество изкупено сурово краве мляко;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Суровото мляко от производител
се доставя и изкупува на територията на стра
ната въз основа на сключен писмен договор
за доставка с първи изкупвач.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
производител на сурово мляко и първи из
купвач, вписан в регистъра по чл. 55д, ал. 4
от ЗПООПЗПЕС.
(3) Стопанството на производителя по ал. 2,
в случай че е разположено на територията на:
1. Република България, трябва да има ре
гистрирани крави за мляко, овце, кози или
биволици в животновъдни обекти в Интег
рираната информационна система на БАБХ;
2. друга държава – членка на Европейския
съюз, трябва да е идентифицирано с име на
производителя на сурово мляко, номер и адрес
на животновъдния обект и вида на млякото,
което ще се доставя.
(4) Договорите за доставка могат да бъдат
срочни или безсрочни, с клауза за прекратя
ване, като минималният срок по договора е
6 месеца, освен в случаите, когато производи
телят ползва правото си на писмен отказ от
минималния 6-месечен срок, съгласно чл. 148,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 де
кември 2013 г. за установяване на обща органи
зация на пазарите на селскостопански продукти
и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО)
№ 1234/2007 (Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.)
(ОВ, бр. L 347, 20.12.2013 г.).“
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§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „страни по договора“
се добавя „и адрес за кореспонденция“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в текста преди буква „а“ думата „може“
се заличава;
аб) буква „б“ се изменя така:
„б) да е обективно определима, като се
изчислява въз основа на методика, описана в
договора, която съдържа стойност в цифрово
изражение на пазарен индекс на физически
литър или килограм сурово мляко и нейно
то увеличаване или намаляване, следствие
въздействието на различни фактори, които
може да включват един или комбинация от
пазарни показатели, отразяващи промените в
пазарните условия, доставеното количество и
качество или състава на доставеното сурово
мляко, също посочени в договора;“
б) в т. 2 след думите „сурово мляко“ се
добавя „за срока на действие на договора“;
в) в т. 3 думите „при условията на чл. 3, ал. 3“
се заменят с „определен съгласно чл. 3, ал. 4“;
г) в т. 4 след думата „плащане“ се добавя
„на стойността на доставеното количество по
договорената цена“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Държавен фонд „Земеделие“
създава и поддържа в Интегрираната система
за администриране и контрол регистър на
сключените договори за доставка на сурово
мляко съгласно приложение № 1.
(2) За включване в регистъра по ал. 1
първият изкупвач подава заявление по обра
зец, одобрен от изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“, в областната
дирекция на ДФЗ по адрес на дейността си
заедно с опис на всички приложени договори
със задължителните елементи на същите на
електронен носител.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава в 14-дне
вен срок от сключването на договорите:
1. лично от първия изкупвач, от законния
му представител или от упълномощено от него
лице с пълномощно с нотариална заверка на
подписите, или
2. по електронен път, след подаване на
заявление за предоставяне на права за достъп
и ползване на електронен модул, съгласно
указания от изпълнителния директор на ДФЗ.
(4) Служителите на ДФЗ извършват предва
рителен преглед на подадените документи по
ал. 2 в присъствието на кандидата, на неговия
законен представител или на упълномощеното
от него лице.
(5) В случай на липси или нередовности във
всички представени документи заявлението
не се приема или не се одобрява за прието в
модула, като незабавно се връща на първия
изкупвач заедно с писмено изложение за
всички установени липси и/или нередовности.
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(6) В случай на липси или нередовности в
част от документите заявлението се приема
и обработва само за частта от документите,
за които не са установени липси и нередов
ности, като останалата част от документите
незабавно се връща на първия изкупвач заедно
с писмено изложение за установените липси
и/или нередовности.
(7) Всички приети заявления получават
уникален идентификационен номер с отбеля
зани дата, час и минута на регистрацията им
в Интегрираната система за администриране
и контрол.
(8) В регистъра се включват само договори
за доставка на сурово мляко, които отговарят
на изискванията на чл. 148 от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 г., ЗПООПЗПЕС и настоящата
наредба.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „регистрацията на дого
ворите“ се заменят с „приема на заявлението
по чл. 5, ал. 7“.
2. В ал. 2 след думите „по чл. 5, ал. 1“
се добавя „и писмено се уведомява първият
изкупвач“.
3. В ал. 3 думата „изкупвача“ се заменя
с „първия изкупвач“, а думите „с копие до
производителя“ се заличават.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) В срок 15 работни дни от получаване на
уведомлението първият изкупвач се задължава
да представи заявление по образец, одобрен от
изпълнителния директор на ДФЗ, към което
да приложи копия от анекси за изменение или
нови договори с отстранените нередовности
по реда, описан в чл. 5, ал. 2 и 3.
(5) В случай на неотстраняване на не
редовностите в срока по ал. 4 ДФЗ отказва
да регистрира съответния договор, засегнат
от неотстранените нередовности, и писмено
уведомява за това първия изкупвач с копие
до производителя на сурово мляко.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) В случай на отказана регистрация по
ал. 5 първият изкупвач може в срок 15 работни
дни от получаване на отказа да подаде ново
заявление по чл. 5, ал. 2.“
§ 6. В чл. 7, ал. 1 думата „Изкупвачът“ се
заменя с „Първият изкупвач“, а думите „до
съответната областна дирекция на ДФЗ“ се
заменят с „по реда, описан в чл. 5, ал. 2 и 3“.
§ 7. В чл. 8 думите „ДФЗ дава“ се заменят
с „депозирано в ОД на ДФЗ, същите полу
чават“, а думите „изкупвачите“ се заменят с
„първите изкупвачи“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „без сключен договор“
се поставя запетая и се добавя „в присъствието
на производителя/първия изкупвач, упълномо
щен негов представител или негов служител“.
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2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „2 % от“ се заменят с „1 %
от“, а след „12-месечен период“ се поставя
запетая и се добавя „считано от 1 април“;
б) в т. 2 – 4 след думите „12-месечен пери
од“ се поставя запетая и се добавя „считано
от 1 април“;
в) в т. 5 думите „изкупвачите, на база ана
лиз на риска“ се заменят с „регистрираните
първи изкупвачи за всеки 12-месечен период,
считано от 1 април“;
г) създават се т. 6 и 7:
„6. първите изкупвачи, които не са изпъл
нили задължението си по чл. 6, ал. 4;
7. първите изкупвачи, които не са подали
заявление за регистриране на договори за
доставка на сурово мляко.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) След извършване на проверката на
място служителят на ДФЗ представя про
токола с резултатите от нея за подпис на
производителя/първия изкупвач, на упъл
номощения негов представител или на не
говия служител, който има право да впише
обяснени я и възра жени я по направените
констатации, след което му се предоставя
копие от подписания протокол.
(4) В срок до 10 работни дни от получа
ването на копието на протокола по ал. 3
производителят/първият изкупвач може до
пълнително да даде обяснения и да направи
възражения по направените констатации до
изпълнителния директор на ДФЗ.“
§ 9. Създава се глава втора „а“ „Ред за
регистрация и водене на регистър на първите
изкупвачи на сурово мляко и за подаване на
месечните декларации за общото количество
изкупено сурово краве мляко“ с чл. 11а – 11г:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ВОДЕНЕ НА
РЕГИСТ ЪР Н А ПЪРВИТЕ ИЗК У ПВАЧИ
НА СУРОВО МЛЯКО И ЗА ПОДАВАНЕ
НА МЕСЕЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЩО
ТО КОЛИЧЕСТВО ИЗКУПЕНО СУРОВО
КРАВЕ МЛЯКО
Чл. 11а. (1) Първият изкупвач на сурово
мляко подава в МЗХГ заявление за одобряване
по образец съгласно приложение № 2.
(2) Заявител, който ползва транспортни
средства под наем, прилага копие от догово
рите за наем.
(3) След постъпване на заявлението се
извършва служебна проверка за наличие на
удостоверения:
1. по чл. 12 от Закона за храните за мле
копреработвателните предприятия или мле
косъбирателните центрове, и/или
2. за регистрация на всички транспортни
средства за транспортиране на сурово мляко
по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарно
медицинската дейност.
Чл. 11б. (1) В случай че представените
документи са нередовни или се установи
несъответствие при служебната проверка по
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чл. 11а, ал. 3 или невъзможност за разделно
изкупуване на заявените видове сурово мляко,
на заявителя се изпраща писмено съобщение
да отстрани нередовностите или да представи
допълнителни доказателства в 14-дневен срок
от получаване на съобщението.
(2) В случай на неотстраняване на нередов
ностите или непредставяне на доказателства
по ал. 4 се отказва регистрация на първия
изкупвач.
(3) В случай на отказана регистрация по
ал. 2 първият изкупвач може да подаде ново
заявление по чл. 11а, ал. 1.
(4) В срок 30 дни от подаване на заявле
нието или от отстраняване на нередностите
по ал. 1 се извършва вписване на заявителя
в регистъра на първите изкупвачи на мляко,
публикуван на интернет страницата на МЗХГ.
(5) Първият изкупвач се вписва в регистъ
ра с датата на подаване на заявлението или
с датата на отстранените нередовности или
представени допълнителни доказателства.
(6) Заявителят по чл. 11а, ал. 1 се уведомява
писмено от МЗХГ за извършената регистрация
и за задълженията му като първи изкупвач
на мляко или за причините за отказ за из
вършване на регистрация.
(7) При промяна в обстоятелствата на
регистриран първи изкупвач същият е длъ
жен да уведоми МЗХГ в 14-дневен срок от
настъпването є и да представи документи,
удостоверяващи промяната.
Чл. 11в. (1) Регистрацията на първия из
купвач на мляко се прекратява:
1. по молба на първия изкупвач;
2. при установено преобразуване, прекра
тяване или обявяване в несъстоятелност на
изкупвача – юридическо лице;
3. при заличаване от търговския регистър в
случаите по чл. 60а от Търговския закон – фи
зическо лице;
4. при заличаване на изкупвача от регистъра
по чл. 12 от Закона за храните, когато не е
заявил извършване на дейността по изкупу
ване с регистрирани транспортни средства.
(2) В МЗХГ се създава и поддържа елек
тронен публичен списък на първите изкуп
вачи, чиято регистрация е прекратена, който
съдържа датата и причините за прекратяване
на регистрацията.
Чл. 11г. (1) Първите изкупвачи са длъжни
да подават в МЗХГ месечни декларации за
общото количество краве мляко, изкупено ди
ректно от производителите, чиито стопанства
са разположени на територията на България
и на други държави – членки на Европейския
съюз, по образец съгласно приложение № 3.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават до
20-о число на месеца за изкупените през
предходния месец количества.
(3) Декларации се приемат и регистрират
в деловодството на МЗХГ, когато са изпра
тени по пощата, чрез факс или електронно
подписани на посочен от МЗХГ адрес на
електронна поща.“
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§ 10. В чл. 12, ал. 1, т. 2 думите „на Евро
пейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. за установяване на обща организация
на пазарите на селскостопански продукти и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО)
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
(Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.) (обн., ОВ,
бр. L 347 от 20.12.2013 г.)“ се заличават.
§ 11. Параграф 1 от допълнителната раз
поредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Доставка“ е всяка продажба на сурово
мляко, произведено в стопанството на про
изводителя, на първи изкупвач.
2. „Начин на събиране или доставяне на
суровото мляко“ е идентифицирано превозно

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

средство на първия изкупвач или на произво
дителя, с което ще се осъществи доставката,
или регистрационен номер на млекосъбира
телния център.
3. „Първи изкупвач на сурово мляко“ е
физическо или юридическо лице, което е тър
говец по смисъла на Търговския закон, чиито
обекти са регистрирани по реда на чл. 12 от
Закона за храните и/или използват при изкупу
ването специализирани транспортни средства,
регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, вписано в
публичния регистър по чл. 11б, ал. 4.“
§ 12. Създават се приложения № 1 – 3:
„Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОСТАВК А В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО
№

Име/наи
менование
на първия
изкупвач

БУЛСТАТ/
ЕИК в ТР

Име/наимено
вание на про
изводителя на
сурово мляко

ЕГН/
Вид на
БУЛСТАТ суровото
мляко

Дата на Дата на Дата на
сключ промяна прекра
ване на на дого- тяване на
договора
вора
договора

1
2
3

Приложение № 2
към чл. 11а, ал. 1

До
Министерството на земеделието, храните и горите
Дирекция „Животновъдство“
гр. София

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на първи изкупвач на сурово краве, овче, козе и биволско мляко
от .....................................................................................................................................................................................,
БУЛСТАТ ................................, адрес на управл ение ........................................................................................,
представляван(о) от .....................................................................................................................................................,
л.к. № ........................., издадена от .............................., валидна до .....................................................................
Приложени документи:
 копия от договори за наем на транспортни средства.
Моля, да бъда регистриран като първи изкупвач на (отбелязва се с Х):
 сурово краве мляко;
 сурово овче мляко;
 сурово козе мляко;
 сурово биволско мляко;
 четирите сурови млека.
А дрес на стопанска дейност в страната, където изкупвачът съхранява търговската, счето
водната и тех нологичната док у ментаци я по изк у п у ване и т ранспортиране на су рово мл яко:
гр./с. ……………..........………....…………, п.к. ……………, ул. № …………………...............................…………………………..............,
тел. ……………………….........................................……, е-mail ………………….......................................................…………………
Дата: ................
Подпис: ............................
(печат)
Забележка. Заявителят трябва да е търговец по смисъла на Търговския закон.

Приложение № 3
към чл. 11г, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТАВЕНО КОЛИЧЕСТВ О СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО
ЗА МЕСЕЦ ………… 20 … Г.
От първи изкупвач на сурово краве мляко ................................................……………………………………………………,
ЕИК в Агенцията по вписванията ………………………............…………………………………………………………..................……………
Представлявано от: ………………………………………..........………………………………………………………………………......................…,
ЕГН __ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /,
седалище и адрес на управление: ……...........……………………………………………………………………………………....................,
адрес на дейност: …………..........…………………………………………………………………………………………………….......................……,
тел.: .................................................................., факс: ....................................................................................................,
e-mail: ..............................................................................................................................................................................
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1. ДЕКЛАРИРАМ като първи изкупвач, че през месец …………………………… 20…… г. ми е доставено
сурово краве мляко директно от производители в размер на:
………………...........................………...................................................................................................… физически литри;
……………………..........................................................…… килограма (физически литри, умножени с коефициент 1,03),
в това число доставено количество директно от производители от други държави – членки на
ЕС, ……………………...................................................................................................................................................…… кг.
2. Средната изкупна цена на количеството по т. 1 (без ДДС и др. разходи) е в размер на ……… лв./литър.
3. Плащането на цената по сключените договори в съответствие с т. 2 е извършено/не е извършено
на производителите (излишното се зачертава).
4. Прогнозната изкупна цена за текущия месец е в размер на .................…………...........……… лв./литър.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни по т. 1 нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Дата: ……… 20 … г.
Декларатор: ....................................
(подпис и печат)
*Декларацията за предходния месец се подава от 1 до 20 число на текущия месец.“

§ 13. Навсякъде в наредбата думите „Ми
нистерството на земеделието и храните“,
„МЗХ“, „министърът на земеделието и храни
те“ и „министъра на земеделието и храните“
се заменят съответно с „Министерството
на земеделието, храните и горите“, „МЗХГ“,
„министърът на земеделието, храните и го
рите“ и „министъра на земеделието, храните
и горите“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Действащите договори за доставка на
сурово мляко се привеждат в съответствие
с изискванията на раздел І и се регистрират
съгласно раздел ІІ от глава втора в срок до
30 дни от внедряване на електронния модул
за прием на заявление по чл. 5, ал. 3, т. 2.
§ 15. До разработване и внедряване на
електронния модул за прием на заявление
по чл. 5, ал. 3, т. 2 първите изкупвачи могат
да подават заявления по реда, описан в чл. 5,
ал. 2 и ал. 3, т. 1.
Министър:
Румен Порожанов
5124

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Наредба за отменяне на Наредба № 1 от
2013 г. за минималното ниво на технически
и организационни мерки и допустимия вид
защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.)
§ 1. Отменя се Наредба № 1 от 2013 г. за
минималното ниво на технически и органи
зационни мерки и допустимия вид защита на
личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.).

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата за отменяне на Наредба № 1
от 2013 г. за минималното ниво на техничес
ки и организационни мерки и допустимия
вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от
2013 г.) е приета с Решение на Комисията за
защита на личните данни от 18.05.2018 г. и
влиза в сила от 25 май 2018 г.
За председател:
Цанко Цолов
5211

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 177
от 11 май 2018 г.

за изменение на Правилата за условията и
реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс (обн., ДВ, бр. 29 от 2008 г.; изм., бр. 19
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2012 г.; изм.,
бр. 83 от 2017 г.)
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 122, ал. 1 от
Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 6, ал. 4 се правят следните из
менения:
1. Точка 3 се заличава.
2. Досегашната т. 4 става т. 3.
Заключителна разпоредба
§ 2. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Росен Желязков
5130
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-224
от 23 април 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройствения
правилник на Министерството на околната среда
и водите (ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г., в сила от
1.10.2017 г.) във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси изменям:
I. Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване
на случаите на освобождаване от ограниченията
за употреба на опасни вещества в определени
материали и компоненти на електрическото и
електронното оборудване (ЕЕО), изменена със Заповед № РД-147 от 28.02.2017 г. и Заповед № РД-6/1
от 11.09.2017 г. на министъра на околната среда
и водите.
II. В частта „Нареждам:“ на Заповед № РД-289
от 27.05.2016 г. се добавя точка 33 считано от
21 ноември 2018 г., както следва:
„33. Делегирана директива (ЕС) 2017/1975 на
Комисията от 7 август 2017 г. за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия
прогрес, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за кадмий в някои променящи цвета си
светодиоди за използване в дисплейни системи.
(OB, L 281, 31.10.2017 г.).
Поправка на Делегирана директива (ЕС)
2017/1975 на Комисията от 7 август 2017 г. за
изменение, с цел привеждане в съответствие с
техническия прогрес, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване
от ограничението за кадмий в някои променящи
цвета си светодиоди за използване в дисплейни
системи. (OB, L 281, 31.10.2017 г.)“.
III. В точка 39 от приложение № 1 се прави
следното изменение:
1. Текстът във втората колона се изменя така:
„Кадмиев селенид в понижаващи честотата
пол у п роводникови нанок риста лни к ван тови
точки на кадмиева основа с приложения за
светенето на екрани (< 0,2 µg Cd за mm 2 площ
от екрана)“.
2. Текстът в третата колона се изменя така:
„Изключението се прилага за всички категории от 1 до 7 и 10 и е в сила до 31 октомври
2019 г.“
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването“.
Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г., изменена
със Заповед № РД-147 от 28.02.2017 г. и Заповед
№ РД-6/1 от 11.09.2017 г. на министъра на околната среда, която в останалата си част остава
непроменена.
Министър:
Н. Димов
5097

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 243
от 26 април 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-10/11.01.2012 г. от „Риал Истейтс
БГ“ – ЕООД, с искане за даване на разрешение
за изработване на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на плана за регулация
и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ II-889 и
ПИ № 1904, кв. 9, м. Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път, район „Витоша“. Искането е направено от собственика на
УПИ II-889 и ПИ № 1904, с приложено мотивирано
предложение за ИПРЗ, документи за собственост,
скици за ПИ с идентификатори 68134.2045.1904
и 68134.2045.889, издадени от СГКК – София, и
комбинирани скици по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР.
Мотивираното предложение е прието от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-16/6.03.2012 г., т. 23,
от дневния ред, с предложение главният архитект
на Столична община да издаде заповед за разрешаване на устройствената процедура.
Със Заповед № РД-09-50-359 от 17.04.2012 г.
на главния архитект на Столична община е
разрешено изработване на ПУП – ИПРЗ в териториален обхват УПИ II-889 и ПИ № 1904, кв. 9,
м. Малинова долина – Обслужващи обекти на
Околовръстен път, район „Витоша“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до район „Витоша“ с писмо с изх. № ГР-70-0010/23.04.2012 г.
Със заявление с вх. № ГР-70-00-10/26.09.2012 г.
от „Риал Истейтс БГ“ – ЕООД, е внесен проект
за подробен устройствен план – ИПРЗ за УПИ
II-889 и ПИ с идентификатори 68134.2045.1904 и
68134.2045.889, кв. 9, м. Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път, район
„Витоша“.
Към проекта са приложени съгласувани чертежи с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от
6.08.2012 г., „БТК“ – АД, от 8.08.2012 г., „Улично
осветление“ от 31.07.2012 г., „Софиягаз“ – АД,
от 24.08.2012 г., СУПБЗН, Шеста СПБЗН – София, от 20.02.2012 г., СРЗИ от 31.07.2017 г., АПИ
с изх. № 53-00-12496/17.08.2012 г., „Софийска
вода“ – АД, с приложени изходни данни с № ТУ2438/25.07.2012 г., документация за липса на
дървесна растителност, заверена от Дирекция
„Зелена система“ – СО, съгласно чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО с № 700-СП-573/10.08.2012 г., проект за
организация на движението и транспортен достъп,
съгласуван с дирекция „Управление и анализ на
трафика“ съгласно решение по т. 24, протокол
№ 28/10.07.2012 г. на ПКТОБД и ОПП – СДВР с
№ ОД 3352/20.07.2012 г.
С писмо с вх. № ГР-70-00-10/22.11.2012 г. е
внесен коригиран проект, изработен върху актуална извадка от действащия план за регулация
и застрояване.
Проектът е изпратен до главния архитект на
район „Витоша“ за обявяване по реда на чл. 128,
ал. 3 от ЗУТ с писмо изх. № ГР-70-00-10/8.01.2013 г.
Изпратено е уведомително писмо до заявителя
с изх. № ГР-70-00-10/13.08.2014 г. с указания проектът да се преработи съгласно изискванията на
Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
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на устройствените планове и в съответствие с
изискванията на отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“ съгласно приложеното
становище.
С писмо вх. № ГР-70-00-10-[1]/7.05.2015 г. главният архитект на район „Витоша“ е удостоверил
обявяването на проекта, като в законоустановения
срок е постъпило едно възражение.
Проектът, заедно с възражението, е разгледан от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-90/15.12.2015 г., т. 19,
от дневния ред, със служебно предложение в част
ИПР да се отрази конкретно предназначение на
УПИ, в части ИПР и ИПЗ да се нанесат проводите на техническата инфраструктура с техните
сервитути и с оглед наличната инфраструктура
в имота да се покаже конкретно застрояване.
Постъпилото възражение е счетено за неоснователно, съгласно изложените в протокола мотиви.
За необходимите корекции заявителят е уведомен
с писмо с изх. № САГ16-ГР00-119/8.01.2016 г.
С писмо с вх. № САГ16-ГР00-119-[1]/18.02.2016 г.
е внесен проект, коригиран съобразно служебното
предложение на ОЕСУТ.
С писмо с вх. № САГ16-ГР00-119-[2]/14.03.2016 г.
е внесен допълнително коригиран проект.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица от
администрацията към район „Витоша“, удостоверено с писмо с вх. № САГ16-ГР00-119-[4]/7.03.2017 г.
от главния архитект на район „Витоша“, като в
законоустановения срок са постъпили две възражения с вх. № РВТ16-ГР00-88-[2]/27.06.2016 г.
и вх. № РВТ16-ГР00-88-[8]/14.11.2016 г. и писмоискане с вх. № РВТ16-ГР00-88-[4]/26.07.2016 г.
от „София Парк“ – АД, за изменение на улична
регулация. Към писмото са приложени възраженията и искането в оригинал и доказателства за
проведеното обявяване.
Проектът заедно с получените възражения
и искане са разгледани от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-83/24.10.2017 г., т. 1 от допуснатите за
допълнително разглеждане, коригиран с протокол
№ ЕС-Г-86/31.10.2017 г., т. 4 допълнителна. Постъпилите възражения са счетени за неоснователни,
предложението на „София Парк“ – АД, относно
уличната регулация не е прието. Направено
е служебно предложение на основание чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
проектът за ИПР да се съгласува преди одобряването му от СГКК – София, което се доказва
с представяне на удостоверение за приемане на
проекта за изменение на КККР. Предложено е
след изпълнение на служебното предложение
проектът да се изпрати в СОС за одобряване на
основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-119-[6]/
15.12.2017 г. допълнително е внесено удостоверение
от СГКК – София, за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри съгласно изискването на ОЕСУТ от протокол № ЕС-Г-86/31.10.2017 г., т. 4 допълнителна.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124, ал. 1 от
ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за ИПРЗ
е направено от заинтересувано лице по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, като соб-
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ственик на УПИ II-889, ПИ с идентификатори
68134.2045.1904 и 68134.2045.889, кв. 9, м. Малинова
долина – Обслужващи обекти на Околовръстен
път, район „Витоша“, което се установява от
представените документи за собственост и скици
от СГКК – София.
Действащи ят подробен устройствен план
е одо б р ен с ъ с З а пов ед № РД- 0 9 -50 -932 о т
26.07.2007 г. на главния архитект на София и
Заповед № РД-09-50-332 от 12.03.2009 г. на главния архитект на София за поправка на очевидна
фактическа грешка.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Съгласно ОУП на СО/2009 г. и приложение
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО имотите попадат в
„Зона за общественообслужващи дейности и
озеленяване в градския район“ (Оз1) с устройствени показатели: максимална плътност на
застрояване – 30 %; максимален коефициент на
интензивност (Кинт.) – 1,2; минимална озеленена
площ – 50 %.
С плана за регулация поземлен имот с идентификатор 68134.2045.1904 се приобщава към
УПИ II-889 с цел създаване на нов УПИ II-889,
1904 – „За магазини, администрация и паркинг“,
кв. 9, м. Малинова долина – Обслужващи обекти
на Околовръстен път, при съобразяване на границите на имотите и с отреждане за имотите в
кадастралната карта.
Налице са основания за одобряване на ИПР
по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2,
т. 6 от ЗУТ. За одобряване на проекта за нов
УПИ II-889, 1904 – „За магазини, администрация
и паркинг“, не е необходимо представянето на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ,
тъй като собствеността върху имотите е на едно
и също лице.
Конкретното предназначение на нов УПИ е
„За магазини, администрация и паркинг“, което
отговаря на ОУП на СО/2009 г. и на устройствена
категория по т. 16 „Оз1“ от приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Лицето (изход) към улица на новообразувания
УПИ се осигурява по действащата улична регулация, която се изменя от о.т. 312 до о.т. 312к (нова),
за продължаване на предвидената в о.т. 312 улица
до нова о.т. 312к, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 от ЗУТ.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Застрояването в УПИ II-889, 1904 – „За магазини, администрация и паркинг“, е съобразено с
нормите на зона „Оз1“ по ОУП на СО, спазвайки
изискуемите нормативни отстояния и сервитута
на преминаващ водопровод. С изменението на
плана за застрояване се предвижда нова свободностояща, шестетажна сграда с Н≤18 м.
Налице е основание за изменение на плана
за застрояване съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване нормите на чл. 35, ал. 2 от ЗУТ.
Предвид горното с ИПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
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Показателите на застрояване, отразени в матрицата и в таблицата с допустимите и постигнати параметри към графичната част на плана
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
ПУП е изработен върху действаща кадастрална
карта, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, разрешено е
изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен
на заинтересованите лица, проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съобразно изискванията на отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“ същият е съгласуван със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, „Софиягаз“ – АД,
„БТК“ – ЕАД, „Улично осветление“ – ЕАД, Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ),
Главна дирекция „ПБЗН“, СДВР – отдел „ПП“,
СО – отдел „ОБД“, и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Спазено е изискването на чл. 19,
ал. 4 от ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет на основание чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 от ЗОС, тъй като с плана се
предвижда отчуждаване на част от недвижим
имот – частна собственост, за изграждане на
обект – публична общинска собственост – улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 136,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6,
чл. 35, ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ,
т. 16 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-86 от 31.10.2017 г.,
т. 4 от допълнителните точки на дневния ред,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на УПИ
II-1904, ПИ с идентификатори 68134.2045.1904 и
68134.2045.889, кв. 9, м. Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път, за обединяването им в нов УПИ II-889, 1904 – „За магазини,
администрация и паркинг“; изменение на улична
регулация от о.т. 312 до о.т. 312к (нова), район
„Витоша“ – СО, по зелените и кафявите линии,
цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
2. План за застрояване за новосъздаден УПИ
ІІ-889, 1904 – „За магазини, а дминист раци я
и паркинг“, кв. 9, м. Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път, район
„Витоша“, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседните
имоти и/или сгради, включително през улица.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

5106

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БОРОВО
РЕШЕНИЕ № 394
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Борово, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на
територията на община Борово – 4 част“.

5131

Председател:
П. Симеонов

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 33-4
от 24 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлени имоти (ПИ) 72624.308.121 (път от републиканската пътна мрежа) и 72624.308.106 (селскостопански, горски, ведомствен път) за обект: Подземен
електропровод СрН – 20 kV, от Жр стълб на ВЕЛ
до трафопост в ПИ 72624.308.126 (урбанизирана
територия за „ПСД“) в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич
последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.

5078

Председател:
И. Пенчев
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ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 508
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Исперих, одобрява проект, приет на
ОЕСУТ, за поправка и попълване на кадастрален
план и изменение на ПУП – ПР на с. Лудогорци.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Димитров

5098

РЕШЕНИЕ № 519
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, одобрява ПУП – ПП за пътна връзка
(вход – изход) на път ІІІ-2305 и ІІ-23 гр. Исперих – с. Я. Груево, на км 0+324, към поземлен
имот № 167 062, ЕКАТТЕ 32874, стопански двор
№ 1, местност Юсек Юстю – землище гр. Исперих, община Исперих, област Разград.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Димитров

5099

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 35-25
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
за УПИ I-166, кв. 24 по плана на с. Константиново (ПИ с идентификатор 52279.501.166 по КККР
на с. Константиново) с предназначение „За жилищно строителство и КОО“ съгласно кафявите
линии и надписи на приложената към проекта
графична част.

5083

Председател:
Р. Балтаджиев

ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 528
от 25 април 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Мадан, одобрява проект за изменение на
ПУП – план за улична регулация между кв. 119,
121 и 123 в с. Ловци.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Смолян, чрез Община Мадан.

5086

Председател:
Б. Сираков

РЕШЕНИЕ № 531
от 25 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Мадан, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Кабелна линия
20 kV от МТП – Чиевци до нов МТП в землище
с. Леска“, община Мадан, чието трасе ще преминава през имот № 1379 в землището на с. Леска,
с начин на трайно ползване (НТП): полски път;
вид собственост: общинска публична, собственост
на Община Мадан; дължина на трасето в имота
868,25 м; площ с ограничения в ползването, заета
от обекта – 0,869 дка.
2. Възлага на кмета на общината да издаде
заповед за безвъзмездно право на прокарване по
чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и на основание чл. 67, ал. 2
от Закона за енергетиката за трасето на кабелната линия, преминаващо през имота – публична
общинска собственост – поземлен имот № 1379
в землище с. Леска, община Мадан.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Смолян, чрез Община Мадан.
Председател:
Б. Сираков
5087

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
ЗАПОВЕД № 164
от 11 май 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2, т. 1,
чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 320, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2а от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование и
в изпълнение на Решение № 574 от 26.03.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Неделино, нареждам:
1. Наименованието на Детска градина № 1 –
гр. Неделино, с официален адрес и седалище
на а дминист рат ивно у п равление: п.к. 4990,
гр. Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. Крайречна № 17, се променя на Детска
градина „Слънце“ – гр. Неделино, с официален
адрес и седалище на административно управление: п.к. 4990, гр. Неделино, община Неделино,
област Смолян, ул. Крайречна № 17.
2. Директорът на детската градина да отрази
промяната във всички документи, свързани с
функционирането на институцията.
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3. Директорът на детската градина да уведоми за промяната всички институции и фирми,
с които поддържа служебни и финансови взаимоотношения.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица и институции за сведение и
изпълнение.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Здравко Димитров – зам.-кмет на
община Неделино.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
Б. Кехайов
5144

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 808
от 20 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПРЗ за определяне на площадка за напорен водоем V=1000 м 3 и
трасе и сервитут на водопроводи ∅ 250 РЕ и ∅
160 РЕ в кв. 519, Перник, кв. Калкас, поземлен
имот с идентификатор 55871.510.1131 по КККР
на гр. Перник.
С ПУП – ПРЗ се ситуира петно за застрояване на напорен водоем в новообразуван УПИ
VІІ – „За резервоар“, и се определя трасе и сервитут на водопроводи ∅ 250 РЕ и ∅ 160 РЕ в ПИ
55871.510.1131 – частна общинска собственост,
кв. 519, Перник, кв. Калкас.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез кмета на община Перник пред Административния съд – Перник, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.

5080

Председател:
И. Савов

Председател:
И. Савов
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ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 474
от 26 април 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. Пещера, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до
поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 по
КККР на гр. Пещера в местност Агово, с трасе
на електропровода, който започва от поземлен
имот с идентификатор 56277.3.1468 с начин на
трайно ползване път от републиканската пътна
мрежа, държавна собственост, преминава през
имот с идентификатор 56277.3.1498 (общинска собственост), пасище на Община Пещера по КККР
на гр. Пещера, пресича имот с идентификатор
56277.3.1429 (общинска собственост), местен път
по КККР на гр. Пещера, и достига до поземлен
имот с идентификатор 56277.3.1480 по КККР на
гр. Пещера в местност Агово – собственост на
заявителя. Трасето на водопровода, започващ
от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1418
(общинска собственост), селскостопански ведомствен път по КККР на гр. Пещера, пресича
имот с идентификатор 56277.3.1498 (общинска
собственост), пасище по КККР на гр. Пещера,
преминава през имот с идентификатор 56277.3.1429
(общинска собственост), местен път по КККР на
гр. Пещера, и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 по КККР на гр. Пещера
в местност Агово – собственост на заявителя.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик.

5031

РЕШЕНИЕ № 809
от 20 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПРЗ за определяне
на площадка за напорен водоем V=300 м 3 и трасе
и сервитут на водопровод ∅ 110 РЕ в поземлен
имот с идентификатор 55871.502.598 по КККР на
гр. Перник, кв. Драгановец.
С ПУП – ПРЗ се образува нов УПИ ХV – „За
резервоар“, със зона за застрояване на напорен
водоем и се определя трасе и сервитут на водопровод ∅ 110 РЕ в ПИ 55871.502.598 по КККР
на гр. Перник – частна общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез кмета на община Перник пред Административния съд – Перник, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.

5081

ВЕСТНИК

Председател:
Цв. Лепарова

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 50
от 15 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А, чл. 64, ал. 2, чл. 108, ал. 2, изр. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, предвид
изложените в предложение с вх. № 18XI-137 от
5.02.2018 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява ПУ П – парцеларен план за линеен обект: „Трасе за външно електроснабд яване от РУ 20 kV на БКТП „ДОР НЕД“
в ПИ 243.25, преминаващо през ПИ 56784.244.25,
249.57, 269.376, 275.73 – полски пътища и други
имот и по п ри ложен рег ист ър в зем лището
на г р. Пловдив, за ел. за х ранване на У ПИ
221.72 – производствени дейности, район „Западен“, местност Прослав в Пловдив.
ПУП – план-схемата се намира в сградата
на Община Пловдив на пл. Централен № 1,
стая 6, ет. 8.
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Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да подадат жалби
чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Петкова
5154

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 153
от 24 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във вpъзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура – пътна връзка до УПИ 2.251 – склад за
зърно и навес за селскостопанска техника по
път ІІ-56 „Брезово – Пловдив“ при км 85+680
вдясно, местност Баткъните по кадастралната
карта на с. Калековец, община „Марица“, по
следата на вариант единствен съгласно приложената разработка.

5003

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 154
от 24 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
вpъзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
и 3 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии,
за обект: „Реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе“ в частта му на територията на
община „Марица“ в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори № 78080.101.358; 78080.101.360;
78080.134.349; 78080.134.346; 78080.94.86; 78080.94.6,
в землището на с. Царацово, община „Марица“.

5004

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 155
от 24 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
вpъзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
и 3 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява обект „Проектиране на пътища на
територията на община „Марица“ в индустриална
зона „Марица“ – част от „Тракия икономическа
зона“ – етап 2 – Обслужващ път, по следите на
полски пътища с идентификатори 78080.28.70
по плана на с. Царацово, свързващо улица от
с. Царацово с общински път № 2 чрез пътно
кръстовище при км 0+140.

5005

Председател:
Г. Трендафилова

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-1
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, чл. 129,
ал. 3, т. 1 и ал. 5, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 67а, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл. 108, ал. 5, чл. 103,
ал. 3, чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ и Решение № 1
по протокол № 1 от 14.03.2018 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията
одобрявам подробен уст ройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване
за УПИ І-80323.76.44, 80014.44.106, 80011.44.107,
80011.053.093, 80011.053.126, кв. 1, с. Челопеч,
община Челопеч, и с. Чавдар, община Чавдар,
Софийска област, с който се приобщават и се
променя предназначението на поземлени имоти
с № 44115 (новообразуван от ПИ 044109), 44116
(новообразуван от ПИ 044109), 44118 (новообразуван от ПИ 044076), 53093, 53120, 53126, 53164
(новообразуван от ПИ 053162), 53166 (новообразуван от ПИ 053158), 53169 (новообразуван от
ПИ 053092), 53171 (новообразуван от ПИ 053095),
54034, 54035, 198006 в землището на с. Чавдар
и ПИ с идентификатори по КККР 71.55, 71.64,
71.65, 71.66, 71.70, 71.72, 71.73, 71.82, 71.83, 71.88
(новообразуван от ПИ 71.57), 71.90 (новообразуван
от ПИ 71.58), 71.92 (новообразуван от ПИ 71.67),
76.5, 76.12, 76.13, 76.19, 76.20, 76.27, 76.33, 76.42,
76.43, 76.44, 76.45, 76.50, 76.51, 76.53, 76.76, 76.77,
76.78, 76.100, 76.102, 76.105 (новообразуван от ПИ
76.86), 76.115 (новообразуван от ПИ 76.87), 76.117
(новообразуван от ПИ 76.87), 76.118 (новообразуван от ПИ 76.88), 76.120 (новообразуван от ПИ
76.89), 76.122 (новообразуван от ПИ 76.90), 76.124
(новообразуван от ПИ 76.93), 76.126 (новообразуван от ПИ 76.99), 76.129 (новообразуван от ПИ
76.107), 76.131 (новообразуван от ПИ 76.110), 76.133
(новообразуван от ПИ 76.110), 76.135 (новообразуван от ПИ 76.110), 76.137 (новообразуван от ПИ
110), 76.139 (новообразуван от ПИ 76.110), 78.28,
78.30, 78.41, 78.48, 78.49, 78.71, 80.105, 80.106, 80.110
(новообразуван от ПИ 80.104), 80.112 (новообразуван от ПИ 80.104), 80.114 (новообразуван от
ПИ 80.109), 80.116 (новообразуван от ПИ 80.109),
82.82, 82.90, 82.92 (новообразуван от ПИ 82.18),
82.95 (новообразуван от ПИ 82.20), ПИ 82.90,
ПИ 76.5, ПИ 76.43 в землището на с. Челопеч.
Мотиви: В Областната администрация на
Софи йска облас т е пос т ъп и ло за я влен ие с
вх. № 30.00-42/1.03.2018 г. от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ –  ЕАД, с искане за одобряване на
ПУП – ИПРЗ за УПИ І-80323.76.44, 80014.44.106,
80011.44.107, 80011.053.093, 80011.053.126, кв. 1,
с. Челопеч, община Челопеч, и с. Чавдар, община
Чавдар, Софийска област, с който се приобщават
и се променя предназначението на поземлени
имоти с № 44115 (новообразуван от ПИ 044109),
44116 (новообразуван от ПИ 044109), 44118 (новообразуван от ПИ 044076), 53093, 53120, 53126,
53164 (новообразуван от ПИ 053162), 53166 (новообразуван от ПИ 053158), 53169 (новообразуван от
ПИ 053092), 53171 (новообразуван от ПИ 053095),
54034, 54035, 198006 в землището на с. Чавдар
и ПИ с идентификатори по КККР 71.55, 71.64,
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71.65, 71.66, 71.70, 71.72, 71.73, 71.82, 71.83, 71.88
(новообразуван от ПИ 71.57), 71.90 (новообразуван
от ПИ 71.58), 71.92 (новообразуван от ПИ 71.67),
76.5, 76.12, 76.13, 76.19, 76.20, 76.27, 76.33, 76.42,
76.43, 76.44, 76.45, 76.50, 76.51, 76.53, 76.76, 76.77,
76.78, 76.100, 76.102, 76.105, 76.113 (новообразуван
от ПИ 76.86), 76.115 (новообразуван от ПИ 76.87),
76.117 (новообразуван от ПИ 76.87), 76.118 (новообразуван от ПИ 76.88), 76.120 (новообразуван от
ПИ 76.89), 76.122 (новообразуван от ПИ 76.90),
76.124 (новообразуван от ПИ 76.93), 76.126 (новообразуван от ПИ 76.99), 76.129 (новообразуван от
ПИ 76.107), 76.131 (новообразуван от ПИ 76.110),
76.133 (новообразуван от ПИ 76.110), 76.135 (новообразуван от ПИ 76.110), 76.137 (новообразуван
от ПИ 110), 76.139 (новообразуван от ПИ 76.110),
78.28, 78.30, 78.41, 78.48, 78.49, 78.71, 80.105, 80.106,
80.110 (новообразуван от ПИ 80.104), 80.112 (новообразуван от ПИ 80.104), 80.114 (новообразуван от
ПИ 80.109), 80.116 (новообразуван от ПИ 80.109),
82.82, 82.90, 82.92 (новообразуван от ПИ 82.18),
82.95 (новообразуван от ПИ 82.20) в землището
на с. Челопеч.
Към заявлението са приложени: извлечение от
договор за предоставяне на концесия за подземни
природни богатства – златно-медно-пиритни руди,
чрез добив от находище Челопеч – Софийска област, от 19.05.1999 г., сключен между Министерския
съвет на Република България и „Челопеч“ – ЕАД,
чийто правоприемник е „Дънди Прешъс Металс
Челопеч“ – ЕАД; Решение № 25 от 9.12.2005 г. на
Софийския окръжен съд за вписване и преобразуване на търговски дружества, както следва: вливане
на „БИМАК“ – ЕАД, в „Челопеч Майнинг“ –  ЕАД;
удостоверение изх. № 20180110144118/10.01.2018 г.,
издадено от Агенцията по вписванията, за вписани
обстоятелства в търговския регистър на „Дънди
Прешъс Металс Челопеч“ – ЕАД.
Със Заповед № ЗУТ-4 от 12.05.2017 г. на областния управител на Софийска област е разрешено
изработването на проект за ИПРЗ в териториален обхват: УПИ І-80323.76.44, 80014.44.106,
80011.44.107, 80011.053.093, 80011.053.126, кв. 1,
с. Челопеч, община Челопеч, и с. Чавдар, община
Чавдар, Софийска област.
Със заявление с вх. № 30.00-42/1.03.2018 г.
е внесен за одобряване проект за ИПРЗ за
У ПИ І-80323.76.44, 80014.44.106, 80011.44.107,
80011.053.093, 80011.053.126, кв. 1, с. Челопеч,
община Челопеч, и с. Чавдар, община Чавдар,
Софийска област, придружен с обяснителна
записка; Решение № СО-66-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС; писмо
с изх. № 1244/1.03.2018 г. на РИОСВ – София,
удостоверяващо влизането в сила на Решение
№ СО-66-ПP от 2017 г.; писмо от МЗХ изх.
№ АО-2222/22.01.2018 г. за липсата на нужда от
утвърждаване на площадка по реда на ЗОЗЗ;
Решение № 242 от 11.05.2017 г. на Общинския съвет – с. Чавдар, по протокол № 21; Решение № 187
от 11.05.2017 г. на Общинския съвет – с. Челопеч,
по протокол № 22; писмо на областния управител на Софийска област с изх. № 08.48-11 от
12.05.2017 г., с което е потвърдено Решение № 242
от 11.05.2017 г. на Общинския съвет – с. Чавдар,
по протокол № 21; писмо на областния управител на Софийска област с изх. № 08.49-9 от
12.05.2017 г., с което е потвърдено Решение № 187
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от 11.05.2017 г. на Общинския съвет – с. Челопеч,
по протокол № 22; здравно заключение с изх.
№ 32-21-259/4.09.2 017 г. на РЗИ – С о фи йск а
облас т; с та нови ще на „Ч Е З Ра зп ределен ие
България“ – АД, с изх. № 1202675983/8.09.2017 г.;
с та новище о т „ВиК“ – Е А Д, Софи я, с изх.
№ ТО-1393/2017 г.; становище на PC „ПБЗН“,
гр. Пирдоп, с изх. № 505/31.08.2017 г.; становище на „ЕСО“ – ЕАД, София, с изх. № ПМО4904#5/4.09.2017 г.; становище на ДА „Електронно
управление“ с изх. № ДАЕУ-3871/28.08.2017 г.;
с та нови ще на ГД „И нфрас т ру к т у ра на о т бра ната“ к ъм Ми н ис т ерс т во т о на о т бра ната с изх. № 11- 0 0 -284/28.09.2017 г.; становище на „Ви ва ком“ – С офи я, с изх. № 95-D 131/21.09.2017 г.; становище на АПИ –   София,
с изх. № 55-00-8459/24.10.2017 г.; удостоверение
от Община Чавдар с изх. № Ч-142/23.01.2018 г. за
картотекирана растителност; удостоверение от
Община Челопеч с изх. № 30-603-28/29.01.2018 г.
за картотекирана растителност; удостоверение
на АГКК за актуалност на данните от кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Челопеч – изх. № 25-97945/13.11.2017 г.; удостоверение на ОСЗ – Пирдоп, за актуалност на
данните от КВС за землището на с. Чавдар – изх.
№ ВС-29-218/18.12.2017 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
от ЗУТ на заинтересуваните лица, за което е съставен констативен акт изх. № Ч-135/22.01.2018 г.
от Община Чавдар и констативен акт изх. № 0813-2/19.01.2018 г. от Община Челопеч, от които
е видно, че в законоустановения срок съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма регистрирани писмени
жалби, възражения, мнения, становища и предложения по така представения проект за ИПРЗ
за УПИ I-80323.76.44, 80014.44.106, 80011.44.107,
80011.053.093, 80011.053.126, кв. 1, с. Челопеч,
община Челопеч, и с. Чавдар, община Чавдар,
Софийска област.
Проектът е разгледан и приет с Решение № 1
по протокол № 1 от 14.03.2018 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията – Софийска област.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП – ИПРЗ е
направено от заинтересувано лице по смисъла
на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 от ЗУТ – „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ – ЕАД, като концесионер и собственик на
ПИ 0232.71.57, ПИ 80323.71.58, ПИ 80323.71.67, ПИ
80323.76.86, ПИ 80323.76.87, ПИ 80323.76.88, ПИ
80323.76.89, ПИ 80323.76.90, ПИ 80323.76.93, ПИ
80323.76.99, ПИ 80323.76.107, ПИ 80323.76.110, ПИ
80323.80.104, ПИ 80323.80.109, ПИ 80323.82.18, ПИ
80323.82.20, ПИ 80323.71.55, ПИ 80323.71.64, ПИ
80323.71.65, ПИ 80323.71.66, ПИ 80323.71.70, ПИ
80323.71.72, ПИ 80323.71.73, ПИ 80323.71.82, ПИ
80323.71.83, ПИ 80323.76.12, ПИ 80323.76.13, ПИ
80323.76.19, ПИ 80323.76.20, ПИ 80323.76.27, ПИ
80323.76.33, ПИ 80323.76.42, ПИ 80323.76.44, ПИ
80323.76.45, ПИ 80323.76.50, ПИ 80323.76.51, ПИ
80323.76.53, ПИ 80323.76.76, ПИ 80323.76.77, ПИ
80323.76.78, ПИ 80323.76.100, ПИ 80323.76.102, ПИ
80323.76.105, ПИ 80323.76.113, ПИ 80323.78.28, ПИ
80323.78.30, ПИ 80323.78.41, ПИ 80323.78.48, ПИ
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80323.78.49, ПИ 80323.78.71, ПИ 80323.80.105, ПИ
80323.80.106, ПИ 80323.82.90, ПИ 80323.76.5, ПИ
80323.76.43, съгласно представените документи за
концесия, собственост и скици.
Имотите, които са извън границите на населените места, на които се променя предназначението,
се приобщават към УПИ І-80323.76.44, 80014.44.106,
80011.44.107, 80011.053.093, 80011.053.126, кв. 1, по
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за с. Челопеч, община Челопеч,
и с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област,
одобрен със Заповед № ЗУТ-5 от 26.06.2012 г. на
областния управител на Софийска област.
Спазени са законоустановените разпоредби
и процедури за издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на ИПРЗ от
компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на всички заинтересувани лица, като
същият е разгледан и приет от ОЕСУТ –  Софийска област, съгласно чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на Софийска област.

5125

Областен управител:
Ил. Тодоров

ЗАПОВЕД № ЗУТ-3
от 11 май 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, чл. 62, ал. 1
от АПК, чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 67а, ал. 1 от ППЗОЗЗ,
Решение № 1 от протокол № 1 от 14.03.2018 г. на
Областния експертен съвет по устройство на територията и заявление с вх. № 30-00-81 от 8.05.2018 г.
от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ – ЕА Д,
относно допусната очевидна фактическа грешка
в Заповед № ЗУТ-1 от 27.04.2018 г. на областния
управител на Софийска област нареждам да се
извърши поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № ЗУТ-1 от 27.04.2018 г.
на областния управител на софийска област за
одобряване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване
за УПИ І-80323.76.44, 80014.44.106, 80011.44.107,
80011.053.093, 80011.053.126, кв. 1, с. Челопеч,
община Челопеч, и с. Чавдар, община Чавдар,
Софийска област, както следва:
На страница 1, на ред 27 вместо текстът
„… ПИ 82.90, ПИ 76.5, ПИ 76.43…“ да се чете
„… 76.113 (новообразуван от ПИ 76.86…)“.
В останалата си част Заповед № ЗУТ-1 от
27.04.2018 г. на областния управител на Софийска
област остава без промяна.
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Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № ЗУТ-1 от 27.04.2018 г. на областния
управител на Софийска област.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Областната администрация на Софийска
област при спазване разпоредбата на чл. 129,
ал. 5 от ЗУТ.
Настоящата заповед заедно със Заповед № ЗУТ-1
от 27.04.2018 г. на областния управител на Софийска област да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 4 чрез обнародването
им в „Държавен вестник“.
Нас т оящата за повед заед но с ъс За повед
№ ЗУТ-1 от 27.04.2018 г. на областния управител
на Софийска област подлежат на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административния съд – София област, в 30-дневен срок
от обнародването им в „Държавен вестник“.

5126

Областен управител:
Ил. Тодоров

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1571
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ № 017030 в местност Ливадите по КВС
на землище с. Загоре, община Стара Загора, с
обща дължина на трасето от 26 м, преминаващо
през полски път № 000222 – публична общинска
собственост, за нуждите на „Сакар клас“ – ЕООД,
Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
5127

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 439
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ и
Решение № І, взето с протокол № 2 от 28.03.2018 г.
на общинския експертен съвет – с. Лесичово,
Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – ПР на УПИ І – производствена дейност, кв. 31, с. Калугерово, община
Лесичово, и улица с о.т. 78-142-274, като предвидената улица с о.т. 78-142-274 по плана на
с. Калугерово трябва да се присъедини към
УПИ І – производствена дейност, кв. 31, съгласно
представения скица-проект.
За председател:
Ю. Попова
4929
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7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна
инфраструктура“ Заповед № РС-30 от 10.05.2018 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-74
от 28.10.2016 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.3 за
„Реконструкция на водопровод ∅ 100 мм ЕТ на
км 418+743“ (ДВ, бр. 87 от 2016 г.). На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта за допълване на
разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
от АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
5166
8. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-22 от 8.05.2018 г. за обект: „Укрепване на
републикански път ІІ-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ от км 18+124 до км
18+850“, в рамките на териториалния обхват на
транспортната територия, публична държавна
собственост. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок след обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
5168
9. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна
инфраструктура“ Заповед № РС-31 от 14.05.2018 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-55
от 29.08.2016 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.3 за
„Проект за шумозащитни екрани“ (ДВ, бр. 69 от
2016 г.), с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). На основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ заповедта за допълване на разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а по
отношение на чл. 60 от АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
5167
58. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава,
че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С180022-091-0000308/14.05.2018 г. възлага на
„Проджектс инвестмънт мениджмънт“ – ЕАД,
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 204046335, адрес
София, ул. Здраве № 15, ет. 2, следния недвижим
имот: УПИ с идентификатор 35239.6109.112, намиращ се в с. Казичене, община Панчарево, област
София, м. Видните № 199, площ 1116 кв. м, съседи: 35239.6109.2254, 35239.6109.2197, 352.6109.2195,
35239.6109.2253. Предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване – до 10 м.
5190
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77. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурс за редовен доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство (Спирачни системи на транспортната техника) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
тел. 02/9709209.
5163
387. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение на
академичния съвет от 24.04.2018 г. и в съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и
атестирането на академичния състав на Колежа по
туризъм и раздел IV, чл. 29 от Закона за развитието на академичния състав в Република България
обявява конкурс за редовен професор в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност
„Икономика и управление (по отрасли)“, със срок
2 месеца от обнародване на решението в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване
се подават в ректората на колежа, Благоевград,
ул. Брегалница № 2 (бивше Първо ОУ), тел. за
връзка: 073/83 56 26; 073/83 06 66.
5171
7. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурси за заемане
на академични длъжности: професор по 05.08.04.
Изкуствознание и изобразителни изкуства (средновековно и възрожденско изкуство), област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата – един;
професор по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (възрожденска живопис), област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата – един,
двата за нуждите на сектор „Изобразителни
изкуства“, ИГ „Средновековно и възрожденско
изкуство“, със срок 2 месеца от обнародване на
обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в института, ул. Кракра № 21; справки – на
тел. 02/944 24 14.
5186
2. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен технически инвестиционен
проект и е издадено разрешение за строеж № 1
от 14.05.2018 г. на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4
и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство на обект
„Промяна на горивна база на котелна централа
на летище Бургас“, разположен в поземлени имоти с идентификатори 07079.690.57 и 07079.690.58
по кадастралната карта на гр. Бургас. Съгласно
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
5133
1. – Община гр. Дупница, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите, че с протокол на
комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ е приет
план на новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ за местност Дренски рид – Свети Спас,
землище гр. Дупница, в изпълнение на влязло в
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сила съдебно Решение № 139 от 27.05.2010 г. на
Административния съд – Кюстендил, по адм. д.
№ 57 от 2010 г. за имот № 80.388, от който са
новообразу вани имо т и с № 80.2049 с п лощ
400 кв. м, записан на Николина Маринова Васева,
и № 2050 с площ 400 кв. м, записан на Валери
Стоилов Васев. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Дупница.
Планът на новообразуваните имоти е изложен
в сградата на Община Дупница, пл. Свобода,
ет. 1, стая № 4.
5100
2. – Областният управител на област Кърджали на основание чл. 32, ал. 1 от ЗА и чл. 148, ал. 3,
т. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с входящ
№ РР-01-804 от 25.04.2018 г. на „ЕСО“ – ЕАД,
София, на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, ЕИК 175201304, с адрес на управление
София бул. Цар Борис ІІІ № 201, представлявано от
Ангелин Цачев – изпълнителен директор, е издал
Разрешение № РД-11-356 от 16.05.2018 г. за строеж:
„Реконструкция на въздушна електропроводна
линия 110 kV „Даладжа“ от п/ст „Гледка“ до п/ст
„Ардино“, намиращ се на територията на община
Кърджали и община Ардино, съгласно одобрен
инвестиционен проект на основание чл. 145, ал. 1,
т. 2 от ЗУТ във връзка със заявление с вх. № РР01-804-1 от 25.04.2018 г. на „ЕСО“ – ЕАД, София.
За строежа е извършена оценка по чл. 142, ал. 6,
т. 2 от ЗУТ за съответствието на инвестиционния
проект със съществените изисквания към строежите с комплексен доклад № 5 от 18.04.2018 г. от
строителен консултант „Хеброс консулт“ – ЕООД,
с адрес на управление Пловдив, ул. Радецки № 17,
с управител Петко Арабаджийски, удостоверение
№ РК-0551 от 18.12.2015 г. Съгласно изискването на
чл. 142, ал. 10 от ЗУТ е представен доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект по
част „Конструктивна“ от инж. Емануела Баджова,
удостоверение № 00343/28.07.2017 г. Строежът е
втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква
„б“ от ЗУТ и подлежи на държавно приемане от
органите на ДНСК. Съгласно чл. 149, ал. 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
5165
46. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план, свързан с регионални
прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособена територия на „ВиК“ –  ООД, Кърджали:
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) на обект: „Доизграждане и реконструкция на канализционна мрежа в кв. Гледка
и кв. Горна Гледка, агломерация Кърджали – канализационни колектори в кв. Горна Гледка,
землище Кърджали“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
5089
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157. – Община Провадия на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за „Сградно канализационно отклонение“,
представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии до ПИ № 171007 в землището на
гр. Провадия, ЕК АТТЕ 58503, собственост на
„Кейсинг България“ – ЕООД, представлявано
от Левент Мустафов Каракашев, с дължина
на проектното трасе 187,61 м и в обхват: ПИ
№ 132 – път ІІІ клас от републиканската пътна
мрежа (държавна публична собственост), ПИ
№ 131 – горска територия на МЗГ (частна държавна собственост), ПИ № 171012 – нива, собственост
на Николай Златев Саров, и ПИ № 171011 – нива,
собственост на Донка Златева Трендафилова. 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.
5132
4. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за „Изграждане на
оптична свързаност за БС на Теленор 2040 РТС
Петрич“ в землището на с. Левуново, община
Сандански, област Благоевград. Трасето на кабела
е с дължина 1048,83 м и преминава по поземлени
имоти с идентификатори 43243.59.12 и 43243.49.29 по
КККР на с. Левуново – полски пътища на община
Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406, ет. 4, в сградата на Община Сандански
и може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. 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 Сандански.
5077
8. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект:
„Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор
77476.507.186 в землището на с. Хрищени, община
Стара Загора“. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. 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 за подробен
устройствен план до общинската администрация.
5128

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от
Окръжната прокуратура – Благоевград, против
чл. 15, ал. 1, т. 14 и чл. 100, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
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съвет – гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
на Община гр. Гоце Делчев, приет с Решение № 10
по протокол № 2 от заседание на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев, проведено на 11.12.2007 г.,
изменян и допълван с решения на Общинския
съвет – гр. Гоце Делчев, № 173 от 30.12.2008 г.,
№ 4 от 24.11.2011 г., № 139 от 27.12.2012 г., № 337
от 12.02.2014 г., № 3 от 26.11.2015 г., по което е
образувано адм. дело № 390/2018 г. по описа на
Административния съд –   Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.07.2018 г. от 10 ч.
5090
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Христо Николаев
Апостолов против раздел ХІ „Административнонаказателни разпоредби“, включващ чл. 54, 55 и
56 от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Бургас, приета с решение
на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 2, протокол
№ 34 от 25.03.2014 г., изм. с решение на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 7, протокол № 37 от
24.06.2014 г. По оспорването е образувано адм. д.
№ 1060/2018 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 12.07.2018 г. от 10 ч.
5175
А дминистративни ят съд – Видин, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, против Заповед № 118
от 25.01.2018 г., поправена със Заповед № 216 от
9.02.2018 г. на кмета на община Монтана, с която
е одобрен проект на ПУП – ПРЗ за УПИ XI в
кв. 138а по действащия ПУП на ЦГЧ – Монтана. По протеста е образувано административно
дело № 76/2018 г. по описа на Административния
съд – Видин. На основание чл. 137, ал. 4 АПК се
призовават следните лица с последни известни
адреси, както следва: Мая Петрова Мартинова – гр. Монтана, ул. Клокотница (Г. Михайлов)
№ 5, ет. 4, ап. 8; Румен Томов Мартинов – област Монтана, община Бойчиновци, с. Мърчево,
ул. Двадесет и три № 3; Стела Благоева Иванова – област Монтана, гр. Берковица, ул. Огоста
№ 3, вх. Б, ет. 2, ап. 13, Нелия Илиева Ройчева – гр. Монтана, бул. Хаджи Димитър № 15, вх.
Б, ет. 3, ап. 5. Същите са заинтересовани лица по
административно дело № 76/2018 г. по описа на
АС – Видин, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 9.07.2018 г. от 13.30 ч.
5178
А дминистративни ят 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 протестиран текстът на чл. 16, ал. 9 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по
което е образувано адм. дело № 217/2018 г. по
описа на Административния съд – Враца, насрочено за 3.07.2018 г. от 10,30 ч.
5101
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
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при Районната прокуратура – Габрово, против
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Габрово, приета с Решение № 23 от 17.03.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Габрово, като се иска
отмяната є като незаконосъобразна поради това,
че при приемането є е нарушена разпоредбата
на чл. 26 от ЗНА, по което е образувано адм.
д. № 95/2018 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 20.06.2018 г. от 11 ч.
5071
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Кърджали,
против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
Община Момчилград, приета с Решение № 103 от
28.10.2008 г. на Общинския съвет – Момчилград.
По протеста е образувано адм. д. № 170/2018 г.
по описа на Административния съд – Кърджали,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.06.2018 г. от 10,10 ч.
5112
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжната прокуратура – Кърджали, на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община
Джебел, приета с Решение № 132 от 5.12.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Джебел, по което е
образувано адм. д. № 169/2018 г. по описа на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
4.07.2018 г. от 10 ч.
5113
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Кърджали, против
Наредбата за управление на общинските пътища
на територията на община Момчилград, приета
с Решение № 107 от 28.10.2008 г. на Общинския
съвет – Момчилград. По протеста е образувано
адм. д. № 167/2018 г. по описа на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 27.06.2018 г. от 10 ч.
5114
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали,
на разпоредбите на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Момчилград, приета с Решение № 13 от
13.02.2008 г. на Общинския съвет – Момчилград,
по което е образувано адм. д. № 174/2018 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.06.2018 г. от 10,40 ч.
5138
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Кърджали, против Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската админи-
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страция, приет с Решение № 5 от 16.11.2015 г.
по протокол № 2 от 16.11.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Ардино. По протеста е образувано
административно дело № 177/2018 г. по описа на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.06.2018 г. от 10,50 ч.
5179
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против Наредбата за
реда и условията за поставяне на преместваеми
съоръжения на територията на община Лесичово, приета с Решение № 426 от 29.06.2007 г. на
Общинския съвет – с. Лесичово. По протеста е
образувано адм. д. № 446 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено
за разглеждане на 6.06.2018 г. от 9,45 ч.
5134
Административният съд – Пловдив, второ отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във връзка
с чл. 188 от АПК съобщава, че от Окръжната
прокуратура – Пловдив, е постъпило оспорване
на чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 7, буква „е“, чл. 23, ал. 4
и чл. 24, ал. 8 от Наредба № 21 за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Куклен, по което е образувано административно дело № 1351/2018 г.,
по описа на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 4.07.2018 г. от 9 ч.
5147
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Разград, с искане да
бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 7, букви „е“ и „ж“,
чл. 23, ал. 4 в частта относно „и/или упълномощени от него длъжностни лица“ и чл. 24, ал. 7 във
връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5 и ал. 8 от Наредбата
за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Завет, приета
с Решение № 90 от протокол № 13 от 27.11.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Завет, по който е
образувано административно дело № 84/2018 г.
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 19.06.2018 г. от 10 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение
на делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
5072
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Окръжната прокуратура – Разград, с
искане да бъде отменена като незаконосъобразна
разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат
2015 – 2019 г., приета с Решение № 272 по протокол № 19 от 22.12.2016 г. на ОбС – Разград, по
който е образувано адм. д. № 79/2018 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 26.06.2018 г. от 10 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
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или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
5117
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда
е постъпило оспорване от прокурор в Районната
прокуратура – Сливен, на разпоредбата на чл. 25,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Сливен, приета от Общинския съвет – гр. Сливен, по което оспорване е образувано
адм. д. № 152/2018 г. по описа на Административния съд – Сливен, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 27.06.2018 г. от 14 ч.
5151
А дминистративният съд – София област,
четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, против
чл. 5 и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за придобиване,
притежание, отглеждане на кучета – домашни
любимци, и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Чавдар, приета с Решение № 185 по протокол № 17
от 26.01.2017 г. на ОбС – с. Чавдар, е образувано
адм. дело № 470/2018 г. по описа на съда, което е
насрочено за разглеждане на 27.06.2018 г. от 10 ч.
5135
А дминистративният съд – София област,
четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 6, ал. 1, чл. 4 и чл. 5, т. 1 от Наредбата за регистриране и стопанисване на кучета в
община Антон, приета с Решение № 93 по протокол № 8 от 18.06.2008 г. на ОбС – с. Антон, е
образувано административно дело № 474/2018 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане на
27.06.2018 г. от 10 ч.
5176
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 468/2018 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 11.07.2018 г. от 10 ч. Образувано е
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 19, ал. 2, чл. 19, ал. 3, т. 3 и чл. 21,
ал. 1, т. 6 от Наредбата за отглеждане на животни
на територията на община Костенец.
5177
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Общински съвет – гр. Попово.
По протеста е образувано адм. д. № 80/2018 г. по
описа на Административния съд – Търговище, със
страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и
Общинския съвет – гр. Попово, представляван
от неговия председател. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
19.06.2018 г. от 10 ч.
5136
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А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Търговище, против Правилника
за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация на Общинския
съвет – гр. Антоново. По протеста е образувано
адм. д. № 77/2018 г. по описа на Административния съд – Търговище, със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинският
съвет – гр. Антоново, представляван от неговия
председател. Делото е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 19.06.2018 г. от
10,30 ч.
5137
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се
оспорва изцяло Наредба № 25 за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на
община Харманли, по който е образувано адм.
дело № 361/2018 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 27.06.2018 г. от 10,30 ч.
5180
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбите
на чл. 13, т. 2 и 18 от Наредба № 1 за опазване
на обществения ред и поддържане на приветлив
вид на Община Ямбол, приета с решение по т. 10
на проведеното на 28.01.2016 г. заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, последно изменена
и допълнена с решение по т. 5 от заседанието
на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на
31.01.2018 г., по което е образувано адм. дело
№ 110/2018 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 21.06.2018 г. от 10 ч.
5152
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 83
състав, по гр. дело № 25716/2018 г., на основание
чл. 560 – 568 ГПК и Заповед № 397839 от 2.05.2018 г.
кани държателя на временно удостоверение № 010,
издадено от „Химкомплект 2000“ – АД, ЕИК
130125466, за 100 броя налични поименни акции
с право на глас от капитала на „Химкомплект
2000“ – АД, ЕИК 130125466, всяка с номинална
стойност 1 лв., собственост на Владимир Николов
Бараков, да заяви по настоящото дело правата
си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено
на 3.07.2018 г. от 11,40 ч., когато ще се разгледа
молбата на Владимир Николов Бараков, акционер
в „Химкомплект 2000“ – АД, ЕИК 130125466, за
обезсилване на това удостоверение. В случай че в
указания срок държателят не заяви своите права,
ценната книга ще бъде обезсилена. Заповядва да
не се издават акции и да не се извършват плащания по гореописаните ценни книжа. Насрочва
делото в открито съдебно заседание на 3.07.2018 г.
от 11,40 ч., за когато да се призове молителят
Владимир Николов Бараков, акционер в „Химкомплект 2000“ – АД, ЕИК 130125466.
5184
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Софийският районен съд, ІІІ ГО, 83 състав, е
образувал гр.д. № 25699/2018 г. по иска с правно
основание чл. 560 – 568 ГПК и Заповед № 397832
от 2.05.2018 г. от Катя Тодорова Костова-Кушева с
искане за обезсилване на временно удостоверение
№ 082 за 100 броя обикновени поименни акции
с право на глас от капитала на „Химкомплект
2000“ – АД, ЕИК 130125466, всяка с номинална
стойност 1 лв. Кани държателя на временно
удостоверение № 082, издадено от „Химкомплект
2000“ – АД, ЕИК 130125466, за 100 броя налични
поименни акции с право на глас от капитала
на „Химкомплект 2000“ – АД, ЕИК 130125466,
всяка с номинална стойност 1 лв., собственост
на Катя Тодорова Костова-Кушева, да заяви по
настоящото дело правата си върху това временно
удостоверение най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 3.07.2018 г. от 11,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на Катя Тодорова Костова-Кушева, акционер в „Химкомплект
2000“ – АД, ЕИК 130125466, за обезсилване на
това удостоверение. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценната
книга ще бъде обезсилена. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаните ценни книжа. Насрочва делото
в открито съдебно заседание на 3.07.2018 г. от
11,30 ч., за когато да се призове молителят Катя
Тодорова Костова-Кушева, акционер в „Химкомплект 2000“ – АД, ЕИК 130125466.
5185

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Българска асоциация адаптирана физическа
активност и спорт“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 28.06.2018 г. от 11 ч. в София,
ж. к. Студентски град, НСА „Васил Левски“, бл.
70, ет. 1, каб. АФАС, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на сдружението за 2017 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2017 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно и ще
се проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
5173
10. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на българските учители по физическо възпитание и спорт (АБУФВС)“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
29.06.2018 г. в 15 ч. в София, ул. Хайдут Сидер
№ 8, сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2017 г.; 2. промени в устава на АБУФВС; 3.
избор на управителен съвет съгласно чл. 32 и 34
от устава; 4. обсъждане и приемане на програма
и спортен календар за учебната 2018/2019 г.; 5.
награждаване на изявили се членове на АБУФВС;
6. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. при
същия дневен ред.
5205
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5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българо-италианска културна асоциация Феникс“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на 2.07.2018 г. в 11 ч. в София, ул. Георги
Сава Раковски № 111, ет. 2, ап. 9, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
УС, годишен финансов отчет и освобождаване
на настоящите членове на УС от отговорност; 2.
приемане на нови и освобождаване на настоящи
членове; 3. избор на нови членове на УС или
преизбиране на настоящите за нов мандат; 4. промяна на адреса на управление на сдружението; 5.
гласуване на бюджета за 2018 г. и актуализиране
размера на дължимия членски внос; 6. изменения
и допълнения в устава на сдружението; 7. разни.
В случай на липса на кворум за провеждане на
събранието на посочената дата и час на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един
час по-късно и при същия дневен ред.
5092
2. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на железничаря“ – София, ул. Иван Вазов № 3,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на 5.07.2018 г. в 16 ч. в салона
на Клуба на железничаря на Централна гара при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата на Клуба за 2017 г.; 2. доклад за извършената
финансова ревизия; 3. прием на нови членове на
Клуба; 4. разни.
5146
289. – Съюзният съвет на сдружение „Съюз
на т ра нспор т н и т е си н д и к ат и в Бъ л г ари я“
(СТСБ) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 10 от устава на сдружението свиква
редовен конгрес на 16.07.2018 г. в 10 ч. в хотел
„Риу Правец Голф и Спа Резорт“, кв. Езерото № 8,
гр. Правец, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на СТСБ; 2. доклад на ФКК; 3. предложения за изменения и допълнения на устава
на СТСБ; 4. освобождаване на председател на
СТСБ, зам.-председател на СТСБ и председател
на ФКК на СТСБ; 5. избор на председател на
СТСБ, зам.-председател на СТСБ и председател
на ФКК на СТСБ; 6. програма на СТСБ за периода 2018 – 2023 г.
5164
17. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав“, Варна,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 8.07.2018 г. в 17 ч. във
Варна, район „Аспарухово“, Високотехнологичен
бизнес инкубатор, ст. 211, при следния дневен
ред: 1. отчет на сдружението за 2017 г.; 2. план
за дейността през следващия отчетен период; 3.
промени в устава на сдружението.
5155

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация на корабопритежателите“
(Браншова организация) – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.07.2018 г. в 10 ч. в офиса на „Параходство
БМФ“ – АД, Варна, бул. Приморски № 1, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността през 2017 г.; 2. приемане план-програма
за дейността през 2018 г.; 3. приемане на бюджет
за 2018 г.; 4. членство в Морски Клъстър; 5.
приемане на нови членове; 6. промени в устава;
7. разни. Всички материали по дневния ред на
събранието са на разположение на членовете в
офиса на БАК, Варна, бул. Приморски № 1.
5145
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лаута арми боксов клуб“,
Пловдив, на основание чл. 12, ал. 4 от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
29.06.2018 г. в 17 ч. на адреса на управление на
дружеството при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за доброволно членуване на сдружение с нестопанска цел „Лаута арми боксов
клуб“, ЕИК 176323466, със седалище и адрес
на управление: Пловдив, район „Централен“,
бул. Шести септември № 177, представлявано от
председателя на управителния съвет Борис Стефанов Манолов, в сдружение с нестопанска цел
„Българска федерация по бокс“, ЕИК 121341855,
със седалище и адрес на управление: София, район
„Средец“, бул. Васил Левски № 75, представлявано
от Красимир Иванов Инински – председател на
управителния съвет; 2. вземане на решение за
приемане и спазване на устава на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по бокс“;
3. овластяване на представляващия сдружение с
нестопанска цел „Лаута арми боксов клуб“ – председателя на управителния съвет Борис Стефанов
Манолов да извърши всички необходими действия,
включително да организира изготвянето и депозирането на необходимите документи до сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по
бокс“ за приемане на сдружение с нестопанска
цел „Лаута арми боксов клуб“ за член на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация
по бокс“; 4. вземане на решение за промяна на
чл. 12, ал. 4 от устава на сдружение с нестопанска
цел „Лаута арми боксов клуб“, като цитираната
разпоредба на устава ще има следната редакция
след промяната: „Общото събрание се свиква чрез
изпращане на писмена покана от управителния
съвет до всеки от членовете на общото събрание,
която трябва да е получена най-малко седем дни
преди провеждане на заседанието на общото
събрание. Поканата съдържа дневния ред, дата,
час и място на провеждане на общото събрание
и по чия инициатива то се свиква.“
5129
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