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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм.,
бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30,
65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и
103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47
от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20,
23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14,
17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от
2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г. и бр. 7,
38, 57, 64 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 1, т. 23а думата „действия“
се заменя със „сделки“, след думите „енергия или“ се добавя „природен“ и се създава
изречение второ: „Комисията се произнася
след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани
със сделките.“
§ 2. В чл. 31а, ал. 1 в текста преди т. 1
след думата „енергия“ се поставя запетая и се
добавя „цените за достъп и/или пренос през
електропреносната и/или електроразпределителните мрежи и цената и/или компонентата
от цената по чл. 30, ал. 1, т. 17“.
§ 3. В чл. 36ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 в изречение първо в началото се
добавя „За“, думите „обезпечават с банкова
гаранция и/или депозит в пари по банкова
сметка на фонда“ се заменят с „предоставя
обезпечение“ и се създава изречение трето:
„Обезпечението се предоставя в една от следните форми:
1. депозит в пари по банкова сметка на
фонда;
2. банкова гаранция.“

2. В ал. 6 думите „банковата гаранция и/
или депозитът“ се заменят с „обезпечението“.
3. В а л. 9 в изречен ие п ърво д у м и т е
„привеждане на банковата гаранция и/или
депозита“ се заменят с „привеждането му“,
а в изречение второ думите „актуализирана
банкова гаранция и/или депозит“ се заменят
с „актуализирано обезпечение“.
4. В ал. 10 думите „и подава до независимия
преносен оператор искане за отстраняването
му от пазара на електрическа енергия“ се
заменят с „по реда на наредбата по чл. 36к“.
5. Създава се нова ал. 11:
„(11) При неизпълнение от търговец или
производител на задължения по този член
фондът приема мотивирано решение за отстраняването му от пазара на електрическа
енергия за срок, определен в решението.
Отстраняването се извършва от независимия
преносен оператор след получаване на искане от фонда. Решението за отстраняване се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението.“
6. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
в края на изречението се добавя „с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс“.
§ 4. В чл. 36з се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Средствата на фонда са несеквестируеми и по отношение на тях не може да
бъде извършено прихващане от трети лица
със задължения на фонда. Фондът може да
прихваща вземанията си за вноски по чл. 36е,
ал. 1 срещу задължението си за заплащане
на премия по чл. 36и въз основа на акт за
прихващане на вземанията, издаден от председателя на фонда.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Отсрочване или разсрочване на задълженията за вноски по чл. 36е, ал. 1 се извършва
при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Разрешението
за отсрочване или разсрочване се издава от
управителния съвет на фонда.“
§ 5. В чл. 36к в края на изречението се
добавя „както и реда за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението по
чл. 36ж, ал. 3“.
§ 6. В чл. 47, ал. 3 изречение първо се
измен я т а к а: „Решен ие т о на ком иси я т а
за обявяване на конк у рс се обнародва в
„Държавен вестник“, като за конкурса се
публикува и подробна информация в „Официа лен вестник“ на Европейск и я съюз.“,
създава се ново изречение второ: „Срокът
за подаване на заявление за участие в кон-
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курса е не по-кратък от 6 месеца от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.“, а досегашното изречение второ
става изречение трето.
§ 7. В чл. 48, изречение първо думите „и
публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз“ се заличават.
§ 8. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При повторно обявяване на конкурс
срокът за подаване на заявления за участие
в конкурса не може да бъде по-кратък от
три месеца от датата на обнародване на решението за повторно обявяване на конкурса
в „Държавен вестник“.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 9. В глава пета в наименованието на
раздел I след думата „строеж“ се добавя „и
право на собственост“.
§ 10. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или линейни“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „и/или линейни“ се
заличават.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 право на собственост може да се придобива и върху части от
имоти с размери, по-малки от 3 дка за ниви,
2 дка за ливади, 1 дка за трайни насаждения
и 1 дка за гора със съгласието на собственика
на имота.”
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думата „обекти“ се добавя „и обекти с
национално значение“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „чл. 124, ал. 3“ се заменят с „чл. 124а,
ал. 5“.
§ 11. В чл. 63, ал. 1, изречение второ думите
„ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 12. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „въздушни и подземни
електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на
електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи“
се заменят с „линейни енергийни обекти“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „въздушни и подземни
електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на
електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи“
се заменят с „линейни енергийни обекти“;
б) в т. 3 думите „поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти“ се заменят
със „засегнатите поземлени имоти“.
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3. В ал. 3:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „на въздушни и
подземни електропроводи, топлопроводи,
газоп ровод и, неф т оп ровод и и неф т оп ро дуктопроводи“ се заменят с „и изграждане
на линейни енергийни обекти“;
бб) в буква „б“ навсякъде думата „служещите“ се заменя със „засегнатите“;
вв) в буква „в“ след думата „дървета“ се
добавя „и храсти“, а думите „електропроводите и хидросъоръженията“ се заменят с
„линейните енергийни обекти“;
б) в т. 2:
аа) в текста преди буква „а“ думата „служещите“ се заменя със „засегнатите“;
бб) в буква „а“ след думите „застрояване
или“ се добавя „засаждане на“;
вв) в буква „б“ думите „изисквания и след
писмено съгласуване с титуляря на сервитута“ се заменят с „и други изисквания и след
писмен договор, предвиждащ съответните
условия и цена“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. промяната на собствеността на засегнатия имот и на линейния енергиен обект
не прекратява действието на сервитутите по
ал. 1;“
г) в т. 4, изречение второ думите „всяка
част от господстващия имот“ се заменят с
„лицата по ал. 1“, а думите „служещия имот“
се заменят със „засегнатите имоти“;
д) в т. 5 думите „за нуждите на господстващия имот“ се заменят с „от лицата по
ал. 1 за изграждането и експлоатацията на
линейния енергиен обект“;
е) в т. 6 думата „служещия“ се заменя със
„засегнатия“.
4. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „на съответните“ се заменят с „и размерите на сервитутните зони
на линейния енергиен обект в засегнатите“;
б) в т. 2 след думата „изплати“ се добавя
„или внесе“, а думите „на собственика на
имота, върху който е възникнал сервитутът“
се заменят с „по реда на ал. 6 на разположение на собственика“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Определянето на размера и изплащането на обезщетенията за сервитутите на
енергийните обекти се извършват по реда
на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на
територията или по взаимно съгласие на
страните въз основа на оценка от независим оценител. Обжалването на размера на
обезщетението от заинтересованите лица не
препятства упражняването на сервитутните
права от лицата по ал. 1.“
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6. В ал. 8 думите „е учредено“ се заменят
със „се учредява“, а думата „уговаря“ се заменя с „посочва“ и се създава изречение второ:
„Когато сервитутната зона не попада в имота,
в който ще се изгражда площадков енергиен
обект, за този обект се учредяват сервитути.“
7. В ал. 10 след думата „обекти“ се добавя
„и обекти с национално значение“.
§ 13. В чл. 64а навсякъде думата „служещия“ се заменя със „засегнатия“.
§ 14. В чл. 66 думата „служещи“ се заменя
със „засегнатите“.
§ 15. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 62, ал. 1
и чл. 64, ал. 1“ се заменят с „лицата, които
експлоатират енергийните обекти“ и след тях
се поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици,
тротоари и друга инфраструктура – публична
собственост, с изключение на поземлени имоти
в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на
линейни енергийни обекти, като осигуряват
тех ническата безопасност и предприемат
мерки за недопускане на щети.“
§ 16. В чл. 81е, ал. 2, изречение второ думата
„лица“ се заменя с „членове, представляващи
вертикално интегрираното предприятие, и
членове, представляващи акционери – трети
страни, в случаите, в които има такива акционери“.
§ 17. В чл. 81н се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственикът на мрежата, когато е
определен независим системен оператор на
газопреносна мрежа, и операторът на съоръжение за съхранение на природен газ, когато
са част от вертикално интегрирано предприятие, са независими по отношение на правноорганизационната форма, организацията и
вземането на решения от другите дейности
на вертикално интегрираното предприятие,
които не са свързани с пренос, разпределение
и съхранение на природен газ.“
2. В ал. 6 се създава изречение второ:
„Операторът на съоръжение за съхранение на
природен газ притежава ефективни, независими от вертикално интегрираното предприятие
за природен газ права за вземане на решения
относно активите, които са необходими за
функционирането, поддръжката или развитието на съоръжението за съхранение.“
§ 18. В чл. 81о се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Персоналът на оператор, който е бил
част от вертикално интегрирано предприятие,
не се прехвърля към предприятия, изпълня-
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ващи някоя от функциите по производство
или доставка.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 19. Създава се чл. 92а:
„Чл. 92а. (1) Операторите на публично
достъпни зарядни точки са страни по сделки
с електрическа енергия като крайни клиенти
във връзка с предоставяни от тях услуги за
зареждане на електрически превозни средства.
(2) Ползвателите на услуги за зареждане на
електрически превозни средства не са страни
по сделките с електрическа енергия.
(3) Доставката на електрическа енергия за
зарядна точка, разположена в имот, който се
снабдява като обект на краен клиент, може да
е предмет на сделка, страна по която е енергийно предприятие, различно от доставящото
електрическа енергия за снабдяване на имота.
(4) Сделките с електрическа енергия по
ал. 1 и 3 и отношенията по предоставянето на
услуги за зареждане на електрически превозни
средства се уреждат съгласно правилата по
чл. 91, ал. 2.“
§ 20. В чл. 104а се създават ал. 5 и 6:
„(5) Операторите на публично достъпни
зарядни точки като крайни клиенти ползват
електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са
присъединени, при общите условия по ал. 1.
(6) Ползвателите на услуги за зареждане на
електрически превозни средства не са страна
по сделки с оператора на електропреносната
и/или електроразпределителната мрежа.“
§ 21. В чл. 116 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже присъединяването
на нов обект на производител на електрическа енергия въз основа на възможни бъдещи
ограничения в преносната способност на
мрежата, като предоставя необходимата информация за преносната мрежа във връзка с
присъединяването, включително за начина и
сроковете за присъединяване, в съответствие
с 10-годишния план за развитие на мрежата.
(9) Операт ор ът на елек т роп реносната
мрежа няма право да откаже нова точка за
присъединяване на нов обект на производител на електрическа енергия на основание,
че това ще доведе до допълнителни разходи, свързани с увеличаване на преносната
способност на елементите от мрежата в
непосредствена близост до точката на присъединяване. Промените в електропреносната
мрежа, необходими за присъединяването, се
отразяват в следващия 10-годишен план за
развитие на мрежата.“
§ 22. В чл. 117 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„енергия” се поставя запетая и се добавя
„включително зарядна точка“.
2. В ал. 4 след думата „мотивира“ се добавя
„писмено“.
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3. Създава се ал. 10:
„(10) При изграждане на зарядна точка
по чл. 92а, ал. 3 по искане на клиента тя се
присъединява към съответната електрическа
мрежа като обособен обект със самостоятелно
измерване на доставяната от мрежата електрическа енергия при условията и по реда на
наредбата по чл. 116, ал. 7.“
§ 23. В чл. 118 ал. 2 се изменя така:
„(2) Операторът на елект ропреносната
мрежа, съответно оператор на електроразпределителна мрежа може в съответствие с
критерии, определени в правилата по чл. 83,
ал. 1, т. 4 и 5, временно да ограничи или да
преустанови достъпа на ползвател на мрежата,
който нарушава условията за достъп, и това
би довело до нарушаване на техническите
параметри и сигурността на мрежите или
до влошаване на условията за снабдяване на
други ползватели.“
§ 24. В чл. 119 ал. 5 се отменя.
§ 25. В чл. 120 се създава ал. 7:
„(7) Когато това е технически възможно
и икономически целесъобразно, операторът
на електропреносната или на съответната
електроразпределителна мрежа при присъединяване към мрежата на зарядна точка,
както и в случаите по чл. 67, ал. 4 от Закона
за енергийната ефективност, монтира интелигентни измервателни системи при спазване
изискванията на чл. 67, ал. 6 от същия закон.“
§ 26. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 след думата „може“
се добавя „с писмен мотивиран отказ“;
б) точка 1 се отменя.
2. В ал. 6 думите „т. 1 и 2“ се заменят с
„т. 2“.
§ 27. В чл. 199, ал. 5 след думата „може“
се добавя „с писмен мотивиран отказ“.
§ 28. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създава се т. 24г:
„24г. „Зарядна точка“ е интерфейс, с помощта на който може да се зарежда по едно
електрическо превозно средство или да се
заменя акумулаторът на едно електрическо
превозно средство.“;
б) създава се т. 26а:
„26а. „Интелигентна измервателна система“
е електронна система, която може да измерва
потреблението на енергия, като предоставя
повече информация от традиционен измервателен уред, и може да предава и да получава
данни посредством форма на електронна
комуникация.“;
в) създава се т. 31б:
„31б. „Линеен енергиен обект” е подземен
и/или надземен провод или съвкупност от
проводи, включително принадлежащите им
трайно прикрепени към земята конструк-
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тивни елементи и/или съоръжения, както и
водопроводи на хидротехнически съоръжения,
предназначени за:
а) пренос или разпределение на електрическа и топлинна енергия, природен газ,
нефт или нефтопродукти през преносна или
разпределителна мрежи;
б) производство на електрическа и/или
топлинна енергия;
в) пренос на добития нефт и природен газ
от обект за добив до площадкови енергийни
обекти.“;
г) създава се т. 34д:
„34д. „Оператор на публично достъпна
зарядна точка“ е физическо или юридическо
лице, което отговаря за експлоатацията на
публично достъпна зарядна точка.“;
д) създава се т. 41г:
„41г. „Публично достъпна зарядна точка“
е зарядна точка, която предоставя недискриминационен достъп на ползвателите в
Европейския съюз. Недискриминационният
достъп може да включва различни условия за
идентификация на ползвателя, за използване
и за заплащане на услугата.“
2. В § 1а думите „и Директива 2009/73/ЕО
от 13 юли 2009 г. на Европейския парламент
и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна
на Директива 2003/55/ЕО (ОВ, L 211/94 от
14 август 2009 г.)“ се заменят с „Директива
2009/73/ЕО от 13 юли 2009 г. на Европейския
парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и
за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ, L
211/94 от 14 август 2009 г.) и изискванията на
чл. 2, т. 3 и 7 и чл. 4, параграфи 7, 8, 9, 10, 11
и 12 на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври
2014 г. за разгръщането на инфраструктура
за а л тернативни горива (ОВ, L 307/1 от
28 октомври 2014 г.)“.
§ 29. В § 73, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ,
бр. 38 от 2018 г.) думата „Срочните“ се заменя
с „Безсрочните и срочните“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 105 от
2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 27 и 38 от 2018 г.)
в чл. 67 ал. 6 се изменя така:
„(6) Когато се прилагат интелигентни измервателни системи и се въвеждат интелигентни
средства за търговско измерване за природен
газ и/или електрическа енергия, се спазват
следните изисквания:
1. измервателните системи да осигуряват
информация на крайните клиенти относно
реалния период на потребление, както и да се
вземат изцяло под внимание целите за енергийна ефективност и ползите за крайния клиент
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при формулиране на минимално допустимите
функционални характеристики на измервателните уреди и задълженията, наложени на
участниците на пазара;
2. да се гарантира сигурността на интелигентните средства за търговско измерване и
предаването на данни, както и неприкосновеността на личния живот на крайните клиенти,
при спазване на законодателството относно
защита на данните и неприкосновеността на
личния живот;
3. по искане на крайния клиент да се осигурява възможност средствата за търговско
измерване да отчитат електрическата енергия,
доставена в електропреносната или в съответната електроразпределителна мрежа от обекта
на крайния клиент;
4. да се осигурява възможност, по искане на
краен клиент, данните за подадената и отдадената електрическа енергия да се предоставят – на
него или на трета страна, действаща от името
на крайния клиент, в лесно разбираем формат,
който да позволява сравнение на търговските
условия на сходна основа;
5. по време на инсталирането на интелигентни средства за търговско измерване операторът
на съответната мрежа да дава на крайните
клиенти подходящи съвети и информация,
по-специално за пълния потенциал на тези
средства по отношение на управлението на
отчитането на показанията и наблюдението
на енергопотреблението.“
§ 31. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от
2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13,
58 и 103 от 2017 г. и бр. 17 и 77 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 54:
а) в ал. 1 т. 1 и 4 се отменят;
б) в ал. 2, т. 2:
аа) буква „а“ се отменя;
бб) в буква „б“думите „ал. 1, т. 4, 5 и 6“ се
заменят с „ал. 1, т. 5 и 6“.
2. В чл. 55, ал. 1, т. 1 думите „чл. 54, ал. 2,
т. 2, буква „а“ и чл. 54, ал. 1, т. 4 – 7“ се заменят с „чл. 54, ал. 1, т. 5 – 7“.
3. В чл. 56, ал. 1 в текста преди т. 1 навсякъде думите „чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, т. 3, буква
„ж“, т. 4 – 7“ се заменят с „чл. 54, ал. 1, т. 2,
т. 3, буква „ж“ и т. 5 – 7“.
4. В чл. 61:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „включително на прилежащите към тях хидротехнически съоръжения
(шахти) с площ до 15 кв. м, както и“ се заличават, а накрая се добавя „включително на
прилежащите към тях съоръжения (шахти с
площ до 15 кв. м или стъпки с площ до 100 кв. м
на стълбове за въздушни електропроводи)“;
бб) създава се т. 5:
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„5. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения
за производство на електрическа енергия.“;
б) в ал. 2 думите „нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни хидротехнически
съоръжения за производство на електрическа
енергия“ се заличават;
в) в ал. 3, т. 2, буква „в“ накрая се добавя
„и т. 5“.
§ 32. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм.,
бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112
от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и
64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и
103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39
от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27
и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и
100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от
2017 г. и бр. 17 и 77 от 2018 г.) в чл. 17а, ал. 2
съюзът „а“ се заличава, а накрая се добавя „а
за кранови възли, станции за катодна защита,
свещи, контролно-измервателни прибори и
електрически съоръжения към газопроводи с
площ не по-голяма от 300 кв. м“.
§ 33. Започнатите и неприк лючили до
влизането в сила на този закон процедури по
чл. 54, ал. 1, т. 1 и 4 от Закона за горите се
довършват по досегашния ред.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 26 септември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8728

РЕШЕНИЕ

за избиране на съдия в Конституционния съд
на Република България
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148,
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционен съд
РЕШИ:
Избира Красимир Красимиров Влахов за
съдия в Конституционния съд на Република
България.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8853
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2018 г. за
финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Ученически олимпиади
и състезания“, одобрена с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие
на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 231 035 лв., разпределени
по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по модул
„Осигуряване на обу чение на талантливи
ученици за участие в ученическите олимпиади“ на Национална програма „Ученически
олимпиади и състезания“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаляване на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те о т
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси и т. 3 от Решение № 271
на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по модули на Национална програма „Ученически олимпиади и
състезания“ за 2018 г.
Община

Област

Средства
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

44 850

Гоце Делчев

Благоевград

7 150

Петрич

Благоевград

1 950

Разлог

Благоевград

1 950

Сандански

Благоевград

6 500

Симитли

Благоевград

Бургас

Бургас

101 400

650

Карнобат

Бургас

2 600

Варна

Варна

124 800

Велико Търново Велико Търново

36 400

Горна Оряховица Велико Търново

1 300

Свищов

Велико Търново

3 250

Белоградчик

Видин

650

Брегово

Видин

650

Видин

Видин

14 300

Бяла Слатина

Враца

1 300

Враца

Враца

30 550

Козлодуй

Враца

650

Мездра

Враца

1 950

Габрово

Габрово

20 150

Севлиево

Габрово

3 900

Трявна

Габрово

650

Балчик

Добрич

650

Добрич

Добрич

35 100

Ардино

Кърджали

650

Кърджали

Кърджали

27 950
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Община

Област

Средства
(в лв.)

Момчилград

Кърджали

Дупница

Кюстендил

7 150

Кюстендил

Кюстендил

10 400

Ловеч

Ловеч

9 750

Луковит

Ловеч

650

Троян

Ловеч

1 950

Берковица

Монтана

650

Монтана

Монтана

11 050

Велинград

Пазарджик

650

Пазарджик

Пазарджик

18 200

Перник

Перник

8 450

Белене

Плевен

650

Левски

Плевен

650

Плевен

Плевен

44 850

Карлово

Пловдив

1 950

Пловдив

Пловдив

74 425

Първомай

Пловдив

1 300

Кубрат

Разград

650

Разград

Разград

13 650

Русе

Русе

40 235

Дулово

Силистра

Силистра

Силистра

16 250

Сливен

Сливен

23 400

Златоград

Смолян

1 300

Мадан

Смолян

1 300

Рудозем

Смолян

650

Смолян

Смолян

Столична

София-град

Ботевград

София област

1 300

Елин Пелин

София област

650

Ихтиман

София област

1 300

Костенец

София област

1 950

Костинброд

София област

3 250

Пирдоп

София област

3 900

Самоков

София област

1 300

Казанлък

Стара Загора

16 250

Стара Загора

Стара Загора

29 900

Попово

Търговище

2 600

Търговище

Търговище

11 050

Димитровград

Хасково

7 800

Хасково

Хасково

11 700

Шумен

Шумен

35 750

Елхово

Ямбол

1 300

Стралджа

Ямбол

1 300

Ямбол

Ямбол
ОБЩО:

8829

650

650

4 550
303 225

28 600
1 231 035
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2018 г. в общ размер
2 782 263 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
възстановяване на път ІІІ-3701 Черни Вит – Тетевен в участъка от км 22+300 до км 36+382 на
територията на община Тетевен – 500 000 лв.,
частично финансиране;
2. трансфер по бюджета на Община Мизия
в общ размер 2 014 979 лв., от които:
а) за неотложни аварийно-ремонтни дейности по възстановяването на ул. П. Банков,
ул. Л. Драйчев и ул. Г. Димитров и Селановско дере – ул. П. Банков, гр. Мизия –
2 000 000 лв.;
б) за възстановителна помощ за сграда на
В.Й.Н. на ул. Г. Димитров № 38, гр. Мизия –
4300 лв.;
в) за възстановителна помощ за сграда на
В.В.Т. на ул. Л. Каравелов № 72, гр. Мизия –
1624 лв.;
г) за възстановителна помощ за сграда на
М.П.К. на ул. Д. Чергарска № 46, гр. Мизия –
9055 лв.;
3. трансфер по бюджета на Община Дупница
за разплащане на извършени непредвидени разходи за разчистване на свлечени скални и земни
маси на път KNL 3063 /ІІІ-6232/ Дяково – Кременик и за аварийно укрепване на пътя чрез
изграждане на подпорна стена – 216 084 лв.;
4. трансфер по бюджета на Община Тетевен
за разплащане на извършени непредвидени
разходи за овладяване на бедствено положение
във връзка с обилните валежи на 23 и 24 юли
2018 г. – 51 200 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1,
т. 2 – 4 се предоставят от централния бюджет
по бюджетите на общините като трансфер за
други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2018 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
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инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, и показателите
по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Средствата за възстановителна помощ по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се предоставят на
правоимащите лица чрез общинската администрация по постоянен адрес на лицата по
касов и безкасов път.
Чл. 4. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да извърши съответната
промяна по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на кметовете на
съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8830

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. максимални размери на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2018 г. от Държавна агенция
„Технически операции“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 48, ал. 3,
т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показател по бюджета
на Държавна агенция „Технически операции“
за максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.,
със сумата 3 100 000 лв.
Чл. 2. Председателят на Държавна агенция
„Технически операции“ да извърши съответните
промени по бюджета на Държавна агенция
„Технически операции“ за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавна агенция
„Технически операции“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8840

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи за
данък върху добавената стойност на общини
по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по
Програмата за морско дело и рибарство за
периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
2018 г. в общ размер до 20 750 000 лв. за финансиране на разходи за данък върху добавената
стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. и
2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело
и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
средства за данък върху добавената стойност
на общините по Програмата за развитие на
селските райони и Оперативната програма
„Рибарство“.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2018 г., както следва:
1. по „Политика на Министерството на
земеделието, храните и горите в областта на
земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Развитие на селските райони“ – с
20 000 000 лв.;
2. по „Политика на Министерството на
земеделието, храните и горите в областта
на рибарството и аквакултурите“, бюджетна
програма „Рибарство и аквакултури“ – със
750 000 лв.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2018 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 86 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8841

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и Организацията на обединените нации
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното
културно наследство в Югоизточна Европа в
София като Център под егидата на ЮНЕСКО
(категория 2)
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 29 март 2018 г. – ДВ, бр. 32
от 2018 г. В сила от 14 юни 2018 г.)
Правителството на Република България
и
Организацията на обединените нации за
образование, наука и култура (ЮНЕСКО),
Позовавайки се на Средносрочната стратегия
за 2014 – 2021, приета на 37-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО (37С/4) и
Стратегическа цел 8 от споменатата стратегия
„Насърчаване на творчеството и многообразието на културния изказ“,
Припомняйки Конвенцията за опазване на
нематериалното културно наследство, приета
през 2003 г. от 32-рата сесия на Генералната
конференция и влязла в сила през април 2006 г.,
Осъзнавайки значението на прилагането на
насоките и критериите относно центровете категория 2, приети от Генералната конференция
в рамките на Комплексната всеобхватна стратегия по отношение на институтите и центровете
от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО (37
С/Резолюция 93, ноември 2013),
Припомняйки, че на 35-ата си сесия Генералната конференция одобри създаването на Регионален център за опазване на нематериалното
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културно наследство в Югоизточна Европа под
егидата на ЮНЕСКО (вж. 35 С/Резолюция 58),
Припомняйки решение 202/ ЕХ/Decision [….]
на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, с което
Изпълнителният съвет реши да поднови статута
на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна
Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2),
Желаейки да определят условията, регламентиращи съдействието, дадено на упоменатия
Център в това Споразумение,
се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
1.1. В
 това Споразумение „ЮНЕСКО“ означава Организацията на обединените
нации за образование, наука и култура.
1.2. „Правителство“ означава правителството
на Република България.
1.3. „Център“ означава Регионалния център
за опазване на нематериалното културно
наследство в Югоизточна Европа.
1.4. „Конвенция от 2003 г.“ означава Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на
нематериалното културно наследство.
1.5. „НКН“ означава нематериално културно
наследство.
Член 2
Продължаване на дейността на Регионалния
център за опазване на нематериалното културно
наследство в Югоизточна Европа под егидата
на ЮНЕСКО (категория 2)
Правителството се съгласява да предприеме,
в рамките на 2018 г., всички мерки, необходими
за продължаване на функционирането в София
(България) на Регионален център за опазване
на нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
съгласно настоящото Споразумение.
Член 3
Цел на Споразумението
Целта на това Споразумение е да определи
условията, регламентиращи сътрудничеството
между ЮНЕСКО и правителството, както и
правата и задълженията на страните, произтичащи от него.
Член 4
Правен статут
4.1. Ц
 ентърът е независим от ЮНЕСКО.
4.2. Правителството гарантира на Центъра
функционалната автономност в рамките на територията му, необходима за
извършване на дейността му, и право
способността му да сключва договори,
да предприема процесуални действия
и да придобива и да се разпорежда с
движимо и недвижимо имущество.
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Член 5
Учредителен акт
Учредителният акт на Центъра трябва да
включва разпоредби, описващи точно:
(а) п равния статут, даден на Центъра в
рамките на националната правна система, правоспособността, необходима
за упражняване на функциите му и за
получаване на средства, на плащания за
извършени услуги и за придобиване на
всички средства, необходими за неговото
функциониране, и
(б) у правленска структура на Центъра, позволяваща представителство на ЮНЕСКО
в неговите управителни органи.
Член 6
Цели и функции
6.1. Целите на Центъра са да:
(а) п о п у л я р и з и р а К о н в е н ц и я т а н а
ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и да допринася
за нейното прилагане в югоизточния
подрегион на Европа;
(б) у величи участието на общности, групи
и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от
Югоизточна Европа;
(в) повиши капацитета на държавите – членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа,
в опазването на НКН;
(г) координира, обменя и разпространява
информация относно опазването на НКН
в подрегиона, и
(д) поощрява регионалното и международното сътрудничество за опазване на НКН.
6.2. За постигането на посочените по-горе
цели конкретните функции на Центъра
ще бъдат да:
(а) поощрява и координира проучването на
практики за опазване на елементи на
НКН в страните от Югоизточна Европа,
както е посочено в членове 11, 12, 13 и
14 на Конвенцията от 2003 г.;
(б) организира дългосрочни и краткосрочни
курсове за обучение по следните теми:
•
Конвенцията от 2003 г. и нейните оперативни директиви;
•
различни примери на политики, в това
число правни, административни, технически и финансови мерки, поощряващи
опазването на НКН;
•
з а п о з н а в а н е с п у б л и к а ц и и т е н а
ЮНЕСКО за идентифициране и документиране на НКН и тяхното приложение в изследователската работа на място;
•
о пазване на НКН чрез формално и
неформално образование;
•
всякакво друго обучение по линия на
ЮНЕСКО с цел прилагането на Конвенцията от 2003 г., и
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(в) п
 одобрява международното, регионалното и подрегионалното сътрудничество
чрез създаване на делови контакти с
институции, работещи в областта на
НКН, и по-специално с тези, учредени
под егидата на ЮНЕСКО (категория 2),
с цел координиране на дейностите,
обмен на информация и познания за
опазването на НКН и популяризиране
на добрите практики.
6.3. Дейностите и програмите на Центъра се
извършват в съответствие с Конвенцията
от 2003 г., и по-конкретно с нейните
цели, задачи и определения.
Член 7
Общо събрание
7.1. Ц
 ентърът се ръководи и контролира от
Общо събрание, което се подновява на
всеки четири години и включва:
(а) д вама представители на правителството
на Република България (Министерството на културата, Министерството на
външните работи) или техни упълномощени представители;
(б) п редставител на всяка от държавите
членки, изпратили до Центъра уведомление за членство в съответствие с
разпоредбите на чл. 12, ал. 2 по-долу и
изразили интерес да бъдат представени
в Общото събрание;
(в) п редставител на Генералния директор
на ЮНЕСКО;
(г) п редставител на Българската академия
на науките;
(д) представител на Българската национална
комисия за ЮНЕСКО;
(е) до двама представители на други междуправителствени организации или международни неправителствени организации,
на които може да бъде предоставено
място с решение на Общото събрание, и
ж) до двама представители на висши учебни
заведения, на които може да бъде предоставено място с решение на Общото
събрание.
Изпълнителни ят директор на Цент ъра
участва в Общото събрание като член без
право на глас.
7.2. Общото събрание:
(а) избира членове на Изпълнителния съвет
на Центъра;
(б) одобрява дългосрочните и средносрочните програми на Центъра;
(в) одобрява годишния работен план и бюджет на Центъра, включително щатното
разписание;
(г) р азглежда годишните доклади, представени от изпълнителния директор,
включително двегодишна самооценка на
приноса на Центъра към програмните
цели на ЮНЕСКО;
(д) р азглежда периодичните независими
доклади за одит на финансовите от-
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чети на Центъра, както и съблюдава
предоставянето на счетоводните документи, необходими за изготвяне на
финансови отчети;
п риема правила и определя финансовите, административните и свързаните с управлението на персонала
процедури на Центъра в съответствие
с националното законодателство, и
в зема решения за участието на регионални междуправителствени организации и международни организации
в работата на Центъра.
О бщото събрание провежда редовна
сесия на определен интервал от време,
поне веднъж на календарна година;
сесията се свиква преди календарната година, за която се предвижда
да се вземат решения за дейностите.
Общото събрание провеж да извънредна сеси я, ако бъде свикана о т
неговия Председател, по негова или
нейна инициатива, или по искане на
Генералния директор на ЮНЕСКО,
или по искане на една трета от неговите членове.
О бщото събрание приема собствени
процедурни правила.

Член 8
Изпълнителен съвет на Центъра
За да се гарантира ефективното управление
на Центъра между сесиите, Общото събрание
може да възложи на постоянен Изпълнителен
съвет, на чиито членове определя правомощия, каквито сметне за необходими.
Член 9
Секретариат
9.1. С
 екретариатът на Центъра се състои
о т изп ъ л н и т елен д и рек т ор и д ру г
персонал, необходим за правилното
функциониране на Центъра.
9.2. И зпълнителният директор се назначава от председателя на Изпълнителния
съвет чрез провеждане на конкурс по
правила, утвърдени от Изпълнителния
съвет, след консултации с Генералния
директор на ЮНЕСКО и ще изпълнява
следните функции:
(а) р ъководи работата на Центъра в съответствие с програмите и директивите,
приети от Общото събрание;
(б) п редлага дългосрочните и средносрочните програми, както и проекти на
работен план и бюджет на Центъра,
които да бъдат представени за одобрение от Общото събрание;
(в) п редлага на ЮНЕСКО за разглеждане всички работни документи за
Общото събрание, вк лючи телно и
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проектите на работен план и бюджет,
най-малко шест седмици преди сесията на Общото събрание; ЮНЕСКО
предоставя становище по представените документи до две седмици след
полу чаването им; Изпълнителният
директор предоставя на Общото събрание окончателен вариант на тези
документи най-малко две седмици
преди сесията му;
и зготвя доклади за дейността на Центъра, които предоставя на Общото
събрание, и
п редставлява Центъра по отношение
на законодателните и гражданските
актове.
Д ру г и т е ч ленове на С ек ре тариата
може да включват:
в сяко лице, назначено от Изпълнителни я директор в съответствие с
процедурите, определени от Общото
събрание, и
д ържавни служители, предоставени
на разположение на Центъра, съгласно предвиденото в правителствените
наредби.
Член 10
Принос на ЮНЕСКО

10.1. Ю
 НЕСКО може да осиг у рява съдействие, когато е необходимо, под
формата на техническа помощ за
програмните дейности на Центъра
в съответствие със стратегическите
цели на ЮНЕСКО посредством:
(а) о сигуряване на съдействието от неговите експерти в специализираните
области на дейност на Центъра;
(б) у частие във временен обмен на персонал, когато е необходимо, като
с ъ о т ве т н и я т пер с она л о с т а ва на
ведомост към изпращащите организации, и
(в) в ременно командироване на членове
на своя персонал съгласно решение
на Генералния директор по изключение, ако това е обосновано с оглед
реализацията на съвместна дейност/
проект в рамките на приоритетна
област на стратегическа програма.
10.2. В ъв вси ч к и г ор е оп ис а н и с л у ча и
такова съдействие няма да се предприема освен в рамките на условията на програмата и бюджета на
ЮНЕСКО, като ЮНЕСКО предоставя на държавите членки счетоводните
разчети, отнасящи се до ползването
на негов персонал, и свързаните с
това разходи.
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Член 11
Принос на правителството
11.1. П
 равителството осиг у рява всичк и
ресурси, финансови или непарични,
необходими за а дминист ри рането
и п ра ви л но т о фу н к ц ион и ра не на
Центъра.
11.2. П равителството се задължава да:
(а) п р ед о с т а в и н а р а з п о лож е н и е н а
Центъра необходимата офисна площ,
помещени я за арх ив, библиотека,
помещени я за срещи, оборудване
и други съоръжения за неговия Секретариат;
(б) и зцяло поема поддръжката на помещенията и покрива разходите за
комуникациите и другите комунални
услуги;
(в) п редоставя на Центъра административния персонал, който е необходим
за изпълнението на неговите функции
и който се състои от изпълнителен
директор, един счетоводител и минимум четирима офис служители, и
(г) п редоставя на Центъра обща сума
в размер най-малко на равностойността на 200,000 евро годишно за
покриване на разходите по букви „а“,
„б“ и „в“ за дейностите на Центъра
и разходите за административното
управление, вк лючително комуникации, комунални услуги и разходи
за поддръжка.
Член 12
Участие
12.1. Ц
 ентърът насърчава у частието на
държавите членки и асоциираните
членове на ЮНЕСКО, които, водени
от общия си интерес към целите на
Центъра, желаят да осъществяват
сътрудничество с него.
12.2. Д ържавите членки и асоциираните
членове на ЮНЕСКО, желаещи да
участват в дейностите на Центъра,
съгласно предвиденото в това Споразу мение, изп ращат до Цен т ъра
известие за тази цел. Директорът
информира ст раните по Споразумението и другите държави членки
за получаването на тези известия.
Член 13
Отговорност
Тъй като Центърът притежава отделна от
ЮНЕСКО юридическа правосубектност, Организацията не носи юридическа отговорност
за каквито и да е действия или бездействия
на Центъра, както и не подлежи на каквото
и да е съдебно производство и не дължи
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каквото и да е обезщетение, финансово или
друго, с изключение на разпоредбите, изрично
залегнали в това Споразумение.
Член 14
Преглед и оценка
14.1. Ю
 НЕСКО може по всяко време да
извършва оценка на дейностите на
Центъра с цел да се установи:
(а) д али Центърът осигу рява съществен п ри нос к ъм с т рат ег и ческ и т е
п р ог ра м н и це л и н а ЮН ЕС КО и
очакваните резултати, очертани в четиригодишния програмен период на
документ C/5 (Програма и бюджет),
включително и към двата глобални
приоритета на Организацията, както
и свързаните с това секторни или
програмни приоритети и теми, и
(б) д али дейностите, ефективно осъществявани от Центъра, са в съответствие
със залегналите в това Споразумение.
14.2. С цел преглед на това Споразумение
ЮНЕСКО прави оценка на приноса
на Центъра категория 2 към стратегическите програмни цели, която
се финансира от страната домакин
или от Центъра.
14.3. ЮНЕСКО предоставя на правителството доклад за всяка извършена
оценка при първа възможност.
14.4. В зависимост от резултатите от оценката всяка от страните по Споразумението разполага с възможност да
поиска преразглеждане на неговото
съдържание или денонсиране на Споразумението съгласно предвиденото
в членове 18 и 19.
Член 15
Употреба на името и логото на ЮНЕСКО
15.1. Ц
 ентърът има право да показва свързаността си с ЮНЕСКО. Поради тази
причина той може да употребява след
името си „под егидата на ЮНЕСКО“.
15.2. Ц ентърът е упълномощен да използва логото на ЮНЕСКО или негов
вариант в официалните си бланки и
документи, включително електронни
документи и интернет страници, в
съответствие с условията, определени от управителните органи на
ЮНЕСКО.
Член 16
Влизане в сила
Това Споразу мение влиза в сила след
подписването м у от ст рани те по него и
след като те взаимно са се информирали
в писмена форма, че всички формалности,
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изисквани за тази цел съгласно вътрешното
законодателство на Република България и
вът решните разпоредби на ЮНЕСКО, са
изпълнени. Датата на получаване на последното известие се счита за дата на влизане в
сила на това Споразумение.
Член 17
Срок
Това Споразу мение се ск лючва за период от шест години считано от датата на
влизането му в сила. Споразумението се
подновява по взаимно съгласие на ст раните, след като Изпълнителният съвет на
ЮНЕСКО е изготвил коментарите си и е взел
решение за подновяването му на основата
на резултатите от оценката, осъществена от
Генералния директор.
Член 18
Прекратяване
18.1. В
 сяка от страните по това Споразумение има право да го прекрати
едностранно.
18.2. П рекратяването влиза в сила в срок
от шестдесет дни след получаването
на известие, изпратено от едната
от страните по Споразумението до
другата.
Член 19
Преразглеждане
Това Споразумение може да бъде изменяно
чрез писмено съгласие между правителството
и ЮНЕСКО.
Член 20
Разрешаване на спорове
20.1. В
 с е к и с п о р м е ж д у ЮН Е С КО и
правителството във връзка с тълкуването или прилагането на това
Споразу мение, който не може да
бъде разрешен чрез преговори или
по друг подходящ начин, одобрен от
страните, се отнася за окончателно
разрешаване към арбитражен трибунал в състав от трима членове,
единият от които се назначава от
п редс та ви т ел на п ра ви т елс т во т о,
другият – от Генералния директор
на ЮНЕСКО, а третият, който председателства трибунала, се избира от
първите двама. Ако двамата арбитри
не постигат споразумение за избора
на трети, назначаването се извършва
от председателя на Международния
съд.
20.2. Р ешението на трибунала е окончателно.
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Член 21
Заключителна разпоредба
С влизането в сила на настоящото Споразумение се прекратява действието на Споразумението между правителството на Република
България и Организацията на обединените
на ц и и за обра зова н ие, нау к а и к ул т у ра
(ЮНЕСКО) относно създаването в София
(Република България) на Регионален център
за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата
на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на
25 октомври 2010 г.
В уверение на горното долуподписаните
положиха подписите си върху това Споразумение.
Съставено в два екземпляра на английски
език на 10 ноември 2017 г.
За правителството
За Организацията на
на Република
обединените нации
България:
за образование,
Боил Банов,
наука и култура:
министър на културата
Ирина Бокова,

генерален директор

на ЮНЕСКО
8759

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО
РЕГУЛИРАНЕ
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

за сътрудничество и обмен на информация
по въпросите на ядреното регулиране между
Агенцията за ядрено регулиране на Република
България и Унгарския държавен орган за
атомна енергия
(Одобрен с Решение № 586 от 17 авг уст
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
19 септември 2018 г.)
Като се има предвид, че Агенцията за
ядрено регулиране на Република България
(наричана по-дол у „А ЯР“) и Унгарск и ят
държавен орган за атомна енергия (наричан
по-долу „УДОАЕ“), общо наричани „Страни“,
са изразили желание да си сътрудничат и да
обменят информация по регулаторни въпроси в областта на използването на ядрената
енергия и йонизиращата радиация;
Отчитайки факта, че Република България
и Унгария са членове на Международната
агенция за атомна енергия и като членове на
Агенцията се водят от принципите за мирно
използване на атомната енергия;
Р ъководен и о т ра зпор едби т е на Конвенцията за ядрена безопасност, приета на
17.06.1994 г., Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво
и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, приета на 5.09.1997 г.,
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Конвенцията за помощ в случай на ядрена
авария или радиационна аварийна обстановка, приета на 26.09.1986 г., Конвенцията
за оперативно уведомяване при ядрена авария, приета на 26.09.1986 г., Конвенцията
за физическа защита на ядрения материал,
приета на 26.10.1979 г., заедно с допълнението от 8.06.2005 г. и Виенската конвенция
за гражданска отговорност за ядрена вреда
от 21.05.1963 г.;
Потвърждавайки, че Гаранциите на МААЕ
са основен компонент от международната
система за сигурност и че Договорът за неразпространение на ядреното оръжие стои в
центъра на глобалните усилия за предотвратяване на по-нататъшното разпространение
на ядрено оръжие;
Подчертавайки, че Република България и
Унгария са членове на Европейския съюз и
като членове са обвързани с директивите и
разпоредбите на Евратом в ядрената област;
Като се има предвид, че А ЯР и УДОАЕ
са членове на Асоциацията на ядрените регулатори от Западна Европа и следователно
се ръководят от Референтните нива на безопасност на WENR A;
Следвайки разпоредбите на Етичния кодекс за безопасност и сигурност на източниците на йонизираща радиация, одобрен от
Съвета на управляващите на МА АЕ през
септември 2003 г.;
Желаейки постоянно да подобряват регулирането в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
Потвърждавайки, че е във взаимен интерес
на двете Страни да бъде сключено споразумение за обмен на информация, предвиждащо
обмен на персонал на Страните, обучение на
персонала и подпомагане по въпросите на
регулирането в областта на използването на
ядрената енергия и йонизиращата радиация,
Страните се споразумяват за следното:
Член 1
Информация, която ще бъде обменяна
(1) В
 сяка от Страните може да поиска от
другата Страна информация, отнасяща
се до безопасността по всякакви въпроси, свързани с мирното използване
на ядрената енергия и йонизиращите
лъчения, които влизат в правомощията
на съответната Страна, включително,
но не ограничаващо се до информация
относно:
(а) п роект на нови ядрени централи;
(б) и збор на площадка, строителство,
въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация
на ядрени съоръжения;
(в) з аконодателство, нормативна уредба,
лицензии, регулаторни политики,
стандарти и ръководства;
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(г) т ехнически доклади и оценки на
ядрената безопасност, включително
такива, отнасящи се до радиационната безопасност;
(д) д оклади за ядрени събития и инциденти и, в частност, информация
за всяко събитие, което има важно
радиологично значение и относно
коригиращите мерки, взети в отговор на събитието;
(е) и зследвания, свързани с безопасността при лицензирането и регулаторния контрол на ядрени съоръжения;
(ж) о бщи въпроси от ядрената сигурност
и радиационна защита и физическата защита на високоак тивни
източници;
(з) д ейности, свързани с гаранциите;
(и) п огребване, съхраняване, изхвърляния и преработка на радиоактивни
отпадъци;
(к) а варийна готовност и реагиране;
(л) р ег ул и ра не на у п ра в лен ие т о на
радиоактивни отпадъци;
(м) и нформиране за проекти и стратегии
в областта на ядреното регулиране.
(2) В сяка Страна следва да положи макси ма л н и уси л и я, за да п редос та вя
информацията, която може да бъде
поискана от другата Страна съгласно
алинея 1.
(3) В сяка Страна може да предоставя на
другата Страна всякаква информация,
която тя счита, че може да представлява интерес за другата Страна, без
да получава запитване за такава информация.
Член 2
Очаквана информация
Готовността на всяка Страна да предостави информация според член 1, алинея 2
е предмет на:
(a) с ъ о т в е т н и т е з а кон и , н ар ед би и
политики, ръководещи Страните;
(б) в сек и д ру г дог овор, Споразу мение или задължение, обвързващи
Страните; и
(в) п равото на отказ за предоставяне на
информация, която е неоснователно
трудно или скъпо да бъде разкрита
или предоставена, освен ако не е
договорено друго между Страните.
Член 3
Използване на информацията
(1) В
 сяка Страна може свободно да разпростран ява полу чената от дру гата
Страна информация според това Споразумение, без предварително да иска
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разрешение, освен в случаите на поверително предоставена информация.
(2) В сяка Страна може ясно да посочи
върху всяка информация, която предоставя на другата Страна съгласно
нас т оя що т о С пора з у мен ие, че и нформацията е поверителна и може да
наложи ограничения за използването
и разпространението на тази информация.
(3) В сяка Страна следва да поеме всички рискове от използването на всяка
информаци я, пол у чена според това
Споразумение, и да не допуска възникването на щети за другата Страна.
(4) И нформация или резултатите от дейно с т и т е, и з в ършен и о т С т р а н и т е,
съгласно настоящото Споразумение
се използват изключително за мирни
цели.
Член 4
Интелектуална собственост
Страните трябва да прилагат ефективна
защита на интелектуалната собственост съгласно националното законодателството на
всяка от Страните.
Член 5
Обмен на персонал
(1) В
 ся к а С т ра н а може да поиск а о т
другата Страна да приеме временни
посещения на представители от своя
персонал или от персонала на всяка
с понс о ри р а н а о т нея и нс т и т у ц и я.
Посещенията следва да се извършват
с цел обмен на информация и опит,
включително обучение по технически
въпроси на регулирането.
(2) В сяка Страна следва да положи максимални усилия, за да приеме посещение,
което може да бъде поискано от другата Страна съгласно горната алинея.
(3) О бменът на персонал и посещения,
на персонал от институция, спонсорирана от една от Страните, може да
бъде обект на отделно Споразумение
между Страните.
Член 6
Финансови положения
(1) О
 свен ако не е договорено друго между
Страните, всяка Страна според това
С пора зу мен ие поема ра зход и т е по
своето у част ие, вк лючи телно тези,
направени от нейния координатор при
изпълнение на задълженията си.
(2) По силата на това Споразумение никоя
Страна не следва да търси отговорност
от другата за щети или телесни по-
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вреди и следва да поеме отговорност
за всяка щета или телесна повреда,
причинена от действия или пропуски
на собствения є персонал или персонала на поддържащите организации.
Член 7
Администриране
(1) В
 ся к а С т ра на с лед ва да оп р еде л и
координатор, кой то да сл у ж и като
контактна точка, да осъществява и администрира това Споразумение. След
подписване на Споразумението всяка
Страна уведомява другата Страна за
името на определения координатор.
(2) В сяка Страна е длъжна незабавно да
уведоми другата Страна за всяка промяна на лицето, което е определила
за свой координатор, като в същото
време я уведоми за името на новия
координатор.
(3) В сяко искане или обмен на информация,
направено по силата на това Споразумение, се извършва или предоставя
на координатора на другата Страна,
освен ако тя не е поискала друго.
(4) В сяка Страна следва да положи максимални усилия да осигури сътрудничеството и обмена на информация,
извършени според това Споразумение,
да се осъществяват на английски език.
Член 8
Уреждане на спорове
Всички спорове между Страните, касаещи
тълкуването или прилагането на настоящото
Споразумение, се уреждат в дух на разбирателство чрез взаимни консултации или
преговори между Страните.
Член 9
Изменения
(1) Т
 ова Споразу мение следва да бъде
изменяно писмено, като измененията
се подписват от Страните по същия
ред, както и Споразумението.
(2) В сяко изменение влиза в сила от датата
на подписването му от двете Страни.
Член 10
Влизане в сила
Това Споразумение влиза в сила от датата
на подписването му от двете Страни.
Член 11
Прекратяване
Това Споразумение може да бъде прекратено, когато която и да е от Страните
изпрати писмено предизвестие до другата
Страна за решението си да прекрати Спо-
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разумението. Споразумението престава да
бъде в сила три месеца след получаване на
предизвестието, освен ако предизвестието за
прекратяване не бъде оттеглено по взаимно
съгласие преди изтичане на този период. В
случай на прекратяване всяка Страна следва
да полага максимални усилия да продължи
спазването на духа на член 3 по отношение
на информацията, обменена по този член.
Подписано във Виена на 19 септември
2018 г. в два оригинални екземпл яра, по
един на български език, унгарски език и
английски език, като всички текстове са
еднакво автентични. В случай на различия
при тълкуването предимство има английският текст.
За Агенцията за ядрено
регулиране на
Република България:
Лъчезар Костов,
председател

За Унгарския
държавен орган
за атомна енергия:
Гюла Фихтингер,
генерален директор

8757

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14
„Хуманно отношение към животните“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 67 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 накрая се добавя „(Наредба
№ 44 от 2006 г.)“.
§ 2. В чл. 3 накрая се добавя „(Регламент
(ЕС) № 1305/2013)“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст накрая се добавя „не
по-малко от 10 на сто над задължителния
стандарт:“;
б) в т. 1:
аа) в буква „г“ думите „най-малко 6,6 кв. м
в помещение и най-малко 6,6 кв. м в двор“
се заменят с „общо най-малко 6,6 кв. м в
помещенията или в двора“;
бб) в буква „д“ думите „най-малко 7,7 кв. м
в помещение и най-малко 7,7 кв. м в двор“
се заменят с „общо най-малко 7,7 кв. м в
помещенията или в двора“.
2. В ал. 3, в основния текст накрая се
добавя „не по-малко от 10 на сто над задължителния стандарт:“.
3. В ал. 4 думите „приложение № 1“ се
заменят с „приложение № 2 към чл. 9, ал. 1,
т. 2 и приложение № 3 към чл. 10, т. 1, буква „а“ от Наредба № 44 от 2006 г.“.
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4. В ал. 5 след думата „стопанството“ се
добавя „ползвана от кандидата“.
5. В ал. 6 думите „се регистрират“ се
заменят със „са регистрирани“.
6. В ал. 7 се създава изречение второ:
„Когато животните се извеждат на дневна
паша в близост до животновъдния обект,
в който нощуват, земеделският стопанин
води дневник, в който се вписват броят на
животните по вид и категория с дните и
часовете на извеждане.“
7. Създава се ал. 8:
„(8) Дневникът по ал. 7 се заверява от
регистрирания ветеринарен лекар в началото
и в края на периода на извеждане.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „които са“ се
заменят с „когато“;
б) в т. 1 думата „регистрирани“ се заменя
със „са регистрирани“;
в) в т. 2 думата „активни“ се заменя със
„са активни“;
г) точка 3 се изменя така:
„3. стопанисваните от тях животновъдни
обекти са регистрирани по реда на чл. 137
о т За кон а з а в е т ери н арномед и ц и нск ат а
дейност.“
2. В ал. 2 думите „сградите и помещенията, използвани за нуждите на“ се заличават,
а след думите „животновъдния обект“ се
добавя „в който се извършват дейности по
чл. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1“ и думите „по
ал. 1, т. 3“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „се отглеждат заявените
за подпомагане животни“ се заменят със „се
изпълняват дейностите по чл. 4“.
§ 5. Член 11 се отменя.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „информационната“ се
заменя с „Интегрираната информационна“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За
всички животни от допустимите категории,
отглеждани в животновъдния обект, в който
се изпълнява дейност по осигуряване на свободната подова площ, кандидатите спазват
изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За всички ЕПЖ и ДПЖ в стопанството
на кандидата се изпълняват ветеринарномедицински мероприятия съгласно програмата
по чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и § 96 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 14
от 2016 г.).“
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4. В ал. 5 след думата „Собствениците“
се добавя „или ползвателите“.
5. В ал. 6 след думата „броя“ се добавя
„на всички“, а думите „стопанството и“ се
заменят с „животновъдния обект и тези,“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Земеделските стопани предоставят
ежег од но п ла н-п р ог ра ма з а изп ъ л нен ие
н а дей но с т и т е, з а кои т о к а н д и д ат с т в ат
за подпомагане, по образец, у твърден от
изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В
план-програмата се посочва животновъдният обект, в който се извършват дейностите
за осигуряване на свободна подова площ,
и включва данни за броя на животните по
вид и категория.“
2. В ал. 3 думата „петгодишен“ се заличава.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Не се одобряват за участие в мярката
кандидати, когато в ДФЗ – РА, е установено,
че не са налични финансови средства по
чл. 5 или не е спазено условие от заповедта
по чл. 18.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думата „лица“ се заменя със
„земеделски стопани“.
2. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 9. В чл. 18 се създава ал. 7:
„(7) Заповедта по ал. 1 може да съдържа
допълнителни условия, свързани с приема
на заявления. В този случай земеделският
стопанин предоставя писмено съгласие, че
одобрението за участие и предоставянето
на финансовата помощ ще се извърши при
наличие на финансов ресурс след отчитане
на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ – РА, до ограниченията
по чл. 5.“
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „кандидатът“ се
добавя „или ползвател ят на помощта“, а
ду мите „за явлението за подпомагане“ се
заменят със „заявлението за подпомагане/
плащане“ и думата „кандидата“ се заменя
със „земеделския стопанин“.
2. В ал. 3 думата „липса“ се заменя с
„непълнота“, а думата „липси“ се заменя с
„непълноти“.
3. В ал. 4 думата „липса“ се заменя с
„непълнота“, а думата „липсите“ се заменя
с „непълнотите“.
§ 11. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а (1) Към заявлението за подпомагане или при заявяване на нов животновъден
обект към изпълняван ангажимент се прилага
становище по утвърден образец, издадено от
директора на съответната областна дирекция
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по местонахождение на животновъдния обект
на Българската агенция по безопасност на
храните.
(2) В становището по ал. 1 се включва
информация за броя и вида на животните
по категории, общ размер на площта на
животновъдния обект, както и размера на
осигурената подова площ в помещение и/
или свободната площ на двора.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, може да поиска от БАБХ
информация за:
1. общата подова площ в помещенията и
общата свободна площ на двора на животновъдния обект, където се отглеждат животни,
с които се извършват дейностите по чл. 4;
2. капацитета на животновъдните обекти,
които са собственост и/или се ползват от
земеделския стопанин.“
§ 12. В чл. 21 думите „В случай на липса“ се заменят с „При непълнота“, думата
„кан ди дата“ се замен я със „земеделск и я
стопанин“, думата „Кандидатът“ се заменя
със „Земеделският стопанин“, а накрая се
добавя „или плащане“.
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „проверка/посещение на
място“ се заменят с „проверка на място“, а
думите „проверката/посещението на място“
се заменят с „проверката на място“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Земеделските стопани могат да правят промени в заявлението за подпомагане/
плащане по мярката в обявения период на
прием и при условията в заповедта по чл. 18,
като оттеглят подаденото от тях заявление
за подпомагане/плащане и подадат ново
заявление.“
§ 14. В чл. 23, ал. 2 след думата „наличната“ се добавя „информация“, а след думата
„ВетИС“ запетаята и думите „информация
към датата на подаване на заявленията от
земеделските стопани“ се заличават.
§ 15. В чл. 24, ал. 1 ду мите „у частие/
плащане“ се заменят с „участие“.
§ 16. В чл. 25 думите „страна на кандидатите“ се заменят със „земеделските стопани“.
§ 17. Член 26 се отменя.
§ 18. В чл. 27, ал. 1 се създава изречение второ: „Информацията се представя в
срок до 15 работни дни от датата, на която
земеделският стопанин е получил искането
от ДФЗ – РА.“
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. не е осигурил за всички животни от
допустимите категории в животновъдния
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обект площите по чл. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 3,
т. 1;“
б) в т. 3 след думите „изискванията по“
се добавя „чл. 4 за“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 20. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) При определяне на размера
на финансовата помощ по мярката ДФЗ – РА,
прилага правилата на Делегиран регламент
(ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март
2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането
на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181 от 20 юни
2014 г.), нари ча н по -натат ък „Делег и ра н
регламент (ЕС) № 640/2014“.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, публикува на интернет
страницата си правилата за намаляване или
отказване на финансова помощ по мярката
по ал. 1.“
§ 21. Членове 29 и 30 се изменят така:
„Чл. 29. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, не изплаща финансова
помощ за дейностите по чл. 4, когато:
1. земеделският стопанин не отговаря на
изискванията на чл. 10, ал. 1;
2. се установи, че земеделският стопанин не
разполага с документите по чл. 10, ал. 2 и 3;
3. земеделските стопани и/или упълномощени техни представители възпрепятстват
извършването на проверка на място;
4. при административна проверка и/или
проверка на място се установи, че заявеният
вид животни не съответства на действително
отглеждания вид животни;
5. земеделският стопанин не предостави
информацията по чл. 27.
Ч л . 3 0. (1) Дъ рж а в е н ф о н д „З е м ед е лие“ – Разплащателна агенция, прекратява
изпълнявания ангажимент, когато:
1. земеделският стопанин не отговаря на
изискванията на чл. 10, ал. 1;
2. земеделският стопанин не е подал заявление за плащане;
3. в две последователни години е установено неспазвания по чл. 28, ал. 1, т. 2, 3 и 4.
(2) Подпомаганите земеделски стопани
възстановяват 100 % от получената до момента финансова помощ при прекратяване
на изпълнявания ангажимент на основание
ал. 1, т. 1.
(3) Подпомаганите земеделски стопани
възстановяват получената до момента финансова помощ в зависимост от годината, в
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която е установено неспазване по ал. 1, т. 2
и 3 по подмерките, както следва:
1. до края на третата година – 100 %;
2. до края на четвъртата година – 40 %;
3. до края на петата година – 20 %.
(4) Средствата по ал. 2 и 3 се възстановяват заедно с нат ру пани те върх у тя х
законни лихви от датата на уведомяването
на земеделския стопанин за възникване на
задължението му да възстанови сумата до
датата на действителното възстановяване
или приспадане на сумата.“
§ 22. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Земеделските стопани могат
да поискат прекратяване на поет ангажимент,
като подадат в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА, заявление за доброволен
отказ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и възстановят
получената до момента финансова помощ.
(2) Земеделски стопанин, който е подал
заявление за доброволен отказ по ал. 1, не
може да ползва никакви права, произтичащи
от подаденото заявление за плащане.
(3) Заявлението за доброволен отказ по
ал. 1 не се одобрява от ДФЗ – РА, когато
земеделският стопанин:
1. е уведомен за установени нарушения и
неспазване на изисквания по подадено заявление за плащане през годината на подаване
на заявлението за доброволен отказ;
2. е уведомен, че заявлението за плащане е
избрано за извършване на проверка на място;
3. не е възстановил получената финансова
помощ по мярката.“
§ 23. В чл. 31, ал. 1 думите „Разпоредбите
на чл. 30“ се заменят с „При прекратяване на
ангажимента разпоредбите на чл. 30, ал. 2 и
3“, а думите „ангажиментът се прекратява“
се заличават.
§ 24. Наименованието на раздел „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
§ 25. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 т. 11 се отменя.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Наредбата се издава за прилагане
на чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.“
§ 26. В заключителните разпоредби, в § 2
след думите „чл. 9а“ се добавя „т. 2“.
§ 27. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 4
се отменя.
§ 28. Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3,
т. 1 се отменя.
§ 29. Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1
се отменя.
§ 30. Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1
се изменя така:
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„Приложение № 4

„ Приложение № 4

към чл. 19, ал. 1
към чл. 19,
ал. 1
Идентификационен номер на заявление за подпомагане по мярка 14
Уникален идентификационен номер (УИН)
Уникален регистрационен номер (УРН)
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

I. Наименование на кандидата
II. Уникален идентификационен номер,
получен при регистрация по Наредба № 3 от
1999 г.
III. Информация за кандидата
1. За юридически лица, еднолични търговски дружества и други:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Юридически статут:
2. За физически лица и/или управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата:
Име, презиме, фамилия:
ЕГН/ЛНЧ:
Лична карта/паспорт №:
3. За всички кандидати:
Данни за банкова сметка:
Име на обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Адрес:
Седалище/постоянен адрес на кандидата:
Населено място:
Улица, №, блок, вх., ап. №:
Община:
Област:
Адрес за кореспонденция:
Населено място:
Улица, №, блок, вх., ап. №:
Община:
Област:
Телефон, факс, e-mail:
Упълномощено лице (в случай, че има такова):
Име, презиме, фамилия:
ЕГН:
Лична карта №:
Пълномощно №:
Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Подпис/Печат/Дата

Обикновена поща
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IV. Списък на стопанисваните животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри преживни животни
(ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ) (посочват се всички животновъдни обекти):
Капацитет ЕПЖ
№

Отглеждани ЕПЖ

бр.
бр.

Капацитет ДПЖ

бр.

Отглеждани ДПЖ

бр.

Кандидатствам за следните извършвани през годината дейности съгласно чл. 4 от Наредба № 4 от 2017 г.:
1. Плащания за хуманно отношение към животните в сектор ЕПЖ
Осигуряване на свободна подова площ за
Размер на животинските
№
отглежданите животни в ЖО съгласно
1.1.
единици, заявени за
таблица № 1 (посочва се всеки обект, за който се
подпомагане:
кандидатства):
Осигуряване на свободно отглеждане на открито на говеда над 6-месечна възраст и/или
1.2. биволи от животновъден обект съгласно таблица № 1 (посочва се всеки обект, за който се
кандидатства):
2. Плащания за хуманно отношение към животните в сектор ДПЖ
Осигуряване на свободна подова площ за
Размер на животинските
№
отглежданите животни в ЖО съгласно
2.1.
единици, заявени за
таблица № 1 (посочва се всеки обект, за който се
подпомагане:
кандидатства):
Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ от животновъден обект съгласно
2.2.
таблица № 1 (посочва се всеки обект, за който се кандидатства):

ЖЕ

№

ЖЕ

№

3. Регистрирана пасищна площ в ИСАК

ха

V. Придружаващи документи (Моля, отбележете с Х)
1. Копие/я на удостоверение/я за регистрация по реда на чл. 137 от ЗВД за животновъдните обекти от
секция IV
2. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по
мярката (само за юридически лица)
3. Копие на документ/и за ползване по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 4 от 2017 г.
4. План-програма по чл. 13, ал. 1 за изпълнение на дейностите по чл. 4 от Наредба № 4 от 2017 г.
5. Становище по чл. 19а от Наредба № 4 от 2017 г.
6. Дневник по чл. 4, ал. 7 от Наредба № 4 от 2017 г. за извършените дейности
7. Кантарна/и бележка/бележки (документ за извършено измерване), удостоверяваща теглото на

отглежданите телета, издадена/и не по-рано от един месец от подаване на заявлението за
подпомагане, заверена от официалния ветеринарен лекар на животновъдния обект (бележката трябва
да съдържа най-малко следната информация: вид животно, ушна марка, тегло, дата на измерване и подпис
на собственика/управителя на обекта, подпис и печат на ветеринарния лекар)

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, няма право да изисква от
кандидатите/ползвателите на финансовата помощ да представят документи, когато обстоятелствата в тях
са достъпни чрез публичен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от
компетентния орган на РА по служебен път.
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, няма право да изисква от
кандидатите/ползвателите на финансовата помощ представяне на документи, които вече са предоставени
и срокът им на валидност не е изтекъл.
Подпис/Печат/Дата

2
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VI. Декларации
Декларирам, че:
1. Ще изпълнявам доброволно поетите ангажименти за хуманно отношение към животните.
2. При изпълнение на дейностите по осигуряване на свободна подова площ за всички отглеждани животни от
категориите по чл. 4 осигурявам не по-малко от 10 % над задължителните стандарти по Наредба № 44 от 2006 г. в
съответния животновъден обект.
3. При изпълнение на дейност за свободно отглеждане на открито поддържам гъстота на животинските единици до 2
ЖЕ/хектар на площта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 4 от 2017 г.
4. Запознат/а съм с изискванията за отчитане на датите на напускане и пристигане на животните в животновъдния
обект при извършване на дейността за свободно отглеждане на открито съгласно чл. 4, ал. 7 от Наредба № 4 от 2017 г.
5. Броят и видът на отглежданите животни съответства на капацитета на животновъдния обект, в който се отглеждат.
6. Животновъдните обекти, които стопанисвам, са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
7. Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
8. Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или чл. 248а от Наказателния кодекс за представяне на
неверни сведения.
9. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно
положение относно посочените в тях факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са с вярно
съдържание, автентични и носят моя подпис.
10. Информиран/а съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111 от Регламент (ЕО)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга
на Общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат обработени от
одитиращи и разследващи органи на Съюза и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза.
11. Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности за срок от 5 години, считано от датата на издаване
на уведомителното писмо по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 2017 г.
12. Осигурявам достъп на територията на моето земеделско стопанство за извършване на контролни дейности на
упълномощените за това лица, като предоставям и необходимите документи.
_______________________
(дата)

__________________________________________________________
(име, подпис и печат на кандидата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дейност по чл. 4

Животински
единици (ЖЕ)

Тегло в килограми
за теле

Възраст

Пол

Ушна марка/ ЕИД
номер

Категория

Вид

№ на
животновъден
обект

№

Таблица № 1 за отглежданите животни

10

Подпис/Печат/Дата

“

Заключителна разпоредба
Заключителна разпоредба
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
Министър:

8685

Министър: Румен Порожанов

Румен Порожанов

8685
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
НАРЕДБА № І-5
от 26 септември 2018 г.

за организацията на работата по постъпилите
в Държавна агенция „Национална сигурност“
предложения и сигнали
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се регламентира
редът за постъпване, регистриране, разпределяне, разглеждане и решаване на изпратените
на Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС) предложения и сигнали.
(2) Тази наредба не се прилага за писмени
материали, които имат характера на уведомления по смисъла на Закона за мерките срещу
изпиране на пари, както и за жалби срещу
актове на органи на ДАНС, издадени във
връзка с функционалната им компетентност.
Чл. 2. (1) Предложения могат да се отправят към агенцията с цел подобряване на
организацията и дейността є.
(2) Предложения са и писмените материали,
съдържащи информация, относима към решаването на въпроси, свързани с националната
сигурност на Република България, съобразно
компетентността на агенцията по чл. 4 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ЗДАНС).
Чл. 3. (1) Сигнали могат да се подават за
корупция, злоупотреба с власт или служебно
положение, лошо управление на държавно
имущество или други неправомерни деяния,
извършени от служители на агенцията.
(2) Сигнали могат да се подават и за неправомерни действия или бездействия на органи
или длъжностни лица, с които се засяга националната сигурност на Република България.
Чл. 4. (1) Податели на предложения и сигнали могат да бъдат граждани, омбудсманът,
държавни органи, органи на местното самоуправление и организации.
(2) Предложенията и сигналите могат да
бъдат писмени или устни. Те могат да бъдат
подавани лично или чрез представител по
закон или пълномощие, по пощата, по факс,
по електронна поща или чрез куриер.
(3) Когато предложенията и сигналите
засягат въпроси от особена важност, пряко
свързани с дейността на ДАНС по защита на
националната сигурност на Република България, те могат да бъдат подавани и устно – по
Националната телефонна линия на ДАНС за
получаване на сигнали и предложения.
(4) По своя преценка председателят и заместник-председателите на агенцията могат
лично да приемат и изслушват податели на
предложения и сигнали.
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Чл. 5. (1) За анонимни се считат предложения и сигнали, които не са подписани (с
изключение на получените по електронната
поща), както и тези, в които не са посочени
следните данни:
1. три имена и актуален адрес – за податели
физически лица, които подават предложение
или сигнал от свое име или в качеството им на
представители по закон или по пълномощие;
2. наименование и адрес – за податели,
които са държавни органи и органи на местното самоуправление;
3. наименование, седалище и актуален
адрес на управление – за податели, които са
организации.
(2) Предложения и сигнали, за които се
установи, че не произлизат от лицето, посочено като техен автор, също се приемат за
анонимни.
(3) Анонимните предложения и сигнали
не се разглеждат освен в случаите по изрично разпореждане на председателя на ДАНС
или ако съдържат сведения за престъпления,
свързани с националната сигурност на Република България. В тези случаи разпоредбите
на раздел ІІІ от наредбата не се прилагат.
Чл. 6. (1) Предложенията и сигналите,
които не са от компетентността на органите
на агенцията, се препращат с писмо на компетентните органи в седемдневен срок от
регистрацията им в ДАНС, освен в случаите,
в които са налице данни, че въпросът вече е
отнесен до тях. Съпроводителното писмо се
изготвя с екземпляр и за подателя.
(2) Когато предложението или сигналът
са постъпили чрез териториално структурно
звено на ДАНС, за него се предвижда екземпляр от съпроводителното писмо.
Чл. 7. (1) Не се извършва проверка по
предложения и сигнали, по които вече има
взето решение, освен ако се основават на нови
факти и обстоятелства, както и по сигнали по
чл. 3, ал. 1 за нарушения, извършени преди
повече от две години.
(2) Предложения и сигнали от граждани,
които са нечетливи или смислово неразбираеми, не се разглеждат.
Чл. 8. Предложения и сигнали, които не
подлежат на разглеждане или препращане,
може да се предоставят за сведение на съответните основни структурни звена на ДАНС.
Чл. 9. Предложения и сигнали по чл. 3,
ал. 2, за които при първоначалния анализ
не може да бъде изведена с категоричност
компетентност на ДАНС, се предоставят на
съответните основни структурни звена за
оценка или за разширяване на информацията.
В тези случаи ръководителите на структурните звена преценяват наличието или не на
компетентност по чл. 4 от ЗДАНС.
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Раздел ІІ
Регистриране и организация на работата с
предложенията и сигналите
Чл. 10. (1) Постъпилите в ДАНС предложения и сигнали се регистрират в деня на
получаването им в регистратурата при Специализирана административна дирекция „Административно обслужване“ (САДАО), след
което се докладват на заместник-председател.
(2) Предложения и сигнали, подадени или
препратени от висши органи на държавната
власт, парламентарни комисии и народни
представители, от държавни органи, организации или служби на други държави или
съдържащи сведения от първостепенно значение за националната сигурност на Република
България, както и за извършени неправомерни
деяния от служители на ДАНС, се докладват
на председателя на агенцията.
(3) Предложения и сигнали, написани на
език, различен от българския, може да се
предоставят за превод на Специализирана
административна дирекция „Международно
сътрудничество“ или на друго основно структурно звено на ДАНС.
(4) Предложения и сигнали, маркирани с
гриф за сигурност, се регистрират съгласно
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и правилника за
прилагането му.
Чл. 11. (1) След регистрацията и доклада по
предходния член предложенията и сигналите
се предоставят на Специализирана админист ративна дирек ци я „Правно-нормативна
дейност“ (САДПНД) за вписване в регистъра
по чл. 15, анализ и последващо разпределение
по компетентност.
(2) По изключение след изрично разпореж дане на ръководст во т о на агенц и я та
предложенията или сигналите може да се
предоставят на друго структурно звено на
ДАНС с оглед извършване на неотложни
действия. В тези случаи ръководителят на
определеното за работа структурно звено в
тридневен срок писмено уведомява САДПНД
за това обстоятелство.
(3) След правния анализ предложенията
и сигналите, които са от компетентността
на органите на агенцията, се предоставят от
САДПНД на съответните основни структурни
звена на ДАНС най-късно в седемдневен срок
от регистрирането им.
(4) Писмени материали, в които се съдържат обиди или заплахи срещу служители на
ДАНС или срещу агенцията, се предоставят
на Специализирана дирекция „Сигурност на
ДАНС“.
Чл. 12. (1) Подадените в териториалните
структури на ДАНС предложения и сигнали
след регистрация на място се изпращат в
САДПНД за вписване в регистъра по чл. 15
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и анализ. В съпроводителното писмо изрично
се посочва дали предложението или сигналът
има отношение към дейността на съответната
териториална структура.
(2) В извънработно време, както в почивни
и празнични дни, предложенията и сигналите
се приемат от оперативния дежурен на ДАНС,
който ги предава за регистрация по реда на
чл. 10 в първия работен ден, следващ деня на
получаването им.
Чл. 13. (1) Във връзка с организацията
на работата по постъпилите предложения и
сигнали служителите от САДПНД:
1. приемат и изслушват в работно време
податели на предложения или сигнали на
адрес: София, бул. Черни връх № 45;
2. анализират получените предложения и
сигнали с оглед установяване на относимостта
им към компетентността на органите на ДАНС;
3. изготвят проекти на документи във връзка
с организацията на дейността по разглеждане
и решаване на предложенията и сигналите.
(2) При приема по ал. 1, т. 1 служителите
на САДПНД:
1. изискват от приетото лице да удостовери самоличността си с оглед проверка на
качеството, в което предоставя сигнала или
предложението – като автор, като представител по закон или по пълномощие или само
като приносител;
2. преценяват относимостта на информацията към законовата компетентност на органите
на ДАНС, като в случай на неотносимост
разясняват това на приетото лице и изготвят
докладна записка за извършения прием;
3. според характера и/или обема на предоставената при приема информация препоръчват
на подателя да представи същата в писмена
форма, като при негов отказ, в неотложни
случаи или когато информацията е от особена
важност за националната сигурност, изготвят
докладна записка, в която я описват;
4. предават за регистрация получените при
приема предложения и сигнали.
(3) Приемането на предложения и сигнали
по Националната телефонна линия на ДАНС за
получаване на предложения и сигнали, както
и личният прием, се извършват при спазване
на изискванията за защита на интересите на
агенцията и ненакърняване на достойнството на подателя. Поименното представяне на
приемащия обаж дането по Националната
телефонна линия на ДАНС служител не е
задължително.
Чл. 14. (1) Предложения и сигнали, подадени от парламентарни комисии или народни
представители, след регистрация в САДАО и
вписване в регистъра по чл. 15 се предоставят
от САДПНД на Специализирана административна дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ (САДКИАД) за
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създаване на организация за работа. Проектът
на отговор се изготвя от САДКИАД, съгласувано със САДПНД.
(2) Когато се установи, че по случая е
разпоредена проку рорска проверка или е
образувано досъдебно производство, съответното основно структурно звено, на което
е възложена работата, писмено уведомява
САДКИАД за това обстоятелство.
(3) Дейността по предложения и сигнали,
препратени в агенцията от парламентарни
комисии и ли народни п редстави тели, се
организира от САДПНД по общия ред. Екземпляр от писмото, с което предложението
или сигналът се предоставя на съответното
структурно звено на ДАНС, се предоставя и
на САДКИАД.
Чл. 15. В САДПНД се води регистър на
получените в ДАНС предложения и сигнали,
в който се вписват всички налични в дирекцията данни, свързани с тяхното разглеждане
и движение.
Раздел III
Разглеждане на постъпилите предложения и
сигнали. Възлагане и извършване на административни проверки
Чл. 16. (1) Председателят на ДАНС или
заместник-председател възлагат писмено извършването на проверки по предложения и
сигнали, относими към дейността на агенцията
по чл. 4 от ЗДАНС. Проверките се извършват
в сроковете по чл. 17 освен в случаите, когато
е разпореден по-кратък срок.
(2) Проверките по сигнали по чл. 3, ал. 1
се възлагат от председателя и се извършват от
Специализирана административна дирекция
„Инспекторат“ (САДИС) по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Председателят
на агенцията може да определи друго основно
структурно звено за извършване на проверката.
(3) Органите по ал. 1 могат да възложат
проверка и по предложение от директора на
САДПНД.
Чл. 17. (1) Разглеждането и вземането на
решение по постъпилите в ДАНС предложения и сигнали се извършват в срокове, които
започват да текат от деня на регистрацията
в ДАНС, както следва:
1. за предложенията – до два месеца с
възможност срокът да бъде продължен, като
общият срок не може да надхвърля шест
месеца;
2. за сигналите – до два месеца с възможност срокът да бъде продължен, като общият
срок не може да надхвърля три месеца.
(2) Продължаването на сроковете по ал. 1
се разрешава от органа, възложил проверката,
след мотивирано предложение от ръководителя на структурното звено, което я извършва.
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(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато за
проверка на получената информация се извършват дейности по чл. 20 от ЗДАНС. В тези
случаи съответният ръководител уведомява
за това органа по чл. 16, ал. 1 и САДПНД.
Чл. 18. (1) Органите на ДАНС проучват
поставените в предложението или сигнала
въпроси и проверяват верността на съдържащите се в тях твърдения, като:
1. провеждат разговори с подателите, с
органите и с лицата, имащи отношение към
конкретния случай;
2. изискват писмени сведения от лицата
по т. 1;
3. изискват относими към твърденията
документи или техни копия;
4. събират допълнителни данни и извършват
други дейности с оглед пълното изясняване
на фактическата обстановка.
(2) За постигане на целите на проверките
могат да се използват всички средства, които
са допустими от закона.
(3) Когато в хода на извършвана проверка за деяния по чл. 2, ал. 2 и по чл. 3, ал. 2
постъпи информация, че по случая е образувана прокурорска преписка или досъдебно
производство, се провежда координация с
наблюдаващия прокурор, резултатът от която
се отразява в докладна записка.
(4) Проверките приключват със справка, в
която се отразяват твърденията на подателя,
извършените действия, установената фактическа обстановка, направените изводи относно
наличие на заплахи или посегателства срещу
националната сигурност и предложение за
решение.
(5) Справката по ал. 4 се изпраща на органа, разпоредил проверката, като при негово
разпореждане САДПНД извършва анализ и
предлага проект за законосъобразно решение.
(6) В случаите по чл. 16, ал. 2 за резултата
от извършената проверка се изготвя протокол,
който се докладва на председателя на ДАНС
от директора на САДИС. След приключване
на случая директорът на САДИС писмено
уведомява САДПНД за взетото решение.
Чл. 19. (1) Решенията по предложенията и
сигналите се вземат от председателя на ДАНС
или от заместник-председател.
(2) В случаите на чл. 10, ал. 2, чл. 14, ал. 1
и чл. 16, ал. 2 решенията се вземат от председателя на агенцията.
(3) Решенията по предходните алинеи са
окончателни и не подлежат на обжалване.
Чл. 20. (1) Подателите се уведомяват писмено за резултата от извършените от органите
на ДАНС проверки освен в случаите, когато
уведомяването би застрашило националната
сигурност на Република България, сигурността на класифицирана информация или би
затруднило дейността на агенцията.
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(2) Уведомяването се извършва от заместник-председател или от административния
секретар на ДАНС, а в случаите по чл. 10,
ал. 2, чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 – от председателя на агенцията.
(3) Не се уведомяват податели на писмени
материали, в които освен прикачени файлове, копирани препращащи линкове или
приложени материали липсва волеизявление
на подателя.
Чл. 21. (1) След приключване на работата
по предложенията и сигналите органите на
ДАНС прилагат преписките към дело.
(2) Оригинали на документи, приложени
към предложенията или сигналите или предоставени в хода на извършените проверки,
се връщат на предоставилите ги лица по
тяхно искане.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Организация“ е юридическо лице
или сдружение на юридически или физически
лица, което е организационно обособено въз
основа на закон.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 6а, ал. 2 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба рег. № І-3
от 16.08.2010 г. за организацията на работата
с постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност“ предложения и сигнали
(необнародвана).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Димитър Георгиев
8758

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда
за провеждане на изпит и за признаване на
правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън
Република България, както и за формата на
актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по
Кодекса за застраховането, които отговорният
актюер заверява (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 51 от 2008 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 54
от 2014 г., бр. 38 от 2016 г. и бр. 6 от 2017 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и
реда за провеждане на изпит и за признаване
на правоспособност на отговорен актюер, за
признаване на правоспособност, придобита
извън Република България, за формата на ак-
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тюерската заверка, формата и съдържанието на
актюерския доклад и на справките по Кодекса
за застраховането, които отговорният актюер
заверява, както и за формата и задължителното
съдържание на годишния актюерски доклад по
Кодекса за социално осигуряване“.
§ 2. В чл. 1 се създава ал. 5:
„(5) С наредбата се определят формата и
задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса
за социално осигуряване (КСО).“
§ 3. В чл. 4, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. документ, удостоверяващ, че лицето не
е осъждано за умишлено престъпление от общ
характер, когато заявлението се подава от лице,
което не е български гражданин;“.
§ 4. В чл. 6 се създава т. 8:
„8. са изминали по-малко от 3 години от
влизането в сила на решението за отнемане на
правоспособност на отговорен актюер.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „съответно от изтичането на
срока по ал. 2“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато е необходимо представяне на
допълнителни данни и документи, комисията
изпраща съобщение и определя срок за предоставянето им, който не може да е по-кратък
от 3 работни дни.“
3. В ал. 3 думите „тарифата по чл. 27, ал. 2“
се заменят с „тарифата – приложение към
чл. 27, ал. 1“.
§ 6. В чл. 8, ал. 3 думите „тарифата по чл. 27,
ал. 2“ се заменят с „тарифата – приложение
към чл. 27, ал. 1“.
§ 7. В чл. 11, ал. 1 след думите „трима членове“ се добавя „с подходящи професионална
квалификация и опит“.
§ 8. В чл. 13, ал. 2 думите „чл. 30, ал. 1, т. 13
ЗКФН“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 20 ЗКФН“,
а думите „тарифата по чл. 27, ал. 2“ се заменят
с „тарифата – приложение към чл. 27, ал. 1“.
§ 9. В чл. 13а, ал. 1 думите „чл. 122и, ал. 2,
т. 7 от Кодекса за социално осигуряване“ се
заменят с „чл. 122и, ал. 2, т. 7 КСО“.
§ 10. В чл. 13в, т. 1 думите „чл. 6, т. 1 – 5“
се заменят с „чл. 6, т. 1 – 5 и т. 8“.
§ 11. В чл. 13г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „съответно от изтичането на
срока по ал. 2“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато е необходимо представяне на
допълнителни данни и документи, комисията
изпраща съобщение и определя срок за предоставянето им, който не може да е по-кратък
от 3 работни дни.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „тарифата по чл. 27, ал. 2“ се заменят
с „тарифата – приложение към чл. 27, ал. 1“.
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§ 12. В чл. 17, т. 1 думите „чл. 6, т. 1 – 5“
се заменят с „чл. 6, т. 1 – 5 и т. 8“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „съответно от изтичането на
срока по ал. 2“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато е необходимо представяне на
допълнителни данни и документи, комисията
изпраща съобщение и определя срок за предоставянето им, който не може да е по-кратък
от 3 работни дни.“
3. В ал. 3 думите „тарифата по чл. 27, ал. 2“
се заменят с „тарифата – приложение към
чл. 27, ал. 1“.
§ 14. След чл. 23 се създава глава пета с
чл. 24:
„ Г л а в а

п е т а

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ
АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД ПО КСО
Чл. 24. (1) Годишният актюерски доклад
по чл. 123, ал. 1, т. 5 КСО се изготвя в писмена форма за всеки от управляваните от
пенсионноосигурителното дружество фондове
за допълнително пенсионно осигуряване и се
състои от основна част и приложения.
(2) Основната част на доклада се изготвя
със съдържание съгласно приложение № 4.
(3) Към основната част на доклада се изготвят следните приложения със съдържание
съгласно приложения № 5 – 13:
1. Актюерски баланс към 31 декември на
отчетната година.
2. Брой на участниците във фонда за допълнително пенсионно осигуряване.
3. Нетна стойност на активите и доход от инвестиции към 31 декември на отчетната година
и прогноза за техния размер към 31 декември
на следващата година.
4. Размер на пенсионните резерви съгласно чл. 192, ал. 2 и чл. 213, ал. 2 КСО към
31 декември на отчетната година и прогноза за
него към 31 декември на следващата година.
5. Размер на техническите резерви към
фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми към
31 декември на отчетната година и прогноза
за тях към 31 декември на следващата година.
6. Биометрични таблици за смъртност и
технически лихвен процент за изчисляване на
техническите резерви.
7. Осигурени лица по пол и възраст.
8. Пенсионери по пол и възраст.
9. Изплатени пенсии и извършени актуализации.
(4) В края на приложенията по ал. 3, т. 4
и 5 се прави актюерска заверка под формата
на изрично изявление, подписано от отговорния актюер, в което посочва, че образуваните
пенсионни, съответно технически резерви, са
достатъчни.
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(5) Когато съобразно изискванията за коректно използване на актюерските методи в
практиката отговорният актюер счита, че образуваните пенсионни или технически резерви
не са достатъчни, той е длъжен да завери съответното приложение, като мотивира своето
становище и посочи точните размери, които
съответните резерви следва да имат.“
§ 15. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 122и, ал. 2, т. 5 и
ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване“ се
заменят с „чл. 122и, ал. 2, т. 5 и ал. 3 и чл. 123,
ал. 2 КСО“.
§ 16. Създава се приложение № 4 към
чл. 24, ал. 2:
„Приложение № 4

към чл. 24, ал. 2

Съдържание на годишния актюерски доклад по
чл. 123, ал. 1, т. 5 КСО
1. Наименование на пенсионноосигурителното
дружество, наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, дата, към която
е изготвен актюерският доклад, трите имена и
подпис на отговорния актюер, трите имена и
подписи на управляващите и представляващите
дружеството.
2. Кратко описание на пенсионните схеми и
описание на използваната методология и допусканията за създаване на актюерския модел.
3. Описание на икономическите, демографските
и политическите характеристики на средата, в
която фондът осъществява дейност.
4. Актюерски анализ на структурата на активите на фонда.
4.1. Анализ на активите на фонда към края на
отчетната година по източници на средства – от
осигурителни вноски, доходност, прехвърлени
средства от или във други фондове. Увеличение/
намаление на активите на фонда през отчетната година по източници на средства.
4.2. Абсолютно и относително (процентно)
разпределение на средствата от осигурителни
вноски във фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване за отчетната година по
видове осигурителни договори – договори с лични
вноски, договори с осигурител, договори с друг
осигурител.
4.3. Абсолютно и относително (процентно) разпределение на средствата от осигурителни вноски
във фонда за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми за отчетната година по видове осигурителни вноски – от
предприятия осигурители и от физически лица.
4.4. Структурен анализ на активите за покриване
на техническите резерви по чл. 213а, ал. 2 КСО
на фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми към края
на отчетната година.
5. Структурен анализ и актюерска оценка на
контингента от участници във фонда.
5.1. Структурен анализ съгласно приложение
№ 11 на действителното състояние на контингента
от осигурени лица по пол и възраст в сравнение с
направените предположения в края на предходната
отчетна година. Посочва се броят и относителното
тегло на осигурените лица, прекратили участието
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си във фонда по причини: прехвърляне в други
фондове, промяна на осигуряването по чл. 4б
или чл. 4в КСО, прехвърляне на средствата по
чл. 69б КСО, пенсиониране, смърт, еднократно или
разсрочено изплащане на дължимите средства.
5.2. Структурен анализ съгласно приложение
№ 11 на контингента на новоосигурените лица по
пол и възраст през отчетната година и сравнение
с направените предположения в края на предходната отчетна година.
5.3. Структурен анализ на броя на новоосигурените лица, които са се прехвърлили от други
фондове за допълнително пенсионно осигуряване
през отчетната година и сравнение с броя на
прекратилите участието си във фонда поради
прехвърляне в други фондове, както и анализ на
лицата, променили осигуряването си по реда на
чл. 4б или чл. 4в КСО и възобновили осигуряването си по чл. 124а КСО.
5.4. Структурен анализ съгласно приложение
№ 12 на контингента на пенсионерите по пол
и възраст и по видове пенсии и на броя на новоотпуснатите през отчетната година пенсии в
сравнение с направените предположения в края
на предходната отчетна година. Посочва се броят
и относителното тегло на пенсионерите по пол,
прекратили участието си във фонда по видове
причини: поради изтичане срока на пенсията или
поради смърт.
5.5. Актюерска оценка на полово-възрастовия
състав на участниците във фонда и прогнозен
брой пенсионери за следващата година.
6. Актюерски анализ на инвестиционния риск и
осигурителните рискове по предлагани пенсионни
схеми и тяхното отражение върху осигурителните
и пенсионните плащания през отчетната година.
6.1. На базата на извършен анализ се формира
актюерска оценка на ефекта от реалното проявление на отделните рискове, както и отражението им
върху осигурителните и пенсионните плащания.
6.2. Анализ на фактически извършените осигурителни и пенсионни плащания през отчетната година и сравнение със съответните данни
съгласно направените в края на предходната
отчетна година допускания.
6.3. Преценка за необходимост от промени в
актюерските разчети и инвестиционната политика
на съответния фонд, произтичащи от въздействието на инвестиционния риск и осигурителните
рискове.
7. Анализ и оценка на актюерския баланс.
7.1. Актюерска оценка на задълженията на
фонда към осигурените лица.
7.2. Актюерска оценка на задълженията на
фонда към пенсионерите по всеки вид пенсионна
схема при отчитане и посочване на използваните
сметни основи (биометрични таблици за смъртност и технически лихвен процент) и наличието
на дефицит или излишък.
7.3. Актюерска оценка на изплатените пенсии и
извършените актуализации през отчетната година
по месеци, съгласно приложение № 13.
7.4. Актюерска оценка на пенсионните резерви
по видове пенсионни схеми и на техническите
резерви (със съставящите го капитализирана стойност на пенсиите и остатъчен резерв) към фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми, описание на формулите
и процеса на формирането им съобразно техния
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източник и сравнение с направените прогнози
в предходния актюерски доклад. Посочване на
формираните резерви за минимална доходност
във фонда и в дружеството, техните размери и
относителни дялове към стойността на нетните
активи на фонда.
7.5. Описание на актюерските допускания (демографските и икономическите предположения),
използвани при пресмятане на настоящата стойност на задълженията към лицата с пожизнени
пенсии. Актюерска оценка на чувствителността
на актюерския баланс към промените в актюерските допускания.
8. Анализ и актюерска оценка на ликвидността
на пенсионния фонд.
8.1. Анализ на състоянието на минималните
ликвидни средства, като в табличен или графичен вид се посочват размерът и съставните им
елементи. Съпоставка с текущите задължения на
фонда и актюерска оценка на ликвидността на
фонда за допълнително пенсионно осигуряване.
8.2. Описание на недостига на ликвидни средства, ако има такъв, и препоръки за неговото
преодоляване.
9. Прогноза за състоянието на фонда по осигурителни рискове и видове пенсионни схеми за
следващата година.
9.1. Описание на актюерските допускания
(демографските и икономическите предположения), приложени за разработване на прогнозата за
следващата година, и тяхната обосновка. Посочват
се измененията на някои от тях в сравнение с
допусканията, извършени през предходни години,
и причините за това.
9.2. Изготвената съгласно изискванията на т. 9.3
прогноза за отчетната година в предходния годишен актюерски доклад се сравнява с постигнатите
резултати през отчетната година и се анализират
причините за отклоненията от прогнозата.
9.3. В аналитичен разрез по осигурителни
рискове се прави описание на прогнозата за
следващата година по основни параметри – брой
на участниците във фонда, в т. ч. осигурени лица
и пенсионери по видове пенсионни схеми, новоосигурени лица, новоотпуснати пенсии, размер
на нетната стойност на активите, постъпления
от осигурителни вноски, доходи от инвестиции,
размер на плащанията по видове плащания и
пенсионни схеми.
10. Оценка на информационната база, използвана в актюерския доклад.
10.1. Източници на данни, използвани за актюерските допускания (демографските и икономическите предположения).
10.2. Формули, използвани за изчисляване на
видовете пенсии, пенсионните резерви и техническите резерви.
10.3. Сметни основи (биометрични таблици
за смъртност и технически лихвен процент) за
изчисляване на техническите резерви.
10.4. Оценка на възможността за грешки в
използваната база данни.
10.5. Използван софтуер при изготвяне на
актюерския доклад.
11. Заключения и препоръки относно финансовата стабилност на фонда.“

§ 17. Създават се приложения № 5 – 13 към
чл. 24, ал. 3:
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„ Приложение № 5

към чл. 24, ал. 3

Актюерски баланс
на
........................................ пенсионен фонд „...................................“
към 31.12. ................ г.
Актив

Сума в левове

Пасив

отчетна година
І. Обща стойност на актива по
счетоводен отчет от тях:

Сума в левове
отчетна година

І. Задължения към лицата с отпуснати пенсии – общо, в т.ч.
1. Пенсии за старост – общо, в т.ч.

2. Пенсии за инвалидност – общо,
в т.ч.

3. Наследствени пенсии – общо,
в т.ч.

ІІ. Задължения към осигурените
лица – общо
ІІ. Дефицит/(Излишък)

ІІІ. Други задължения

ІІІ. Общо (І ± ІІ)

ІV. Общо (І + ІІ + ІІІ)

Забележки:
1. Дружествата попълват в актюерския баланс всички видове изплащани пенсии, в т.ч. пожизнени и срочни.
2. Оценката на задълженията се извършва за всяко осигурено лице и за всеки пенсионер с пожизнена или срочна
пенсия поотделно, след което се обобщава.
3. Посочените задължения в графата „Други задължения“ се посочват общо и поотделно.
4. За фондовете, които продължават да изплащат пенсии по реда на § 114, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване
(ДВ, бр. 67 от 2003 г.), се посочват задълженията към лицата с отпуснати пенсии на отделен ред за всеки
вид осигурителен случай.
5. Актюерският баланс се подписва от отговорния актюер и управляващите и представляващите пенсионноосигурителното дружество, като се посочва датата на изготвянето.

Изготвил: …......................….…………... Представляващи: ….........................................….…………... …......................….
(.........................................)

(...........................................................) (..........................)

Приложение № 6
към чл. 24, ал. 3
Брой на участниците във фонда за допълнително пенсионно осигуряване
№

Показатели

1.

Брой на участниците във фонда, в т.ч.:

1.1.

осигурени лица

към 31.12. .......... г. към 31.12. .......... г.
(отчетна година) (следваща година)
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към 31.12. .......... г. към 31.12. .......... г.
(отчетна година) (следваща година)

1.2.

пенсионери

2.

Новоосигурени лица

3.

Постъпления от осигурителни вноски (в хил. лв.)

4.

Нови пенсионери

5.

Новоотпуснати пенсии (в хил. лв.)

6.

Суми за пенсии (в хил. лв.)

7.

Отпуснати пенсии на наследници (в хил. лв.)

8.

Еднократно и разсрочено изплатени суми (в хил. лв.)

9.

Прехвърлени средства в друг фонд (в хил. лв.)

10.

Прехвърлени средства от друг фонд (в хил. лв.)
Приложение № 7
към чл. 24, ал. 3
Нетна стойност на активите и доход от инвестиции

№

Показатели (в хил. лв.)

1.

Нетна стойност на активите

2.

Доход от инвестиции

към 31.12. .............. г.
(отчетна година)

към 31.12. ............. г.
(следваща година)

Приложение № 8
към чл. 24, ал. 3
Размер на пенсионния резерв за ......................................................
(наименование на универсалния пенсионен фонд)
№

Показател

Размер

1.

Размер на пенсионния резерв по чл. 192, ал. 2 КСО към 1 януари на отчетната година

2.

Постъпления по чл. 170, ал. 3 КСО

3.

Постъпления от собствени средства на пенсионноосигурителното дружество

4.

Размер на пенсионния резерв по чл. 192, ал. 2 КСО към 31 декември на отчетната година

5.

Прогнозен размер на пенсионния резерв по чл. 192, ал. 2 КСО към 31 декември на
следващата година
Размер на пенсионния резерв за ..................................................
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)

№

Показател

Размер

1.

Размер на пенсионния резерв по чл. 213, ал. 2 КСО към 1 януари на отчетната година

2.

Постъпления по чл. 245, ал. 3 и 5 КСО

3.

Постъпления от собствени средства на пенсионноосигурителното дружество

4.

Размер на пенсионния резерв по чл. 213, ал. 2 КСО към 31 декември на отчетната година

5.

Прогнозен размер на пенсионния резерв по чл. 213, ал. 2 КСО към 31 декември на
следващата година
Приложение № 9
към чл. 24, ал. 3

Размер на техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми „....................................“
№
1.

Показател
Размер на техническите резерви по чл. 213а, ал. 1, т. 2 КСО към 31 декември на отчетната година общо, в т.ч.:

1.1. Постъпления по чл. 234, ал. 13 КСО
1.2. Доход от инвестирането на техническите резерви
2.

Прогнозен размер на техническите резерви по чл. 213, ал. 1, т. 2 КСО към 31 декември
на следващата година

Размер
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Приложение № 10
към чл. 24, ал. 3

Биометрична таблица за смъртност за изчисляване на техническите резерви
Техническият лихвен процент, използван в таблицата за смъртност, е в размер – ......... %.

Възраст

1

x

2

3

Брой на преБрой на
живелите
починалите
лица
лица
lx

dx

4

5

6

7

8

Вероятност
за преживяване

Вероятност
за смърт

Очаквана
продължителност
на бъдещия живот

Дисконтирани
числа

Комутативни
числа

px

qx

ex

Dx

Nx

Осигурени лица по пол и възраст
№ Брой осигурени
лица

1.

Брой на осигурените лица, в
т.ч.:

Пол

Приложение № 11
към чл. 24, ал. 3

Прогноза
Общо 15 – 24 г. 25 – 34 г. 35 – 44 г. 45 – 54 г. 55 – 64 г. над
за отчетназа
64 г.
та година отчетот предход- ната
ната година година

Мъже
Жени
Всичко

1.1. Новоосигурени Мъже
лица
Жени
Всичко
Приложение № 12
към чл. 24, ал. 3
Пенсионери по пол и възраст
Брой пенсионери

Пол

Пенсионери, Мъже
общо:
Жени
Всичко
С пожизнена Мъже
пенсия за ста- Жени
рост
Всичко
С пожизнена Мъже
пенсия за ин- Жени
валидност
Всичко
С наследстве- Мъже
на пожизнена Жени
пенсия
Всичко
С ъ с с р оч н а Мъже
пенсия
Жени
Всичко
Пенсионери с Мъже
новоотпусна- Жени
ти пенсии
Всичко

Прогноза Общо 15 – 49 г. 50 – 54 г. 55 – 59 г. 60 – 64 г. 65 – 69 г. 70 – 74 г. над
за отчет- за от74 г.
ната годи- четна от пре- ната
дходната годигодина
на
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Приложение № 13
към чл. 24, ал. 3

Изплатени пенсии и извършени актуализации
Ме- 1. Изплатени пен1.1. Новоотсе- сии през месеца – пуснати пенсии
ци
общо, от тях:

1.2. Прекратени
пенсии

брой изплатени брой изплатени брой
средства
средства

изплатени
средства за
последни
пенсии*

2. Извършени актуализации

брой актуали- Ув е л и чен ие/н а м а лен ие
зирани пенсии на изплатените средства
спрямо предходния месец
вследствие на актуализация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*Забележка. Включително изплатения остатък от партидите на лицата с изтекъл срок на пенсията.“

Заключителни разпоредби
§ 18. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение
на § 1, 2, 9 и 14 – 17, които влизат в сила от 19.11.2018 г.
§ 19. Наредбата е приета с Решение № 907-Н от 20 септември 2018 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател:
Карина Караиванова
8661
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-104
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Приморско след Решение № 457
по протокол № 37 от 28.06.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Приморско, становище от Регионалното управление на образованието – Бургас, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна
тенденция на намаляване броя на подлежащите
на задължително обучение, довела до липса на
ученици за учебната 2018/2019 година, закривам
Начално училище „Любен Каравелов“ със седалище и официален адрес: гр. Китен, община
Приморско, област Бургас.
1. Задължителната документация на Начално
училище „Любен Каравелов“ – гр. Китен, община Приморско, област Бургас, да се съхранява
в Средно у чилище „Никола Вапцаров“ – гр.
Приморско, община Приморско, област Бургас.
2. Имуществото на Начално училище „Любен
Каравелов“ – гр. Китен, община Приморско, област Бургас, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Приморско.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
8752
ЗАПОВЕД № РД-14-105
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
от кмета на община Джебел след Решение № 301
по протокол № 30 от 10.08.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Джебел, становище от Регионалното
управление на образованието – Кърджали, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна
тенденция на намаляване броя на подлежащите

на задължително обучение, довела до липса на
ученици за учебната 2018/2019 година, закривам
Основно училище „Христо Смирненски“ със седалище и официален адрес: с. Мишевско, община
Джебел, област Кърджали.
1. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Смирненски“ – с. Мишевско,
община Джебел, област Кърджали, да се съхранява
в Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Джебел,
община Джебел, област Кърджали.
2. Имуществото на Основно училище „Христо
Смирненски“ – с. Мишевско, община Джебел,
област Кърджали, е общинска собственост и
се разпределя със заповед на кмета на община
Джебел.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
8753

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-519
от 24 август 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
изсъхнали, установено с констативен протокол
№ БР-ВТ-08/20.10.2015 г. на РИОСВ – Велико
Търново:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида брекина (Sorbus
torminalis), намиращо се в местност Дългите орници, землището на с. Тодоровци, община Габрово,
област Габрово, обявено със Заповед № 592 от
7.08.1991 г. на Министерството на околната среда
(ДВ, бр. 72 от 1991 г.). Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1862.
1.2. Вековно дърво от вида бряст (Ulmus spp.),
намиращо се в местност Чукара, землището на
с. Боженци, община Габрово, област Габрово,
обявено със Заповед № 279 от 10.04.1981 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 35 от 1981 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1264.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
8761
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 695
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 403 от
28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 1.11.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1114.1351,
представляващ ПИ с № 1322, кв. 131, м. Факултета, София, кв. Факултета, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 1 900 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 190 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.10.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8773
РЕШЕНИЕ № 698
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 29.11.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9
и ПИ с ид. 03928.183.10, гр. Берковица, общински
нежилищен имот, предоставен за стопанисване
и управление на „Софийски имоти“ – ЕАД, като
правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
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4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.11.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8774
РЕШЕНИЕ № 699
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 6.11.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048 заедно
със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ
УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна,
ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 150 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.11.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8775
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РЕШЕНИЕ № 701
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 434 от
23.06.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 14.11.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
ПИ с идентификатор 68134.705.356 (УПИ VI – со,
кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина –
ул. Кривина), София, ул. Боян Магесник № 112,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 234 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие в търга – 23 400 лв.,
се внася по банковата сметка на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, при
„Общинска банка“ – АД, BIC – SOMBBGSF, ул.
Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.11.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8776
РЕШЕНИЕ № 702
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 693 от
29.09.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 15.11.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
ПИ с идентификатор 68134.705.357 (УПИ VII – со,
кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул.
Кривина), София, ул. Боян Магесник № 114, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие в търга – 20 000 лв.,
се внася по банковата сметка на Столичната
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общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, при
„Общинска банка“ – А Д, BIC – SOMBBGSF,
ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.11.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8777

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 46-14
от 28 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 и 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ
с идентификатори 47202.501.1040 и 47202.501.1041
по КК на с. Маринка, с който за бивши ПИ с
пл. № 003071, 003042 се урегулира нов УПИ XIV1041, отреден „За смесено предназначение“, урегулира се нов УПИ XV-1040, отреден „За социална
инфраструктура“, кв. 24 по плана на с. Маринка,
предвижда се ново свободно застрояване в УПИ,
показано с ограничителни линии на нормативни
отстояния от регулационните граници, с устройствени показатели за устройствена зона Смф,
както следва: Пл. застр. – до 40%, Кинт. – до
1,5, Нк.к. – до 10 м (3 ет.), Позел. – мин. 30%, с
приложен коефициент на редукция от 18% (единен
за цялото населено място), съгласно приложения
проект и баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
8778
РЕШЕНИЕ № 46-15
от 28 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 и 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ
с идентификатори 47202.501.1118, 47202.501.1119,
47202.501.1120 и 47202.501.1121 по КК на с. Маринка, с който за бивши ПИ с пл. № 003051,
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003052 и 004254 по КВС се урегулират нови УПИ
XXX-1121, УПИ XXXI-1120, УПИ XXXII-1119
и УПИ XXXIII-1118, кв. 25 по плана на с. Маринка, отредени „За смесено предназначение“,
с предвидено свободно застрояване, показано с
ограничителни линии на нормативни отстояния
от регулационните граници, с устройствени показатели за устройствена зона Смф, както следва:
Пл.застр. –   до 40%, Кинт. – до 1,5, Нк.к. – до
10 м (3 ет.), Позел. – мин. 30%, с приложен коефициент на редукция от 18% (единен за цялото
населено място), съгласно приложения проект и
баланс на територията, които са неразделна част
от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
8779
РЕШЕНИЕ № 46-16
от 28 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и 5 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна
кабелна линия 20 kV, преминаващо през ПИ с
идентификатори 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65,
72151.2.1 по КК на с. Твърдица, община Бургас,
съгласно черните, червените, сините и зелените
линии и надписи върху плана, с таблица на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението
имоти, който е неразделна част от настоящото
решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
8780
РЕШЕНИЕ № 46-17
от 28 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 16а от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) и изменение на
план за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв.
36 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр.
Бургас в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/
Пп по одобрения ОУП на гр. Бургас, с което се
обособяват нови квартали 63, 64 и 68, изменят се
трасета и габарити на обслужващи улици, предвидени с действащ план за улична регулация, и се
предвиждат трасета на нови обслужващи улици,
променят се частично уличнорегулационните
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граници на УПИ в бивши масиви 143 и 146 по
КВС, землище гр. Бургас, и се урегулират нови
УПИ, отредени „За ТП“ и „За инженерно-техническа инфраструктура и озеленяване“, съгласно
черните, сините, червените, зелените и кафявите
линии и надписи върху плана и таблица с баланс
на територията, които са неразделна част от
настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
8781

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 549
от 18 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА,
ч л . 1 29, а л . 1 о т З У Т, Реш е н и е № 517 о т
19.06.2018 г. по протокол № 43, т. 10, на ОбС –
гр. Велики Преслав, и протокол № 6 от 3.07.2018 г.
на заседание на Общинския експертен съвет
Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Одо б р я в а и з р аб о т ен и я и с ъ гл ас у в а н
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
обект: Кабелно електрозахранване до имот ПИ
032029, м. Бакарджа, землището на с. Осмар,
община Велики Преслав, както следва: обща
дължина на трасето – 333,1 м, и обща площ на
ограничение – 1330,84 м 2 в частта на трасето в ПИ
000102 – местен път, ПИ 000085 – за селскостопански, горски, ведомствен път, и 000084 – дере.
2. Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурите на чл. 210 и 211 от ЗУТ, ако същите
са необходими.
Председател:
А. Асенова
8714
РЕШЕНИЕ № 551
от 18 септември 2018 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 8 и 11 о т
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 458 от
20.02.2018 г. по протокол № 36, т. 13, на ОбС –
гр. Велики Преслав, и протокол № 8 от 10.08.2018 г.
на заседание на Общинския експертен съвет
Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Одо б р я в а и з р аб о т ен и я и с ъ гл ас у в а н
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане
на обект: ОКЗ на базова станция VN 4536 на
„БТК“ – ЕАД, м. Блатото, до ПИ 58222.440.5 по КК
на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав,
както следва: частта на трасето преминава през
ПИ 58222.59.20 – общински полски път с дължина
593 м, и обща площ на ограничение – 593 м 2 .
2. Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурите на чл. 210 и 211 от ЗУТ, ако същите
са необходими.
Председател:
А. Асенова
8715
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ОБЩИНА ЛОМ
РЕШЕНИЕ № 505
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 129, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Лом, одобрява
ПУП – парцеларен план за обект „Укрепване на
свлачище – кв. Боруна, гр. Лом“.
Председател:
Хр. Христова
8743
РЕШЕНИЕ № 507
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 129, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Лом, одобрява
ПУП – ПРЗ за обект „Укрепване на свлачище –  
кв. Боруна, гр. Лом“.
Председател:
Хр. Христова
8744

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 677
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, одобрява подробен устройствен план –  
парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – за обект „Водопровод“ до
ПИ 000327, местност Под село, в землището на
с. Богданово, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател:
Г. Николов
8725
ЗАПОВЕД № РД-12-631
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 5 от ЗПУО и Решение № 672 от 20.09.2018 г. на Общинския съвет –
гр. Нова Загора, поради намаляване броя на децата
под нормативно определения минимум, довел до
преустановяване на учебния процес, нареждам:
1. Закривам Детска градина – с. Питово, със
седалище и адрес: област Сливен, община Нова
Загора, с. Питово, считано от 1 октомври 2018 г.
2. Задължителната документация на Детска
градина – с. Питово, да се съхранява в Детска
градина – с. Полско Пъдарево.
3. Имуществото на детската градина е общинска собственост и се разпределя със заповед на
кмета на общината.
4. Трудовите правоотношения със служителите
на закритата Детска градина – с. Питово, да се
уредят съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7   

Към настоящия момент в ДГ няма записани
деца, които да се пренасочат към други детски
градини.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на директора на ДГ – с. Питово, за сведение и
изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Соня Петрова – началник-отдел „ОМДСЗСП“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен.
Кмет:
Н. Грозев
8763

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 947
от 4 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от квартали
4, 6 и 14 по плана на с. Големо Бучино, община
Перник, и на улица с осови точки (ОТ) 36 – ОТ
39 – ОТ 40 – ОТ 41 – ОТ 42 – ОТ 43 – ОТ 44 – ОТ
45 – ОТ 46, като:
1. С плана за регулация се измества трасето
на улици с осови точки (ОТ) 36 – ОТ 39 – ОТ
40 – ОТ 41 – ОТ 42 – ОТ 43 – ОТ 44 – ОТ 45 – ОТ
46 и частично се измества уличната регулационна линия по съществуващите на място имотни
граници, при което се изменя регулацията на
следните урегулирани поземлени имоти (УПИ):
в кв. 4: УПИ VІІ-72, УПИ ІХ-74, УПИ Х-75,
УПИ ХІ-76, УПИ ХІІ-76, УПИ ХІІІ-76, УПИ ХІV-76,
УПИ ХХІІ-72 и ХХІІІ-72;
в кв. 6: УПИ V-60, УПИ ХХІІ-61, УПИ ХХІІІ-58
и ХL-64;
в кв. 14: УПИ VІІІ – „За озеленяване“.
2. С плана за застрояване се определят зони
за свободно застрояване в УПИ VІІ-72, УПИ
Х-75, УПИ ХІ-76, УПИ ХІІ-76, УПИ ХІІІ-76, УПИ
ХІV-76, УПИ ХХІІ-72 и УПИ ХХІІІ-72 в кв. 4 и в
УПИ ХХІІІ-58 и УПИ V-60 в кв. 6 с показатели за
нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона Жм според зелените и кафявите линии и
цифри и направената корекция с виолетов цвят
за регулацията и червени и черни линии, букви
и цифри, сини букви и цифри за застрояването.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов
8733

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 949
от 31 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Петрич, реши:
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Одобрява проект за изменение на ПУП – ПП
на трасе за кабел ниско напрежение до имот с
идентификатор 37989.7.15 по КККР (№ 007015 по
КВС), м. Бръцко поле, землище на с. Коларово,
с трасе, предвидено да премине през имоти по
одобрена КККР, като подробно описание на
имотите и сервитутите е дадено в регистъра на
недвижимите имоти, заверен от началника на
СГКК – Благоевград, неразделна част към проекта за изменение на ПУП – ПП, както следва:
трасе на кабел ниско напрежение и сервитути към
него през имоти с идентификатори – имот с ид.
37989.7.85 по КККР (№ 000009 по КВС) – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична собственост, имот с ид. 37989.7.84 по
КККР (№ 000010 по КВС)  –  канали, общинска
публична собственост, имот с ид. 37989.7.72 по
КККР (№ 007072 по КВС) – за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична
собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
8742

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 220
от 31 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Правец, реши:
1. Приема и одобрява общия устройствен
план на община Правец и екологичната оценка
към него.
2. Възлага на кмета на община Правец:
2.1. В съответствие с разпоредбите на чл. 127,
ал. 9 от ЗУТ да представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на
общия устройствен план на община Правец.
2.2. Докладът по наблюдение и контрол на
въздействието върху околната среда да се включи в ежегодните доклади по изпълнението на
ОУПО – Правец.
Председател:
Н. Яхов
8658

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 929
от 13 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Русе с площ
15 809 кв. м, с адрес: Русе, кв. Източна промишлена
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зона, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване, ведно с построената върху него
сграда с идентификатор 63427.178.80.12, едноетажна, със застроена площ 203 кв. м, с предназначение: сграда за търговия.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 839 063 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 40 000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 80 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе,
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
Хр. Белоев
8724
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ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1043
от 31 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 6
от ЗУТ, протокол от проведено на 26.06.2018 г.
обществено обсъждане и протокол на ОЕС № 8
от 21.08.2018 г., Решение № I, Общинският съвет – гр. Септември, реши:
1. Одобрява проект за изменение на общия
устройствен план (ОУП) на община Септември
за имоти в землищата на с. Варвара, с. Ветрен
дол, с. Виног ра дец, с. Бош ул я, г р. Вет рен,
гр. Септември, както следва:
землище с. Варвара:
№ 000440, 267005, 267006, 267004, 268003,
000483, 269003, 269004, 269005, 269006, 000221 за
промяна на предназначение на земеделска земя
в урбанизирана територия за железопътна линия;
имот № 000108 за промяна на предназначението
в малкоетажно жилищно застрояване;
имот № 367017 за промяна на предназначението в производствени дейности; масиви 325 и
327 за допустима смяна на предназначението за
производствени дейности;
землище с. Ветрен дол:
терените, намиращи се на югоизток от регулацията на Варварски минерални бани, от двете
страни на жп линия Септември – Добринище
(бивши квартали 2 и 3 по плана на Варварски
минерални бани) – за допустима смяна на предназначението за Зони за отдих, рекреации и вилни
зони – част от имоти № 000609 и 000610;
землище гр. Ветрен:
ПИ № 011069, 011049 и 011050 за допустима
смяна на предназначението за производствени
дейности;
землище с. Виноградец:
ПИ № 317013 за допустима смяна на предназначение за производствени дейности
землище с. Бошуля:
ПИ № 000049 за терен със специално предназначение;
землище гр. Септември:
ПИ № 014102, 014117, 000217, 014072, 014500,
014504, 014507, 014510, 014513 за разширение на
гробищен парк;
ПИ № 011087, 012001, 011060 за допустима
смяна на предназначението за рекреационна
устройствена зона и вилен отдих;
ПИ № 011038 за допустима смяна на предназначение за производствени дейности.
Нанесени са съществуващите трасета на „Булгартрансгаз“ – ЕАД.
2. Възлага изпълнението на решението на
кмета на община Септември.
Председател:
К. Тодорин
8750
РЕШЕНИЕ № 1049
от 31 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Решение X на
ОЕС от протокол № 5 от 29.05.2018 г. Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
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Одобрява представения проект на ПУП – ПП
за трасе на общински път от строителните граници
на с. Злокучене, минаващ около сондажните граници, кладенци и достига до рибарниците и от
тях до Стопански двор „Фермата“ в землището
на гр. Септември с цел да се проведе процедура
за промяна на предназначението на земеделските
имоти в землището на с. Злокучене и гр. Септември.
Трасето на новопроектирания път минава през следните имоти: в землището на с. Злокучене – имоти
№ 011136 (полски път), 000012 (отводнителен канал),
011146 (полски път), 011171 (нива), 011147 (полски
път), 017140 (нива), 017138 (нива), и в землището на
гр. Септември – на имоти № 011547 (полски път),
011548 (път – IV клас), 011549 (полски път), 011388
(полски път), 011387 (полски път), 012300 (полски
път), 011353 (отводнителен канал).
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Септември,
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
За председател:
К. Божинов
8751

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 920
от 11 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2
от ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско
напрежение за присъединяване на вилно селище
на „Гранд Инвест“ – ЕООД, Пловдив, намиращ се
в землище с. Соколовци, местност Рожен, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с № 1.175, 1.18, 1.104, 1.113 и 3.16 (3.48) в
землище с. Соколовци, община Смолян.
Председател:
Д. Киряков
8745

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 548
от 30 август 2018 г.
На основание чл. 127, ал. 6, изречение първо
във връзка с Решение № 1 от протокол № 4 от
3.07.2018 г. на ОбЕСУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и внесено предложение на кмета на община Стрелча Общинският съвет – гр. Стрелча, одобрява окончателния проект на общ устройствен
план на община Стрелча съгласно графичната и
текстовата част на документацията, представляваща неразделна част от решението.
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ одобреният
общ устройствен план не подлежи на обжалване.
Председател:
М. Станкова
8527
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256. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28 септември 2018 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
Инвестиции в ценни книжа
Всичко активи:
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството
и бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:
Подуправител на БНБ:
К. Христов

Хил. лв.
18 023 733
2 594 140
27 377 923
47 995 796
16 644 818
13 335 426
10
2
5
47

549
096
369
995

292
804
456
796

Гл. счетоводител
на БНБ:
Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Банково“
към 28 септември 2018 г.
Активи
Злато и други благородни метали
Вземания от правителството
на Република България
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
Дълготрайни материални и
нематериални активи
Други активи
Депозит в управление „Емисионно“
Всичко активи:
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения:
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал:
Всичко пасиви:
Подуправител на БНБ:
Д. Костов

Хил. лв.
34 191
0
1 988 197
124
13
5 369
7 530

488
791
456
123
0

3 323 917
172 838
3 496 755
20 000
4 099 425
-86 057
4 033 368
7 530 123

Гл. счетоводител
на БНБ:
Т. Цветкова

8772
49. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали в
площ „Мечия камък“, разположена на територията
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на община Гурково, област Стара Загора, описана със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4648396,2

9452444,6

2.

4649331,6

9454045,0

3.

4649554,9

9454047,6

4.

4649816,3

9454596,8

5.

4649796,0

9454794,0

6.

4649307,0

9455040,0

7.

4648201,2

9453587,0

8.
4647803,9
9452902,2
8680
542. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната
2018/2019 г. – държавна поръчка, в професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
по следните докторски програми: „Оперно-симфонично дирижиране“ – една; „Мениджмънт на
музикалните индустрии“ – една, към катедра
„Дирижиране“; „Композиция“ – една, към катедра
„Композиция“; „Класическо пеене“ – две, към
катедра „Класическо пеене“; „Виола“ – една, към
катедра „Струнни инструменти“; „Обой“ – една,
„Фагот“ – една, към катедра „Дървени духови
инструменти“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Конспекти и
документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.
8659
85. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за
главни асистенти: в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки, за нуждите на катедра „Физика“ – един със
срок 3 месеца; в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, за
нуждите на катедра „Математика“ – двама, със
срок 2 месеца; в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Геометрия и топология
(дескриптивна геометрия)“, за нуждите на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерностроителна графика“ – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски
№ 1, отдел „Човешки ресурси“, сграда ректорат,
ет. 2, кабинет № 202, тел. 02/963-52-45, в. 449, и
02/866-90-54.
8729
78. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2018/2019 г.
съгласно РМС № 341 от 21.05.2018 г. по следните
научни специалности (докторски програми):
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Области на висше образование, професионално направление и докторски
програми

С Т Р. 4 1   
Брой и форми на
обучение
бр.
редовно

бр.
задочно

Проф. направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
1.

2.

3.

4.

5.

Към Архитектурен факултет
Теория и история на архитектурата

2

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
(Към катедра „Технология на архитектурата“ – 2 бр.)
(Към катедра „Жилищни сгради“ – 2 бр.)
(Към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – 2 бр.)

6

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

2

Териториално, ландшафтно устройство и градоустр ойство

2

Към Строителен факултет
Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции
и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани
конструкции; стоманени и комбинирани мостове)
(Към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – 2 бр. редовна и 1 бр. задочна форма)

2

1

Строителни материали и изделия и технология на производството им

2

1

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика
(Към катедра „Строителна механика“ по Строителна механика)

2

1

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство)

2

Технология и механизация на строителното производство

1

1

Организация и управление на производството (строителство)

3

1

Транспортни съоръжения

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и
съоръжения

2

2

Земна механика, фундиране и подземно строителство

1

1

Земна и скална механика

1

Към Факултет по транспортно строителство

Към Хидротехнически факултет
Водоснабдяване и канализация

2

Хидротехническо строителство

2

Хидромелиоративно строителство

1

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

2

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика
(Към катедра „Техническа механика“ – 1 бр. редовно по Съпротивление на
материалите и 1 бр. редовно по Теоретична механика)

2

Към Геодезически факултет
Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи
(Към катедра „Висша геодезия“ – 1 бр.)
(Към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – 1 бр.)
(Към катедра „Приложна геодезия“ – 1 бр.)

3

Картография и ГИС

1

Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на недвижими имоти)

1

Фотограметрия и дистанционни методи

1

Общо:

45

10

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от
нея; 4. дипломи за висше образование, издадени
от чуждестранни висши училища, задължително
преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване
на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши училища; 5. други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. квитанция за платена такса 105 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството
на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването на
документи става в съответните факултети, както
следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789,
зам.-декан по научноизследователската работа;
Хидротехнически факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45, вътр. 772
или 696, зам.-декан по научноизследователската
работа; Строителен факултет – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45, вътр. 372,
зам.-декан по научноизследователската работа;
Факултет по транспортно строителство – корпус
Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел.: 963 52 45,
вътр. 421, зам.-декан по научноизследователската
работа; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2,
каб. 207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, зам.-декан по
научноизследователската работа.
8723
452. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси
за учебната 2018/2019 г. за прием на докторанти
в редовна и задочна форма, платено обучение,
в следните професионални направления: 3.8.
Икономика по докторска програма „Финанси и
банково дело“ – двама; 6.1. Растениевъдство по
докторска програма „Растениевъдство“ – двама.
За обучение в ОНС „Доктор“ могат да кандидатстват лица, които притежават българско гражданство; граждани на държави – членки на ЕС, или
ЕИП, чужди граждани със статут на постоянно
пребиваващи или статут на бежанци, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ и
със среден успех от дипломата не по-нисък от
„Добър“. Срокът е 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Информация относно необходимите документи за кандидатстване може
да се получи в ректората на ВУАРР – Пловдив,
бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360, и
на сайта: www.uard.bg.
8786
4. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС
е издадена заповед за отчуждаване на недвижим
имот, попадащ в улична регулация и в обхвата
на обект: „Пробив на бул. Петър Дертлиев – Софийски околовръстен път“, съгласно влязъл в
сила ПУП на м. Южна тангента, одобрен със
Заповед № РД-50-09-364 от 29.11.1988 г. на гл.
архитект на гр. София, както следва: Заповед за
отчуждаване № СОА18-РД40-65 от 26.07.2018 г. на
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кмета на Столична община на ПИ с проектен
идентификатор 68134.4362.1383 (незастроен), с
площ 77 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 68134.4362.447, съгласно
скица-проект за изменение на КККР, одобрена
със Заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. на и.д. на
АГКК. Не са известни адреси на територията на
Република България за част от собствениците
на поземления имот, а именно Енрико Жоров
Кацаров и Таня Жорова Кацарова.
8730
34. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура – уличен водопровод до
УПИ I-48, кв. 11, с. Козаново, община Асеновград.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8687
35. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) относно обект:
Трасета на инженерната инфраструктура – подмяна довеждащ водопровод от ПС „Катуница“
до прекъсвателна шахта 50 м 3. Проектът и придружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8688
320. – Община Благоевград на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява Янка Александрова
Караджова и Огнян Симеонов Караджов, че е
издадена Заповед № 1095 от 20.07.2018 г. на кмета на община Благоевград (на основание чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за
отчуждаване на 13 кв. м, представляващи реална
част от имот с идентификатор 04279.622.34 по
кадастралната карта на Благоевград, одобрена
със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г., за мероприятието ул. Коста Босилков по плана на VІІ
микрорайон Благоевград, одобрен със Заповед
№ 215 от 23.03.1998 г. на кмета на община Благоевград. Заповедта може да бъде обжалвана в
14-дневен срок след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Обезщетението в
размер 557 лв. за Янка Александрова Караджова
и 557 лв. за Огнян Симеонов Караджов ще бъде
преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на правоимащите след влизане
в сила на заповедта.
8708
321. – Община Благоевград на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява Мая Христова
Миланова, Александър Михайлов Георгиев, Михаела Михайлова Георгиева, Христина Давидкова
Беличева, Давид Христов Беличев, че е издадена
Заповед № 1089 от 20.07.2018 г. на кмета на община
Благоевград (на основание чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за отчуждаване на
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9 кв. м, представляващи реална част от имот
с идентификатор 04279.622.19 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г., за мероприятието
ул. Коста Босилков по плана на VІІ микрорайон Благоевград, одобрен със Заповед № 215 от
23.03.1998 г. на кмета на община Благоевград.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Обезщетението в размер 64 лв. за
Мая Христова Миланова, 97,02 лв. за Александър
Михайлов Георгиев, 97,02 лв. за Михаела Михайлова Георгиева, 258,73 лв. за Христина Давидкова
Беличева и 64,68 лв. за Давид Христов Беличев
ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД,
Благоевград, по сметка на правоимащите след
влизане в сила на заповедта.
8709
27. – Община Благоевград на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС уведомява Валерия Кирилова Давидкова и Виктория Кирилова Давидкова, че е
издадена Заповед № 1191 от 20.08.2018 г. на кмета
на община Благоевград (на основание чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за
отчуждаване на 415 кв. м, представл яващи реална част от имот с пл. № 480, кв. 1 по плана на
с. Покровник, ЗРП, одобрен със Заповед № 607
от 8.05.1991 г., и допълване на КП, одобрен със
Заповед № 16 от 26.01.1995 г. на кмета на община
Благоевград, за мероприятието ул. Яне Сандански
по плана на с. Покровник, община Благоевград,
одобрен със Заповед № 607 от 8.05.1991 г. на
кмета на община Благоевград. Заповедта може
да бъде обжалвана в 14-дневен срок след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
Обезщетението в размер 590,92 лв. за Валерия
Кирилова Давидкова и 590,92 лв. за Виктория
Кирилова Давидкова ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите след влизане в сила на заповедта.
8782
3. – Община Брацигово на основание § 4к,
ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен помощен план и контактна зона
на земите на ползвателите и на бившите собственици, намиращи се в местностите Таушан
баир, Чобанов баир и Жлъчка в землище с. Козарско, за ПИ с № 000364, № 000365, № 000366,
№ 0 0 0 3 69, № 0 0 0 370 , № 0 0 0 372 , № 0 0 0 373,
№ 000376 и № 000439. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражение
по плана и придружаващата го документация,
изложени в сградите на кметство с. Козарско и
Община Брацигово, дирекция „СА“, до кмета на
община Брацигово.
8749
1. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ
водопровод, част от деривация „Камчия-север“,
в участъка от РШ „Рудник“, в землището на кв.
Рудник, Бургас, до РШ „Отклонение за напорен
водоем Изгрев“, в землището на Бургас. Проектът
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е изложен за разглеждане в стая 409 в сградата
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
8764
2. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) за нова обслужваща улица (локално платно на път І-9) от пътен
възел между Северен обход на Бургас и път І-9 в
обвръзка с проект за ПУП – ПУР за обособяване
на обслужващи улици, инфраструктурни коридори,
пешеходни зони и нови квартали в границите на
селищно образувание „Бизнес парк Бургас – 5“,
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в стая
409 в сградата на Община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
8765
2. – Община Варна на основание чл. 198,
ал. 5 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед
№ 3410 от 20.09.2018 г. на кмета на община Варна на основание чл. 44, ал. 1 и 2 от ЗМСМА и
чл. 198, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, с която той
изменя своя Заповед № 0324 от 9.02.2017 г. за
налагане на строителна забрана (ДВ, бр. 23 от
2017 г., стр. 90). С изменението от обхвата на
заповедта се изваждат част от обектите, посочени в приложение № 1 на Заповед № 0324 от
9.02.2017 г. Същевременно строителна забрана се
налага за други обекти, нефигуриращи досега в
приложението. Заповед № 3410 от 20.09.2018 г. е
качена на интернет сайта на Община Варна в
раздел „Администрация“ – „Заповеди на кмета
на общината“. Същата подлежи на обжалване
чрез Община Варна пред Административния
съд – Варна, по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8716
3. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за транспортен достъп
до УПИ I-069046, 069047, 069048, кв. 16, гр. Елин
Пелин. Транспортният достъп ще се осъществи
по полски път 000279 и напоителен канал 000178
в землището на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин. Съгласно 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.
8710
317. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в общинската администрация е постъпил
проект за изменение на подробния устройствен
план – плана за улична регулация на улица от
о.т. № 470 до о.т. 472 (част от улица Синчец) по
съществуващите на място имотни граници и из-

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

менението на плана за регулация за УПИ IV-1241
и V-1238 в квартал 185 и УПИ II-1194 и І-1193 в
квартал 181 по действащия регулационен план на
гр. Костинброд. Проектът е изложен във входното
фоайе на таблото за съобщения в сградата на
общинската администрация – Костинброд, ул.
Охрид № 1, и на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8717
92. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект за ПУП – ПП за обект „Захранващ водопровод за питейно-битови нужди“
за поземлен имот с идентификатор 51500.66.16
по КК на гр. Несебър, местност Инджекьойско
блато. Трасето на захранващия водопровод за
питейно-битови нужди започва като продължение
на проектен водопровод в ПИ 51500.66.33 с площ
11 050 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Полски път“, частна общинска собственост, и достига до ПИ 51500.66.16. Дължината
на трасето на водопровода е 121,47 м изцяло в
ПИ 51500.66.33 – земеделска територия. Определя се сервитут по 3 м от двете страни спрямо
оста на трасето на водопровода. Площите с
ограничение са следните и попадат в следните
имоти: 538 кв. м в ПИ 51500.66.33, 46 кв. м в ПИ
51500.66.10 – урбанизирана територия, 16 кв. м в
ПИ 51500.66.27 – частна земеделска територия,
64 кв. м в ПИ 51500.66.13 – частна земеделска
територия, и 5 кв. м в ПИ 51500.66.16 – частна урбанизирана територия. Общо 728 кв. м са площи
с ограничение, като 46 кв. м са в урбанизирана
територия и 628 кв. м – в земеделска територия.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
общинската администрация, Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Несебър.
8689
16. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за „Оптична кабелна линия до базова станция
№ 2036 на „Теленор България“ – ЕАД, в землището на с. Крупник, община Симитли“. Дължината на проектната кабелно-оптична мрежа в
землището на с. Крупник е 391,3 м. Засегнати
от трасето и сервитута са следните имоти: имот
пл.сн. № 000404 – полски път – собственост на
Община Симитли; имот пл.сн. № 128040 – полски
път – собственост на Община Симитли; имот
пл.сн. № 128041 – лозе – § 4 ЗСПЗЗ собственост
на община Симитли. В едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Симитли на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
8683
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42. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 926 от 11.09.2018 г., протокол
№ 42, на Общинския съвет – гр. Смолян, е разрешен и е одобрено задание с изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
и устройствена план-схема за обект: „Външно
електрозахранване на база за дървопреработка
и производство на пелети в ПИ 67653.2.834, гр.
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 67653.2.274 и 67653.2.834
по регистъра на засегнатите имоти на гр. Смолян.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12.
8747
44. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 924 от 11.09.2018 г., протокол
№ 42, на Общинск и я съвет – г р. Смол ян, е
разрешен и е одобрено задание с изработен
проект за устройствена план-схема за обект:
„Газификация на гр. Смолян“, подобект: „Газоразпределителни мрежи и отклонения към
абонати в централна градска част, етап 2, гр.
Смолян, община Смолян“, с трасе на газопровода,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.918.41, 67653.918.48, 67653.918.77,
676 53.918 .10 5, 676 53.918 .110 , 676 53.918 .11 2 ,
67653.918.113 и 67653.918.160 по кадастралната
карта на гр. Смолян. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация – Смолян, бул. България № 12.
8746

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „ЕКОМАРКЕТ“ – ЕООД, „ЕКОРЕНТИМПЕКС“ – ООД, „БА РБЕЛИК У“ – ЕООД,
„СВЕЩАРОВ“ – ЕООД, „Л.И.А. – 2000“ – ООД,
„КОРЕК Т Т РА НС БГ “ – ЕООД , „ТОЛ И ДО
ТРАНС“ –  ООД, Марин Яков Георгиев, „РАДИМА 52“ – ЕООД, „ДИМКОС 2008“ – ЕООД, ЕТ
„РУМЕН ВИДЕНОВ“, „ИНТЕРПРОМ“ – ЕООД,
„ЕКО – ХИДРОВАТ“ – ООД, на 31.01.2017 г.
срещу План за управление на речните басейни в Източнобеломорския район за басейново
управление за периода 2016 – 2021 г. и Националната програма за изпълнението му ведно с
Решение № 1106 от 29.12.2016 г. на Министерския
съвет в частта относно предвиждането на водно
тяло – язовир „Въча“ за питейни нужди, както и
включването му в регистъра на повърхностните
питейни водни тела, както и в частта относно
предвидените мерки по отношение на водно
тяло – язовир „Въча“, за опазване на повърхностните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване, чрез предприемане на действия
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по „Прекратяване след изтичане на срока на
действие на съществуващите разрешителни за
ползване на язовири, предназначени за питейно
водоснабдяване за обекти и дейности, които са
несъвместими с ползването им за питейно водоснабдяване“ и „Преустановяване издаването
на нови разрешителни за ползване на язовири,
предназначени за питейно водоснабдяване за
обекти и дейности, които са несъвместими с ползването им за питейно водоснабдяване“, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание за
10.12.2018 г. от 9 ч., по което е образувано адм.д.
№ 1752/2017 г. по описа на Върховния административен съд.
8785
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от „ЧЕЗ Електро България“ – АД, на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране
на цените на електрическата енергия, издадена
от председателя на Комисията за енергийно и
водно регулиране, обнародвана в ДВ, бр. 52 от
2018 г., в частта є по § 7 относно изменението
на чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за
регулиране на цените на електрическата енергия,
по което е образувано адм. д. № 10131/2018 г. по
описа на Върховния административен съд.
8766
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Бургас, срещу чл. 47 от Наредба
№ 3 на Общинския съвет – гр. Айтос, за опазване
на обществения ред в община Айтос, приета с
Решение № 415 от 28.06.2006 г., пр. № 35; изм. с
Решение № 471 от 29.11.2006 г., пр. № 39; изм. с
Решение № 201 от 9.04.2009 г., пр. № 20; изм, с
Решение № 374 от 19.12.2009 г., пр. № 27; изм. с
Решение № 821 от 26.08.2015 г., пр. № 53, в частта за предварително уведомяване от страна на
организаторите, когато не се касае за неотложен
случай. По оспорването е образувано адм. д.
№ 2101/2018 г., насрочено за 15.11.2018 г. от 10 ч.
8713
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Районната прокуратура – Карнобат, против Наредба
№ 2 за преместваемите обекти, за рекламните,
информационни и монументално-декоративни
елементи и за рекламната дейност на територията на община Карнобат, приета с Решение
№ 405-I, протокол № 33 от 30.09.2010 г. на 33-то
заседание на ОбС – гр. Карнобат, влязла в сила
на 14.10.2010 г., изменена с Решение № 475.I от
15.04.2011 г. и отменени разпоредби с Решение
№ 2184 от 29.12.2016 г. на Административния
съд – Бургас. По оспорването е образувано адм.
дело № 2641/2018 г.
8735
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Районната прокуратура – Бургас, против чл. 9, ал. 3 и 4 от Наредбата
за поставяне на преместваеми обекти за търговски
или други обслужващи дейности или елементи

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5   

на градското обзавеждане на територията на
община Созопол, приети с Решение № 858/33 от
29.04.2014 г. По оспорването е образувано адм.
дело № 2100/2018 г.
8736
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Бургас, срещу: чл. 29 от Наредба
№ 2 за поддържане и опазване на обществения
ред в община Поморие, приета с Решение № 136
на заседание на ОбС – гр. Поморие, проведено на
4.12.2000 г., изм. с Решение № 305 от 17.04.2002 г.,
изм. с решения № 114 и № 115 от 4.06.2004 г., изм.
с Решение № 243 от 13.06.2008 г., изм. с Решение
№ 230 от 28.06.2012 г., изм. с Решение № 380 от
8.11.2012 г., изм. с Решение № 447 от 8.02.2013 г.,
изм. с Решение № 647 от 21.06.2013 г., изм. с
Решение № 992 от 29.04.2014 г., изм. с Решение
№ 1482 от 30.07.2015 г., изм. с Решение № 1483 от
30.07.2015 г., изм. с Решение № 65 от 28.01.2016 г.,
изм. с Решение № 410 от 13.12.2016 г., изм. с
Решение № 620 от 29.08.2017 г. По оспорването е
образувано адм. д. № 2564/2018 г., насрочено за
1.11.2018 г. от 10 ч.
8783
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от районен прокурор в Районната прокуратура – Трявна, срещу Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Трявна, приета
с Решение № 4 по протокол № 1 от заседание
на Общинския съвет – гр. Трявна, проведено
на 26.01.2009 г. (изм. и доп. с Решение № 119
от 27.10.2010 г., изм. и доп. с Решение № 128
от 27.10.2010 г., изм. и доп. с Решение № 149
от 23.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 6 от
31.01.2011 г., изм. с Решение № 22 от 22.02.2011 г.,
изм. с Решение № 42 от 30.03.2011 г., изм. и доп.
с Решение № 112 от 25.06.2012 г., изм. с Решение
№ 143 от 20.09.2012 г., изм. и доп. с Решение № 167
от 22.11.2012 г., изм. и доп. с Решение № 2 от
30.01.2013 г., изм., с Решение № 22 от 4.04.2013 г.,
доп. с Решение № 94 от 19.06.2013 г., изм. и доп.
с Решение № 171 от 6.11.2013 г., изм. и доп. с
Решение № 189 от 18.12.2013 г., изм. с Решение
№ 24 от 3.04.2014 г., изм. и доп. с Решение № 59
от 19.05.2014 г., изм. и доп. с Решение № 4 от
16.01.2015 г., доп. с Решение № 31 от 26.03.2015 г.,
изм. с Решение № 115 от 24.03.2016 г., изм. с
Решение № 138 от 28.04.2016 г., доп. с Решение
№ 187 от 30.06.2016 г., изм. и доп. с Решение
№ 248 от 3.11.2016 г., Решение № 249 от 3.11.2016 г.,
Решение № 250 от 3.11.2016 г., Решение № 251 от
3.11.2016 г., изм. с Решение № 46 от 23.04.2017 г.,
изм. и доп. с Решение № 103 от 18.07.2017 г., изм.
с Решение № 171 от 29.11.2017 г., изм. с Решение
№ 185 от 21.12.2017 г., изм. с Решение № 26 от
20.03.2018 г.), във връзка с което е образувано
адм. д. № 245/2018 г. по описа на Административния съд – Габрово, насрочено за 31.10.2018 г.
от 10,45 ч.
8790
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от районен
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прокурор в Районната прокуратура – Севлиево,
против Наредбата за реда и условията за поставяне
на преместваеми обекти и за рекламната дейност
на територията на община Севлиево, приета с
Решение № 076 по протокол от заседание на
Общинския съвет – гр. Севлиево, проведено на
26.01.2016 г., във връзка с което е образувано адм.
дело № 243/2018 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 21.11.2018 г. от 10 ч.
8793
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест, подаден от прокурор при
Районната прокуратура – Трявна, против Наредбата за управление на общинските пътища, приета
от Общинския съвет – гр. Трявна, с Решение № 3
от 30.01.2013 г., по което е образувано адм. дело
№ 244/2018 г. по описа на АдмС – Габрово. Делото
е насрочено за 21.11.2018 г. от 11 ч.
8794
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от прокурор
при Районната прокуратура – Трявна, против
Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми съоръжения на територията на
община Трявна, приета от Общинския съвет – гр.
Трявна, с Решение № 67 от 1.07.2010 г., по което
е образувано адм. дело № 240/2018 г. по описа на АдмС – Габрово. Делото е насрочено за
21.11.2018 г. от 11 ч.
8795
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Мариана Сиракова – прокурор при Окръжната
прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на
чл. 3, т. 13, чл. 41, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11,
чл. 53, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3, чл. 53, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 4, чл. 53, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 5, чл. 53, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6
и чл. 54, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред и общественото
имущество на територията на община Сапарева
баня, приета с Решение № 8 по протокол № 15
от 21.11.2008 г. на ОбС – гр. Сапарева баня, и
срещу разпоредбата на чл. 3, т. 12 от посочената
наредба в редакцията є, изменена с Решение
№ 4 по протокол № 2 от 27.11.2015 г. на ОбС. По
оспорването е образувано адм. д. № 387/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 28.11.2018 г. от 10 ч.
8797
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен,
на Наредбата за управление на общинските пътища в община Пордим, приета с Решение № 230
по протокол № 16 от 18.11.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Пордим, по което е образувано адм.
дело № 810/2018 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
8691
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава,
че е образувано адм. дело № 2923 по описа за
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2018 г. на Административния съд – Пловдив, ХІІ
състав, по протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 37а, ал. 1, т. 26
от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите на територията на община Раковски, приета с Решение
№ 85, взето с протокол № 9 от 27.05.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Раковски, последно изм. и
доп. с Решение № 546, взето с протокол № 35 от
20.02.2018 г. на Общинския съвет – гр. Раковски.
8767
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 62, т. 8 и 9 във
връзка с т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – с. Ценово, област
Русе, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, приет през 2015 г.
и последващо изменен през 2018 г. с решения на
Общинския съвет – с. Ценово. По оспорването е
образувано адм. дело № 324/2018 г. по описа на
Административния съд – Русе, ІV състав, насрочено за 7.11.2018 г. от 10 ч. (зала № 2). Оспорваща
страна по делото е прокурор от ОП – Русе, с
адрес Русе, ул. Александровска № 57.
8737
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете на чл. 3, т. 10 и чл. 36 от Наредба № 1
за поддържане и осигуряване на обществения
ред, безопасността на движението, опазване на
общественото и личното имущество и чистота
на територията на община Ценово, както и на
три текста от таблицата за размера на глобите
по Наредба № 1 – по чл. 3, т. 10, по чл. 17, т. 3 и
по чл. 17, т. 4 от таблицата, приети и последващо изменени с решения на Общинския съвет –
с. Ценово. По оспорването е образувано адм. дело
№ 448/2018 г. по описа на Административния
съд – Русе, ІV състав, насрочено за 7.11.2018 г.
от 10,15 ч. (зала № 2). Оспорваща страна по
делото е прокурор от ОП – Русе, с адрес Русе,
ул. Александровска № 57.
8738
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Методи Александров Шамов на чл. 18, ал. 7, 9
и 12 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Главиница, по което е
образувано адм. дело № 124/2018 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
8739
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ по адм. дело
№ 6799/2016 г. съобщава, че настоящото производство е образувано по жалба на Виолета Боянова Димитрова-Николова и Андон Костадинов
Николов срещу Решение № 99 от 22.02.2018 г.
на Столичния общински съвет за одобряване на
проект за план-извадка – ИПР на м. Комуникационна връзка, ж.к. Дружба – 2 част, район „Искър“,
кв. 5, УПИ ІІ-792, 2301 – „За спортна зала, КОО
и ТП“, образуване на нов УПИ ІІ-792, 2301 – „За
спортна зала, КОО и ТП“, и предвиждане на
пешеходна алея с ширина 1,50 м и свързаното
с това изменение на уличната регулация между
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о.т. 27 и о.т. 28=3 на бул. Проф. Цветан Лазаров
и между о.т. 34 и о.т. 35 на ул. Хайделберг по
кафявите линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
29.11.2018 г. от 13,30 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
8740
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 от АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. д. № 950/2018 г. по
описа на съда по протест на Окръжната прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 23.01.2019 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване са разпоредбите на чл. 7, т. 2 и чл. 7, т. 6 от Наредбата за
осигуряване на обществения ред, поддържане на
чистотата, опазване на общинското имущество,
околната среда и противопожарната охрана на територията на община Антон на Общинския съвет –
с. Антон. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет –
с. Антон, чрез председателя му.
8768
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Районната прокуратура – Гълъбово, с който
е оспорен чл. 67а от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Гълъбово, по
което е образувано адм. дело № 510/2018 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 8.11.2018 г. от 11,30 ч.
8694
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
т. 27 и 40 от раздел І „Административни услуги
по гражданска регистрация и актосъставяне“
от приложение № 2 към чл. 40 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Шумен, приета от Общинския съвет – гр. Шумен.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 310/2018 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 12.11.2018 г. от 9,30 ч.
8741
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
чл. 33, ал. 1, т. 16 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Хитрино, приета
с Решение № 6 по протокол № 2 от 13.03.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Хитрино. Въз основа
на протеста е образувано адм. дело № 307/2018 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 5.11.2018 г. от 9,30 ч.
8770
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Бургаският окръжен съд, гражданска колегия,
на основание чл. 48 от ГПК призовава Донка
Антонова Василева с последен известен адрес
Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 9,
ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда,
за да получи преписи от исковата молба и приложенията към нея във връзка с образуваното
пред Бургаския окръжен съд гражданско дело
№ 521/2018 г. по описа на съда с правно основание чл. 62, ал. 1 от СК с ищец Васил Тодоров
Василев и ответници Донка Антонова Василева
и Динко Василев. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
8696
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Зеки Ашкън, роден на 23.09.1957 г.,
гражданин на Турция, с настоящ адрес София,
ж.к. Надежда ІІ № 249, вх. А, ап. 5, и с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея по гр.
дело № 14821/2018 г. по описа на съда, заведено
от Маргарита Петрова Симеонова-Ашкън от
София, за развод. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8731
Тутраканският районен съд призовава Яллал
Хамид Аббас, роден на 1.07.1955 г. в Република
Ирак, да се яви в съда като ответник в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен
вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131
от ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея във връзка с предявения от Тюркян Сабри
Юсеин иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК
по гр.д. № 469/2018 г., както и да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще
му назначи особен представител.
8769
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 от ТЗ призовава кредиторите от събрание
на кредиторите на „Корект фарм“ – ЕООД, Ловеч, в несъстоятелност, ЕИК 131231668, по т.д.н.
№ 74/2014 г. по описа на Ловешкия окръжен съд,
да се явят на съдебно заседание на 9.10.2018 г. от
14 ч. по ч.т.д. № 65/2018 г. в зала 102 на Съдебната
палата – Ловеч, образувано по искане на „Корпоративна търговска банка“ – АД (Н), за отменяне
на решения на събрание на кредиторите на „Корект фарм“ –  ЕООД, Ловеч (в несъстоятелност),
проведено на 16.08.2018 г., с дневен ред по чл. 677,
ал. 1, т. 4 от ТЗ. Определя за резервна дата на
съдебното заседание – 19.10.2018 г. от 14 ч. в зала
102 на Съдебната палата – Ловеч.
8732
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 10012/2000 г. на политическа партия с наименование „Движение за национално възраждане
„Оборище“, както следва: вписва нов Национален
изпълнителен комитет на партията в следния
състав: Тошо Костадинов Пейков, Елена Ива-
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нова Ребърковска, Константин Василев Кисимов, Тодор Мирчев Мачканов, Ваня Иронимова
Григорова, Светла Василева Димитрова, Света
Иванова Манолова. Вписва главен секретар на
партията – Тошо Костадинов Пейков. Политическата партия се представлява от главния секретар
Тошо Костадинов Пейков.
8855

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
4. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за управление на хора“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението
на 13.11.2018 г. в 9 ч. в София, Софарма Бизнес
Тауърс, сграда Б, зала „Запад“ (ул. Лъчезар Станчев № 5), при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на Етичен кодекс на Българската
асоциация за управление на хора; 2. изменение и
допълнение на устава на сдружението; 3. избор на
членове на Комисията по професионална етика
на сдружението; 4. разни. На основание чл. 20,
ал. 1 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум общото събрание ще се
проведе на същото място, при същия дневен ред
30 минути по-късно от първоначално обявения
час независимо от броя на представените членове.
8762
1. – Управителният съвет на сдружение „Демократична организация за просвета и култура“
(ДОМЕ), дружество на гърците, живеещи в България, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.11.2018 г. в 12 ч. в София, сградата на
48 ОУ „Йосиф Ковачев“, ул. Клокотница № 21, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на ДОМЕ в
оставка; 2. избор на нов УС на ДОМЕ; 3. разни.
8755
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска астрологична асоциация“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.12.2018 г. в 17 ч.
в София, зала на ул. Голаш № 18, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на БАА през 2017 г.; 2. приемане на
годишния финансово-счетоводен отчет за 2017 г.
и освобождаване от отговорност на членовете
на УС; 3. изготвяне и приемане на програма за
дейността на асоциацията през 2019 г.; 4. предложения за промени в устава. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
8726
5. – Управителният съвет на сдружение „Шахматен клуб „Ан Пасан“ – София, на основание
чл. 21, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 21.12.2018 г.
в 16 ч. в София, ул. Розова долина № 13, при
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следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението; 2. одобряване на
годишните финансови отчети на сдружението за
2016 г. и за 2017 г.; 3. разглеждане на постъпили
молби от членове на сдружението за напускане;
4. разглеждане на постъпили молби за приемане
на нови членове на сдружението; 5. избор на нов
управителен съвет. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум на основание чл. 21, ал. 5
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното годишно
общо събрание ще се отложи с един час по-късно
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъствалите
членове. Членовете на сдружението се легитимират с документ за самоличност. Представителите
на членовете на сдружението се легитимират с
документ за самоличност и писмено пълномощно. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение
на членовете на сдружението в седалището на
сдружението – София, ул. Розова долина № 13.
8727
3. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към СУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – Козлодуй, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.11.2018 г. в
17 ч. в сградата на училището при следния дневен
ред: 1. промяна в устава на настоятелството; 2.
избор на нов съвет на настоятелите; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и присъщия дневен ред.
8754
1. – Управителният съвет на СКТМ „НОВЕ –
2018“ – Свищов, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 8, ал. 4 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 14.12.2018 г. в
9 ч. в Свищов, ул. Цанко Церковски № 11, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на председателя като член на УС; 2. избиране на нов член
на УС; 3. изменение и допълнение на чл. 8 от
устава. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 8, ал. 5 от устава на сдружението
събранието ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
8799
Наталия Христова Георгиева – ликвидатор на
„Българска ховъркрафт федерация“, БУЛСТАТ
176292711, в ликвидация по ф.д. № 292/2012 г.
на Софийския градски съд, на основание чл. 14,
ал. 4 от ЗЮЛНЦ отправя покана до кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“ в офиса на сдружението:
София, ул. Проф. Милко Бичев № 2.
8734
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