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ционални програми за развитие на
образованието
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трансфери по бюджетите на общини
те за 2018 г. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програ
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Споразумение между Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ и
Румънската морска администрация
относно проверките на плавателни
съдове по вътрешните водни пъти
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на младежта и спорта
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рия и правителството на Съединени
те американски щати за научно-тех
нологично сътрудничество, подписано
на 4 януари 2008 г. във Вашингтон
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УК АЗ № 280
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за експортното застраховане, приет от 44-то
Народно събрание на 21 ноември 2018 г.
Издаден в София на 28 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61
от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от
2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г. и
бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 се създават ал. 3 – 7:
„(3) Правата на държавата в общото събрание на акционерите на „БАЕЗ“ – ЕА Д, се
упражняват от министъра на икономиката.
(4) „БАЕЗ“ – ЕА Д, има двустепенна система на управление.
(5) „БАЕЗ“ – ЕА Д, осигурява изпълнението на държавната политика при застраховане и презастраховане по този закон на
експортни рискове, свързани с производство
и износ на български стоки и услуги или с
осъществяване на български инвестиции в
чужбина.
(6) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката одобрява тригодишна стратегия за дейността на
„БАЕЗ“ – ЕАД, в съответствие с националната икономическа политика.
(7) Стратегията по ал. 6 се предлага за
одобрение на министъра на икономиката от
„БАЕЗ“ – ЕАД.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя
„свързани със“;
б) в т. 5 след думата „гаранции“ се добавя
„и други преки и косвени гаранции“.

2. В ал. 2 думите „Междуведомствения
съвет по експортно застраховане“ се заменят
с „надзорния съвет на „БАЕЗ“ – ЕАД“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 2 думите „повече от
3 месеца“ се заличават.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „повече от 3 месеца“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „при застраховане на
експортни кредити“ се заличават.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „решение на Междуведомствения съвет“ се заменят с „акт на
Министерск и я съвет по п редложение на
министъра на икономиката“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „увеличена“ се заменя
с „умножена“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 7. Н а и м е н о в а н и е т о н а г л а в а в т о ра с е измен я та к а: „На дзорен с ъве т на
„БАЕЗ“ – ЕАД“.
§ 8. Член 11 се отменя.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Надзорният съвет:“;
б) точки 1 – 3 се изменят така:
„1. изготвя тригодишна стратегия за дейността на „БАЕЗ“ – ЕА Д, в съответствие
с националната икономическа политика и
я предлага на министъра на икономиката;
2. предлага на министъра на икономиката
размера на средствата по чл. 9, ал. 1, които
да бъдат включени в проекта на закон за
държавния бюджет на Република България
за съответната година;
3. ежег од но п риема к ласифи ка ц и я на
държавите по степен на риск и определя
максималния размер на експозициите по
държави;“
в) точка 4 се отменя;
г) точки 6 – 8 се изменят така:
„6. ежегодно одобрява методологи я за
разделяне на разходите във връзка с дейността по чл. 3;
7. ежегодно одобрява инвестиционна програма на „БАЕЗ“ – ЕАД;
8. изисква на всяко тримесечие от управителния съвет на „БАЕЗ“ – ЕАД, информация относно сключените застрахователни
договори, териториален и секторен анализ на
разпределението на застрахования износ и
инвестиции, размера на заявените кредитни
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лимити за застраховане, съпоставени със застрахователния капацитет на „БАЕЗ“ – ЕАД,
изплатените застрахователни обезщетения и
предявените, но неизплатени застрахователни
обезщетения по сключени застрахователни
договори по този закон;“
д) точка 9 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „Междуведомственият
съвет“ се заменят с „Министърът на икономиката“.
§ 10. В чл. 13а ал. 2 се изменя така:
„(2) Механизмът за заявяване на средствата
по чл. 9 и за изплащане на застрахователни
обезщетения със средства по чл. 9, ал. 1 се
определя с наредбата по чл. 10, ал. 6.“
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „определени в правилника
за дейността на Междуведомствения съвет“
се заменят с „утвърдени от Надзорния съвет“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Застрахователните обезщетения по
чл. 3, ал. 1 и 2 се изплащат от „БАЕЗ“ – ЕАД.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
в т. 4 думите „Междуведомствения съвет“
се заменят с „Надзорния съвет“.
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 12. В чл. 16 думите „Междуведомствени я съвет“ се замен я т с „минист ъра на
икономиката“.
§ 13. В чл. 17 думите „чл. 14, ал. 4, т. 3 и
4“ се заменят с „чл. 14, ал. 5, т. 3 и 4“.
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 9 и 10 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Междуведомственият съвет изпълнява функциите си, произтичащи от закона,
до вписването в т ърговск и я регист ър на
промяната в системата на управление на
„БАЕЗ“ – ЕАД, от едностепенна в двустепенна.
§ 16. Подзаконовите нормативни актове
се привеждат в съответствие с разпоредбите
на този закон в 6-месечен срок от влизането
му в сила.
§ 17. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2018 г. за
компенсиране на безплатния транспорт на
деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в
размер 7 991 315 лв., разпределени по общини
съгласно приложението, за компенсиране на
безплатния транспорт на деца и ученици по
чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. 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. – 591 315 лв.;
2. за сметка на планираните за тази цел
разходи по централния бюджет – 4 500 000 лв.;
3. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет – 2 900 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1 се
предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на целеви
трансфери.
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.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55a от Закона
за публичните финанси и чл. 283, ал. 2 от
Закона за предучилищното и училищното
образование.
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§ 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
Разпределение на средствата за компенсиране
на безплатния транспорт на деца и ученици
Община

Област

Средства
(в лв.)

ВЕСТНИК
Община

С Т Р. 5
Област

Средства
(в лв.)

Девня

Варна

4 154

Долни чифлик

Варна

31 973

Дългопол

Варна

43 879

Провадия

Варна

67 272

Суворово

Варна

3 035

Велико Търново

Велико Търново

37 356

Горна Оряховица Велико Търново

39 059

Елена

Велико Търново

28 014

Златарица

Велико Търново

25 479

Лясковец

Велико Търново

18 055

Павликени

Велико Търново

45 032

Полски Тръмбеш Велико Търново

34 042

Свищов

Велико Търново

72 573

Стражица

Велико Търново

41 724

Сухиндол

Велико Търново

16 181

Белоградчик

Видин

14 724

Брегово

Видин

12 356

Видин

Видин

126 983

Грамада

Видин

419

Димово

Видин

21 098

Кула

Видин

5 729

Банско

Благоевград

10 011

Белица

Благоевград

11 864

Благоевград

Благоевград

47 268

Гоце Делчев

Благоевград

82 606

Гърмен

Благоевград

7 176

Кресна

Благоевград

7 824

Петрич

Благоевград

78 424

Разлог

Благоевград

41 790

Сандански

Благоевград

51 539

Сатовча

Благоевград

16 849

Макреш

Видин

4 991

Симитли

Благоевград

23 027

Ново село

Видин

7 741

Струмяни

Благоевград

2 296

Ружинци

Видин

16 994

Хаджидимово

Благоевград

12 536

Чупрене

Видин

5 991

Якоруда

Благоевград

19 351

Борован

Враца

17 463

Айтос

Бургас

104 443

Бяла Слатина

Враца

46 703

Бургас

Бургас

20 313

Враца

Враца

83 841

Камено

Бургас

11 702

Козлодуй

Враца

22 070

Карнобат

Бургас

78 394

Криводол

Враца

34 849

Малко Търново

Бургас

14 848

Мездра

Враца

43 784

Несебър

Бургас

18 223

Мизия

Враца

9 162

Поморие

Бургас

32 759

Оряхово

Враца

12 063

Приморско

Бургас

10 626

Роман

Враца

14 754

Руен

Бургас

45 149

Хайредин

Враца

20 700

Созопол

Бургас

24 407

Габрово

Габрово

22 228

Средец

Бургас

15 814

Дряново

Габрово

13 981

Сунгурларе

Бургас

33 144

Севлиево

Габрово

57 621

Царево

Бургас

15 762

Трявна

Габрово

1 490

Добрич

28 676

Аврен

Варна

27 944

Балчик

Аксаково

Варна

18 206

Генерал Тошево

Добрич

31 854

Добрич

82 491

Белослав

Варна

11 911

Добричка

Бяла

Варна

16 004

Каварна

Добрич

23 263

Добрич

22 033

Варна

Варна

24 655

Крушари

Ветрино

Варна

20 385

Тервел

Добрич

36 173

Вълчи дол

Варна

70 179

Шабла

Добрич

11 783

С Т Р.
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Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Ардино

Кърджали

Джебел
Кирково

ВЕСТНИК

Средства
(в лв.)

Община

БРОЙ 100
Област

Средства
(в лв.)

43 096

Стрелча

Пазарджик

6 618

Кърджали

26 991

Сърница

Пазарджик

10 988

Кърджали

147 241

Брезник

Перник

9 714

Крумовград

Кърджали

114 884

Земен

Перник

6 378

Кърджали

Кърджали

228 974

Ковачевци

Перник

4 552

Момчилград

Кърджали

87 403

Перник

Перник

66 920

Черноочене

Кърджали

54 429

Радомир

Перник

38 723

Бобов дол

Кюстендил

15 850

Трън

Перник

3 738

Бобошево

Кюстендил

7 111

Белене

Плевен

6 996

Дупница

Кюстендил

57 643

Гулянци

Плевен

23 906

Кочериново

Кюстендил

12 065

Долна Митрополия Плевен

39 471

Кюстендил

Кюстендил

126 718

Долни Дъбник

Плевен

20 527

Невестино

Кюстендил

5 004

Искър

Плевен

9 298

Рила

Кюстендил

2 720

Левски

Плевен

23 985

Сапарева баня

Кюстендил

6 865

Никопол

Плевен

27 898

Трекляно

Кюстендил

2 686

Плевен

Плевен

43 289

Априлци

Ловеч

10 467

Пордим

Плевен

19 591

Летница

Ловеч

9 262

Червен бряг

Плевен

50 065

Ловеч

Ловеч

62 808

Кнежа

Плевен

12 859

Луковит

Ловеч

41 910

Асеновград

Пловдив

29 871

Тетевен

Ловеч

48 900

Брезово

Пловдив

41 006

Троян

Ловеч

43 656

Калояново

Пловдив

26 639

Угърчин

Ловеч

32 925

Карлово

Пловдив

86 380

Ябланица

Ловеч

26 899

Кричим

Пловдив

832

Берковица

Монтана

14 712

Лъки

Пловдив

2 137

Бойчиновци

Монтана

21 033

„Марица“

Пловдив

25 530

Брусарци

Монтана

13 139

Перущица

Пловдив

4 001

Вълчедръм

Монтана

13 787

Първомай

Пловдив

32 219

Вършец

Монтана

16 754

Раковски

Пловдив

26 372

Георги Дамяново Монтана

5 682

„Родопи“

Пловдив

2 643

Лом

Монтана

70 196

Садово

Пловдив

22 580

Медковец

Монтана

23 807

Съединение

Пловдив

16 932

Монтана

Монтана

82 839

Хисаря

Пловдив

45 371

Чипровци

Монтана

5 948

Куклен

Пловдив

2 428

Якимово

Монтана

14 034

Сопот

Пловдив

88 987

Батак

Пазарджик

1 387

Завет

Разград

6 774

Белово

Пазарджик

10 534

Исперих

Разград

47 629

Брацигово

Пазарджик

1 939

Кубрат

Разград

26 651

Велинград

Пазарджик

41 966

Лозница

Разград

42 648

Лесичово

Пазарджик

8 770

Разград

Разград

90 622

Пазарджик

Пазарджик

72 065

Самуил

Разград

20 392

Панагюрище

Пазарджик

29 501

Цар Калоян

Разград

1 513

Пещера

Пазарджик

4 854

Борово

Русе

5 445

Ракитово

Пазарджик

1 319

Бяла

Русе

37 536

Септември

Пазарджик

33 695

Ветово

Русе

9 342

БРОЙ 100
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

ВЕСТНИК

Средства
(в лв.)

Две могили

Русе

35 168

Иваново

Русе

6 716

Русе

Русе

94 030

Сливо поле

Русе

Ценово
Алфатар
Главиница

Силистра

38 807

Дулово

Силистра

115 803

Кайнарджа

Силистра

Силистра
Ситово
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен

С Т Р. 7

Община

Област

Средства
(в лв.)

Челопеч

София област

Братя Даскалови

Стара Загора

14 018

Гурково

Стара Загора

10 631

14 034

Гълъбово

Стара Загора

38 517

Русе

2 980

Казанлък

Стара Загора

71 036

Силистра

8 394

Мъглиж

Стара Загора

12 645

Николаево

Стара Загора

7 322

Опан

Стара Загора

9 282

36 142

Павел баня

Стара Загора

30 803

Силистра

69 177

Раднево

Стара Загора

79 194

Силистра

13 736

Стара Загора

Стара Загора

67 105

Силистра

53 417

Чирпан

Стара Загора

42 269

Сливен

25 210

Антоново

Търговище

18 529

Сливен

65 764

Омуртаг

Търговище

110 803

Сливен

93 856

Опака

Търговище

4 514

Твърдица

Сливен

8 162

Попово

Търговище

91 657

Баните

Смолян

14 472

Търговище

Търговище

107 313

Борино

Смолян

1 624

Димитровград

Хасково

Девин

Смолян

11 763

Ивайловград

Хасково

23 778

Доспат

Смолян

7 696

Любимец

Хасково

20 296

Златоград

Смолян

8 350

Маджарово

Хасково

20 493

Мадан

Смолян

54 567

Минерални бани

Хасково

7 830

Неделино

Смолян

14 153

Свиленград

Хасково

56 536

Рудозем

Смолян

21 400

Симеоновград

Хасково

12 955

Смолян

Смолян

11 824

Стамболово

Хасково

31 125

Чепеларе

Смолян

4 503

Тополовград

Хасково

23 325

София-град

Столична

14 649

Харманли

Хасково

52 000

Божурище

София област

17 813

Хасково

Хасково

91 756

Ботевград

София област

21 731

Велики Преслав

Шумен

17 804

Годеч

София област

7 639

Венец

Шумен

26 899

Горна Малина

София област

39 443

Върбица

Шумен

21 349

Долна баня

София област

1 857

Каолиново

Шумен

18 032

Драгоман

София област

15 230

Каспичан

Шумен

12 094

Елин Пелин

София област

23 161

Никола Козлево

Шумен

13 214

Етрополе

София област

18 006

Нови пазар

Шумен

51 637

Златица

София област

7 371

Смядово

Шумен

7 879

Ихтиман

София област

19 175

Хитрино

Шумен

15 250

Костенец

София област

7 430

Шумен

Шумен

70 752

Костинброд

София област

19 396

Болярово

Ямбол

26 334

Мирково

София област

2 093

Елхово

Ямбол

29 893

Пирдоп

София област

6 914

Стралджа

Ямбол

29 669

„Тунджа“

Ямбол

65 821

Правец

София област

8 872

Самоков

София област

37 971

Своге

София област

50 509

Сливница

София област

3 725

Ямбол

Ямбол
ОБЩО:

10598

4 621

67 671

40 202
7 991 315
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на отбраната за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на отбраната за 2018 г.,
както следва:
1. н а м а л я в а у т в ърден и т е р а з ход и по
„Политика в областта на отбранителните
способности“, бюджетна програма „А дминистративно осигуряване, инфраструктура и
управление на риска“, показател „Персонал“,
с 3 100 000 лв.;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
„Политика в областта на съюзната и международната сигурност“, бюджетна програма
„Военна информация“, показател „Персонал“,
с 3 100 000 лв.
Чл. 2. Министърът на отбраната да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на отбраната за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10599

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 28 НОЕМВРИ 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
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2018 г. в общ размер
12 225 446 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерския
съвет в общ размер 173 412 лв., от които:

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

а) на областния управител – Велико Търново, за брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата
на Велико Търново, първи етап – участък
200 м пред „Владишки мост“ – каменен мост
на п ът І І І-514 Горна О ря хови ца – А рбанаси – Велико Търново /църк ва „Св. Четири десет мъченици“ до мост на път І-5
Русе – Габрово при ул. Цар Иван Асен ІІ, подетап Іа – почистване коритото на р. Янтра –
125 868 лв.;
б) на областния управител – Монтана, за
почистване на речно корито в участък от
150 м над с. Стояново, местността Варниците, община Вършец – 47 544 лв.;
2. разходи по бюд жета на Минис т ер ството на вътрешните работи в общ размер
1 128 972 лв., от които:
а) за осигуряване на препарати за йодна
профилактика за намаляване на риска от
натрупване на радиоактивен йод в човешкия
организъм в случай на радиационно замърсяване – 995 356 лв.;
б) за възстановяване на непредвидени
разходи, извършени от структури на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ и Област ната ди рек ци я
на Министерството на вътрешните работи – Плевен, при участието им в овладяването на възникнали извънредни ситуации за
периода ноември 2017 г. – септември 2018 г. –
133 616 лв., в т.ч. 43 482 лв. в частта „Персонал“;
3. разходи по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за възстановяване на разходи за неотложни аварийни
работи на разрушени дясна берма и дига
при км 6+120 от корекцията на р. Чая в
землището на с. Катуница, община Садово,
област Пловдив – 249 070 лв.;
4. разход и по бюд жета на М и н ис т ер ството на културата за възстановяване на
подпокривното пространство на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив – 59 709 лв.;
5. разходи по бюджета на Министерството
на отбраната за неутрализиране на невзривени
бойни припаси на територията на страната, спасителни дейности при наводнения,
разузнаване и пожарогасене от въздуха с
използване на авиационна техника, в общ
размер 45 030 лв., от които:
а) за М и н ис т ерс т во т о на о т бра ната –
37 650 лв., в т.ч. 19 521 лв. за „Персонал“ и
18 129 лв. за „Издръжка“;
б) трансфер за Национален военен университет „Васил Левски“ – 7380 лв., в т.ч.
1266 лв. за „Персонал“ и 6114 лв. за „Издръжка“;
6. разходи по бюджета на Министерството
на образованието и науката в общ размер
137 729 лв., от които:

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

а) за нео тлож н и ремон т н и рабо т и на
сг рада на Българската академи я на науките – София, вследствие на увреждане от
силен вятър – 33 196 лв.;
б) за възстановяване сградата на Професионална техническа гимназия „Никола
Йонков Вапцаров“ – Враца – 29 311 лв.;
в) за възстановяване на покрив на сграда,
предоставена за управление на Центъра за
оценяване в предучилищното и училищното
образование към Министерството на образованието и науката – София, бул. Цариградско
шосе № 125, бл. 5 – 75 222 лв.;
7. разходи по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството в общ размер 3 545 322 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за спешни и неотложни аварийни работи по възстановяване на републикански път ІІІ-5904
Крумовград – Аврен при км 24+480, ляво,
област Кърджали – 405 972 лв.;
б) за възстановяване на разходи за спешни
неотложни аварийно-възстановителни работи
по изпълнението на обходен път след активизиране на свлачищно-сру тищен процес
вследствие на продължителни и интензивни
валежи от дъжд и сняг на републикански
път ІІ-86 „Соколовци – Смолян – Средногорци“ при км 109+450, област Смолян –
2 791 664 лв.;
в) за възстановяване на мост на републикански път ІІІ-3504 Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин при км 9+836, в регулацията
на с. Радювене, област Ловеч – 347 686 лв.;
8. разходи по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията в общ размер 869 719 лв., от
които:
а) за възстановяване на разходи за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи в меж ду гарието Варвара – Долен и меж д у г арие т о Б о т ев – К а ло ф е р –
86 563 лв.;
б) за възстановяване на последици от нанесени щети вследствие на срутена маса, от
км 168+450 до км 168+500, в междугарието
Царева ливада – Трявна – 4930 лв.;
в) за възстановяване на разходи за аварийно-възстановителни работи в междугарието Белица – Разлог, от км 105+330 до
км 105+530 и км 105+600 по 16-а жп линия
Септември – Добринище – 23 035 лв.;
г) за възстановяване на непредвидени
разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи на Централна гара – София,
гара Илиянци, гара Враца и гара Берковица – 7403 лв.;
д) за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи в междугарието
Кочериново – Благоевград, от км 116+600

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

до км 116+900, по жп линия София – Кулата – 27 354 лв.;
е) за възстановяване на непредвидени
неотложни разходи за източване на нефтоводна смес от кораб „Мопанг“, потънал в
Черно море през 1921 г. – 720 434 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Якоруда за укрепване на улица между о.т. 77
и о.т. 78 и от УПИ I до УПИ XVII, кв. 10,
десен бряг на река Дрещенец, по плана на
с. Черна Места, първи етап – 376 604 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Бургас
за възстановяване на общински път BGS ІІІ9008 от кръстовището с ул. Лом, кв. Долно
Езерово, до складова база „Деспред“, частично – 1 000 000 лв.;
11. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Поморие за възстановяване на разходи за
извършени спешни аварийни работи – изг ра ден а бр он и р овк а н а н а й- з ас ег н ат ат а
част от морския бряг на къмпинг „А хелой“,
гр. А хелой – 10 766 лв.;
12. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Горна Оряховица за неотложни аварийни
работи за почистване на дере, поемащо повърхностните води в източната промишлена
зона, граничещо с ул. Македония, гр. Горна
Оряховица – 119 411 лв.;
13. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Свищов за изграждане на подпорна стена
в УПИ VІ, кв. 206, по ПУП на гр. Свищов,
първи етап – 194 702 лв.;
14. трансфер по бюджета на Община Брегово за възстановяване на непредвидени разходи
за овладяване на бедствено положение на
територията на община Брегово – 6544 лв.;
15. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Видин за възстановяване на извършени непредвидени разходи за неотложни аварийни
работи по възстановяването на дига на река
Делейнска в с. Иново – 2587 лв.;
16. трансфер по бюджета на Община Борован за възстановяване на непредвидени
разходи за овладяване на бедствено положение в с. Малорад – 19 403 лв.;
17. трансфер по бюджета на Община Трявна
за укрепване на пътно платно и корекция
на дере в кв. Ковачевци, гр. Плачковци –
52 322 лв.;
18. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Момчилград за аварийно укрепване на жилищен блок на ул. Маказа № 11, секция „Б“,
гр. Момчилград – 170 380 лв.;
19. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Кочериново за възстановяване на разходи
за овладяване на частично бедствено положение на депо за неопасни отпадъци край
с. Бараково – 9459 лв.;
20. трансфер по бюджета на Община Ловеч
за изпълнение на Инвестиционен проект за
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рехабилитация на транспортен мост над река
Осъм, гр. Ловеч – 312 477 лв.;
21. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Тетевен в общ размер 41 816 лв., от които:
а) за почистване на наносни материали
на отводнителните съоръжения за дъждовни
и повърхностни води на ул. Лечо гайдаря и
ул. Трети март, гр. Тетевен – 590 лв.;
б) за почистване на наносни материали
и водосток на ул. Иглика, местността Асен,
и укрепване на участък от брега на дере
Асенски дол, с. Гложене – 624 лв.;
в) за възстановяване на разрушена подпорна стена по коритото на р. Градешчанска и
укрепване на четвъртокласен път LOV 1110
(в населеното място – ул. Иван Вазов, срещу
№ 170), с. Градежница – 2112 лв.;
г) за възстановяване на ул. Люляк от о.т. 41
до о.т. 45 и ул. Васил Левски от о.т. 304 и
о.т. 305 до о.т. 164, както и изграждане на
временен насип за защита на ул. Люляк,
с. Градежница – 1794 лв.;
д) за укрепване на пропаднала част от
земен насип на четвъртокласен път LOV 1110
в участъка при км 7+100, с. Градежница –
3744 лв.;
е) за разчистване на наносите на отводнителни съоръжения (канавки) на път LOV
1110, в населеното място – ул. Иван Вазов
от о.т. 254 до о.т. 253; от о.т. 286 до о.т. 283
и от о.т. 277 до о.т. 274, с. Градежница –
1440 лв.;
ж) за допълнително финансиране на непредвидени разходи за спасителни и неотложни дейности, извършени по време на бедствено
положение на територията на общината –
31 512 лв.;
22. трансфер по бюджета на Община Лом
за разплащане на разходи за възстановяване
на имоти – общинска собственост, засегнати
от бедствие в гр. Лом – 76 902 лв.;
23. трансфер по бюджета на Община Садово за аварийно-възстановителни работи по
възстановяване на общински път PDV 1275/
с. Катуница – местността Кемера, частично –
1 000 000 лв.;
24. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Иваново за възстановяване на непредвидени
разходи за спасителни неотложни аварийновъзстановителни работ и п ри възник на ла
извънредна ситуация, с. Пиргово – 12 000 лв.;
25. трансфер по бюджета на Община Сливо поле за възстановяване на непредвидени
разходи за снегопочистване на общинската
пътна мрежа – 21 512 лв.;
26. трансфер по бюджета на Община Главиница за възстановяване на непредвидени
разходи за разчистване на непроходими пътища на територията на общината – 13 296 лв.;
27. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Сливен в общ размер 130 245 лв., от които:
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а) за възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на кметство
Глуфишево – 30 583 лв.;
б) за възстановяване на разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи на
сграда – пункт за управление на общината,
гр. Сливен – 9048 лв.;
в) за възстановяване на разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи на
покрива на кметство Самуилово – 29 671 лв.;
г) за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи на територията на
кметство Градско – 31 169 лв.;
д) за възстановяване на пешеходна връзка между индустриална зона и кв. Надежда,
гр. Сливен – 29 774 лв.;
28. трансфер по бюджета на Община Баните за изграждане подпорна стена на улица
от о.т. 784 до о.т. 967, кв. Средна, с. Баните –
65 137 лв.;
29. трансфер по бюджета на Община Девин за възстановяване на проходимостта на
пътната инфраструктура на територията на
с. Гьоврен – 59 401 лв.;
30. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Смолян за частично възстановяване на извършени непредвидени разходи за ликвидиране на последици от бедствено положение
на територията на общината – 600 000 лв.;
31. трансфер по бюджета на Община Чепеларе в общ размер 93 436 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за овладяване на възникнала бедствена ситуация
на територията на общината – 39 808 лв.;
б) за възстановяване на разходи за преодоляване на последиците от вредното въздействие на водите и активизирани срутища
на път за с. Забърдо и местността Чудните мостове – 32 760 лв.;
в) за почистване на срутища и укрепване
на път SML 1314/II-86 Х война – Чепеларе – местността Чудните мостове/ и овладяване на бедствената ситуация в с. Забърдо – 20 868 лв.;
32. трансфер по бюджета на Столичната
община в общ размер 309 315 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за аварийно почистване на затлачен некоригиран
участък от отводнителен канал на р. Янещица в с. Яна – район Кремиковци – 9315 лв.;
б) за възстановяване на разходи за трайно спиране на свлачищния процес в района
на активирано свлачище на ул. Синеморец
(ул. Жан дьо Лафонтен) № 22, район „Банкя“ –
300 000 лв.;
33. трансфер по бюджета на Община Мъглиж за аварийно възстановяване, укрепване
и обезопасяване на участъци от общински
път SZR 1081 – с. Тулово – г р. Мъгли ж –
с. Селце – 54 126 лв.;
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34. трансфер по бюджета на Община Стара Загора за подобряване проводимостта на
реки, дерета и съоръжения за отводняване
в населените места на община Стара Загора
за 2018 г. – 241 984 лв.;
35. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Етрополе в общ размер 545 892 лв., от които:
а) за изграждане и възстановяване нормалната проходимост на съществуваща улица
от о.т. 16 до о.т. 260 и възстановяване на
нормалната проводимост на речното корито
на река Гноеница в участък от о.т. 25-15 до
о.т. 30-260, с. Рибарица – 109 980 лв.;
б) за възстановяване, корекция на речното
корито и почистване на река Малък Искър
в урбанизираната територия на гр. Етрополе – 167 544 лв.;
в) за укрепване на участък от бреговата
ивица на река Стара река и прилежаща улица
в с. Лопян – 122 328 лв.;
г) за възстановяване на проходимостт а на мес т ен п ът в ма х а ла С п и ловц и и
корек ци я на река Стара река, с. Ямна –
146 040 лв.;
36. трансфер по бюджета на Община Костенец в общ размер 129 684 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за аварийно почистване и увеличаване проводимостта
на река Очушница, гр. Костенец, в участък
от моста на ул. Бреза до пешеходен мост при
СУ „Св. К лимент Охридски“ – 48 048 лв.;
б) за възстановяване на разходи за аварийно почистване и увеличаване проводимостта
на река Марица, гр. Костенец, в участъка
от ул. Панайот Волов до ул. Търговска –
52 251 лв.;
в) за възстановяване на разходи за аварийно почистване и увеличаване проводимостта
на река Марица, гр. Костенец, в участъка от
ул. А лександър Стамболийски до пешеходен мост при жп гара Костенец – 29 385 лв.;
37. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Правец в общ размер 333 060 лв., от които:
а) за възстановяване на сондажни кладенци
и чешма за питейна вода, в землището на
гр. Правец – 2633 лв.;
б) за възстановяване на помпена станция
за питейна вода, с. Своде – 5678 лв.;
в) за ремонтно-възстановителни работи по
въжен мост над река Малък Искър, свързващ
с. Своде с махала Бурньовица – 94 098 лв.;
г) за ремонтно-възстановителни работи
по мостово съоръжение над река Витомерица, гр. Правец – 134 516 лв.;
д) за ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над река Малък Искър,
свързващ с. Видраре с махала Пешна лъка –
96 135 лв.;
38. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Ивайловград за възстановяване на непредвидени разходи за овладяване на ситуацията
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и ликвидиране на последици от частично
бедст вено положение на тери т ори я та на
община Ивайловград – 5853 лв.;
39. трансфер по бюджета на Община Болярово за ограждане на местата със загробени животни за намаляване на опасността
от разравяне и разнасяне на животински
останки – 8169 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 9 – 39 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 държавни я
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 Министерския съвет за 2018 г. по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“,
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
в размер 1 128 972 лв., в т. ч. 43 482 лв. по
показател „Персонал“, да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2018 г. по „Политика в областта на пожарната безопасност и
защитата на населението при извънредни
ситуации“, бюджетна програма „Пожарна
безопасност и защита на населението при
пожари, бедствия и извънредни ситуации“.
(2) Със сумата за издръжка по чл. 1, ал. 1,
т. 2 в размер 1 085 490 лв. да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2018 г. по „Политика в областта на
земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Хидромелиорации“, и показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. по
„Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“,
бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“, и показателите по
чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
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Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5,
буква „а“ в размер 37 650 лв., в т.ч. 19 521 лв.
за „Персонал“, да се увеличат разходите по
бюджета на Министерството на отбраната за
2018 г. по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма
„Подготовка и използване на въоръжените
сили“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5, буква „а“ в размер 18 129 лв. да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 6 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2018 г. по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, и показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 8. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 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 инфраструктура, свързана
с подобряване на транспортната достъпност
и ин тег рираното у п равление на водни те
ресурси и геозащита“, бюджетна програма
„Рех аби л и та ц и я и изг ра ж да не на п ът на
инфраструктура“, и показателите по чл. 22,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 8 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
по „Политика в областта на транспорта“,
бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“,
и показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Ч л. 10. Главни я т сек ретар на Министерския съвет, министърът на вътрешните
работи, министърът на земеделието, храните
и горите, министърът на културата, министърът на отбраната, министърът на образованието и науката, министърът на регионалното
развитие и благоустройството и министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщени ята да извършат съответните
промени по бюджетите си за 2018 г. и да
уведомят министъра на финансите.
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Ч л. 11. М и н ис т ър ът на фи на нси т е 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 минист ъра на вът решните
работи, на министъра на земеделието, храните и горите, на министъра на културата,
на министъра на отбраната, на министъра на
образованието и науката, на министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на главния
секретар на Министерския съвет, на областния управител на област Велико Търново,
на областния управител на област Монтана
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
10600

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Правилника за прилагане на
Закона за Националната служба за охрана,
приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10, т. 11 запетаята след думите
„Комплекс „Сандрово“ се заменя със съюза
„и“, а думите „и в стопанство „Кричим“ се
заличават.
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
ал. 3 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Националната служба за охрана осигурява за сметка на своя бюджет охраната на
Стопанство „Кричим“ до 31 януари 2019 г.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10601

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за
2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за
2018 г. за допълнителни плащания в частта
на финанси рането на бюд жет но то са л до
за сметка на централния бюджет в размер
18 799 067 лв. за увеличаване на капитала
на „Академика 2011“ – ЕА Д.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, а л. 4, т. 1 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10626

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 45 739 959 лв. по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. за
сключване на договори за осигуряване на
летателната годност на самолети МиГ-29.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна програма „Подготовка и използване на
въоръжените сили“ по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

(2) Увеличава показателите по чл. 11,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2018 г. – със сумата в размер 39 404 739 лв.;
2. максима лни я размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018 г. – със сумата в размер
45 739 959 лв.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната 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.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 82 510 000 лв. по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. за
сключване на договори за възстановяване
на летателната годност на самолети Су-25.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна програма „Подготовка и използване на
въоръжените сили“ по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3, т. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Министерството на отбраната 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.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната
структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното
образование“, одобрена с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие
на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
в размер 7 368 304 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейностите по Национална
п р ог ра ма „Оп т и м иза ц и я на вът р еш нат а
структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното
образование“, одобрена с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика
в областта на всеобхватното, достъпно и
к аче с т в ено п р ед у ч и л и щ но и у ч и л и щ но
образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до
образование. Приобщаващо образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(2) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те о т
централния бюджет под формата на обща

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

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. 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.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 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“.
За министър-председател:
Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
Разпределение на средствата по Национална програма „Оптимизация на вътрешната
структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното
образование“ за 2018 г.
Община

Област

Общ размер
на обезщетенията и осигуровките за
финансиране

Банско

Благоевград

44 146

Белица

Благоевград

25 024

Благоевград

Благоевград

112 690

Гоце Делчев

Благоевград

46 680

Гърмен

Благоевград

1 669

Kресна

Благоевград

24 089

Петрич

Благоевград

47 739

Pазлог

Благоевград

21 104

Cандански

Благоевград

59 886

Cимитли

Благоевград

38 777

Xаджидимово

Благоевград

26 007

Aйтос

Бургас

1 115

БРОЙ 100
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Бургас

Бургас

Kамено
Kарнобат

ВЕСТНИК

Общ размер
на обезщетенията и осигуровките за
финансиране

Община

С Т Р. 1 5
Област

Общ размер
на обезщетенията и осигуровките за
финансиране

206 741

Габрово

Габрово

31 889

Бургас

1 494

Дряново

Габрово

16 459

Бургас

31 367

Cевлиево

Габрово

20 168

Hесебър

Бургас

28 786

Tрявна

Габрово

5 671

Поморие

Бургас

43 770

Генерал Тошево Добрич

55 895

Pуен

Бургас

626

Добрич

Добрич

100 549

Cозопол

Бургас

23 384

Добричка

Добрич

22 071

Средец

Бургас

26 342

Kаварна

Добрич

33 746

Aврен

Bарна

15 826

Tервел

Добрич

52 470

Aксаково

Bарна

11 274

Шабла

Добрич

2 075

Белослав

Bарна

31 523

Aрдино

Kърджали

50 328

Bарна

Bарна

177 270

Джебел

Kърджали

12 528

Bетрино

Bарна

4 064

Kирково

Kърджали

28 123

Bълчи дол

Bарна

1 938

Kрумовград

Kърджали

27 117

Девня

Bарна

16 968

Kърджали

Kърджали

140 752

Долни чифлик

Bарна

12 616

Mомчилград

Kърджали

12 249

Дългопол

Bарна

19 744

Черноочене

Kърджали

3 010

Провадия

Bарна

29 102

Дупница

Kюстендил

43 745

Cуворово

Bарна

1 128

Kюстендил

Kюстендил

91 739

Bелико Tърново Bелико Tърново

69 403

Pила

Kюстендил

8 353

Горна Oряховица Bелико Tърново

45 650

Tрекляно

Kюстендил

3 234

Летница

Ловеч

11 114

Ловеч

Ловеч

46 426

Лясковец

Bелико Tърново

6 298

Павликени

Bелико Tърново

24 862

Полски Tръмбеш Bелико Tърново

1 336

Луковит

Ловеч

40 383

Cвищов

Bелико Tърново

35 451

Tетевен

Ловеч

2 620

Cтражица

Bелико Tърново

3 277

Tроян

Ловеч

44 509

Белоградчик

Bидин

1 540

Угърчин

Ловеч

6 445

Бойница

Bидин

10 771

Ябланица

Ловеч

10 511

Брегово

Bидин

6 678

Берковица

Mонтана

60 207

Bидин

Bидин

95 739

Бойчиновци

Mонтана

15 851

Димово

Bидин

2 703

Брусарци

Mонтана

1 547

Kула

Bидин

2 334

Георги Дамяново Mонтана

16 895

Pужинци

Bидин

633

Лом

Mонтана

24 453

Чупрене

Bидин

6 739

Mедковец

Mонтана

11 813

Борован

Bраца

19 360

Mонтана

Mонтана

37 482

Бяла Cлатина

Bраца

12 515

Батак

Пазарджик

661

Bраца

Bраца

97 289

Белово

Пазарджик

14 394

Kриводол

Bраца

11 708

Брацигово

Пазарджик

225

Mездра

Bраца

7 614

Bелинград

Пазарджик

28 614

Mизия

Bраца

26 968

Пазарджик

Пазарджик

97 198

Xайредин

Bраца

5 017

Панагюрище

Пазарджик

22 940

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Област

Общ размер
на обезщетенията и осигуровките за
финансиране

Община

Пещера

Пазарджик

16 142

Две могили

Pусе

5 141

Pакитово

Пазарджик

6 576

Pусе

Pусе

147 496

Cептември

Пазарджик

11 337

Ценово

Pусе

6 552

Cтрелча

Пазарджик

5 155

Главиница

Cилистра

5 116

Сърница

Пазарджик

473

Kайнарджа

Cилистра

12 459

Перник

Перник

85 067

Cилистра

Cилистра

78 220

Pадомир

Перник

21 322

Cитово

Cилистра

1 426

Белене

Плевен

11 598

Hова Загора

Cливен

12 797

Гулянци

Плевен

6 373

Cливен

Cливен

126 825

Долна
Mитрополия

Плевен

8 050

Tвърдица

Cливен

9 240

Долни Дъбник

Плевен

11 690

Девин

Cмолян

49 154

Искър

Плевен

12 166

Златоград

Cмолян

10 650

Левски

Плевен

12 294

Mадан

Cмолян

15 954

Hикопол

Плевен

25 654

Hеделино

Cмолян

25 187

Плевен

Плевен

185 969

Pудозем

Cмолян

11 476

Червен бряг

Плевен

25 562

Cмолян

Cмолян

92 204

Kнежа

Плевен

10 498

Чепеларе

Cмолян

Aсеновград

Пловдив

74 795

Столична

София-град

Брезово

Пловдив

8 084

Божурище

София област

Kалояново

Пловдив

15 530

Ботевград

София област

6 296

Kарлово

Пловдив

82 228

Годеч

София област

19 821

Лъки

Пловдив

6 156

Горна Mалина

София област

13 258

„Марица“

Пловдив

18 512

Долна баня

София област

20 409

Пловдив

Пловдив

289 467

Eлин Пелин

София област

50 645

Първомай

Пловдив

11 463

Eтрополе

София област

36 445

Pаковски

Пловдив

64 302

Златица

София област

1 765

„Родопи“

Пловдив

76 509

Ихтиман

София област

34 973

Cадово

Пловдив

168

Kостенец

София област

20 767

Стамболийски

Пловдив

12 827

Kостинброд

София област

31 553

Cъединение

Пловдив

3 848

Мирково

София област

1 918

Xисаря

Пловдив

4 620

Правец

София област

11 482

Сопот

Пловдив

2 484

Cамоков

София област

21 791

Завет

Pазград

507

Cвоге

София област

41 159

Cливница

София област

29 822

Исперих

Pазград

28 798

Братя Даскалови Cтара Загора

11 544

Kубрат

Pазград

25 980

Гурково

Cтара Загора

28 284

Лозница

Pазград

31 463

Kазанлък

Cтара Загора

60 944

Pазград

Pазград

43 560

Mъглиж

Cтара Загора

30 666

Борово

Pусе

Oпан

Cтара Загора

617

Бяла

Pусе

693

Павел баня

Cтара Загора

12 713

Bетово

Pусе

26 292

Pаднево

Cтара Загора

1 593

1 083

Област

Общ размер
на обезщетенията и осигуровките за
финансиране

10 012
1 130 135
26 202

БРОЙ 100
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Общ размер
на обезщетенията и осигуровките за
финансиране

Cтара Загора

Cтара Загора

82 171

Чирпан

Cтара Загора

6 364

Aнтоново

Tърговище

2 101

Oмуртаг

Tърговище

9 026

Oпака

Tърговище

615

Попово

Tърговище

26 239

Tърговище

Tърговище

65 560

Димитровград

Xасково

117 383

Ивайловград

Xасково

14 964

Cвиленград

Xасково

1 140

Cимеоновград

Xасково

45 113

Cтамболово

Xасково

23 720

Tополовград

Xасково

144

Xарманли

Xасково

26 824

Xасково

Xасково

134 755

Велики Преслав Шумен

11 193

Bенец

Шумен

1 078

Bърбица

Шумен

52 288

Hикола Kозлево Шумен

597

Hови пазар

Шумен

Cмядово

Шумен

18 734

Шумен

Шумен

122 717

Eлхово

Ямбол

11 384

Cтралджа

Ямбол

1 994

„Тунджа“

Ямбол

15 549

Ямбол

Ямбол

Общо средства
10629

80 040

63 372
7 368 304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г.
за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
образование“, одобрена с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие
на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 553 600 лв., разпределени
п о о б щ и н и с ъ г л а с н о п р и лож ен и е т о, з а

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

финансово осигуряване на дейностите по
Национална програма „Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
образование“, 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
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата
на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те от
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.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 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“.
За министър-председател:
Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по дейности на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 г.
Община

Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Горна Оряховица

Област

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Велико Търново
Велико Търново

Дейност 6.3 „Техническо
обезпечаване на учебния
процес за институциите от системата на училищното образование“
(в лв.)

28 620
63 601
9 720
9 980

15 890
2 440

2 846
6 414
33 409

1 438

3 636
4 759

Дейност 6.5 „Осигуряване
на свързаност на всички училища и средства
за развитие и разширяване на опорната мрежа“
(в лв.)
1 656
1 671
5 170
3 502
2 226
290
4 814
2 782
3 643
3 425
955
290
1 330
1 381
2 440
16 214
1 070
2 277
290
2 570
3 330
540
5 350
1 631
1 500
1 650
665
1 570
1 791
1 381
515
16 422
290
1 335
601
2 315
1 906
3 087
1 141
6 405
3 462

Общо
(в лв.)

1
1
5
3
2

656
671
170
502
226
290
4 814
2 782
3 643
3 425
955
290
1 330
1 381
31 060
79 815
1 070
11 997
290
12 550
3 330
540
21 240
1 631
3 940
1 650
665
4 416
1 791
7 795
515
49 831
290
1 335
601
3 753
1 906
3 087
1 141
10 041
8 221

БРОЙ 100
Община

Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград

ДЪРЖАВЕН
Област

Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

ВЕСТНИК

Дейност 6.3 „Техническо
обезпечаване на учебния
процес за институциите от системата на училищното образование“
(в лв.)
3 684

10 000
7 348

7 512

1 388
11 376

5 100
14 880

3 836

Дейност 6.5 „Осигуряване
на свързаност на всички училища и средства
за развитие и разширяване на опорната мрежа“
(в лв.)
1 351
790
866
1 745
930
2 355
1 876
265
830
250
290
3 830
250
805
290
250
265
805
500
780
3 132
5 730
1 821
1 055
1 946
1 030
1 320
805
540
3 028
586
3 165
836
1 681
1 580
5 537
3 310
1 656
790
1 851
540
1 586
1 101
2 166
2 710

С Т Р. 1 9
Общо
(в лв.)

1 351
4 474
866
1 745
930
12 355
9 224
265
830
250
290
11 342
250
805
290
250
265
805
500
780
4 520
17 106
1 821
1 055
1 946
1 030
1 320
805
540
8 128
586
18 045
836
1 681
1 580
5 537
3 310
1 656
790
1 851
540
1 586
1 101
6 002
2 710

С Т Р.
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Община

Кърджали
Момчилград
Черноочене
Бобов дол
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Брезник
Земен

ДЪРЖАВЕН
Област

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник

ВЕСТНИК

Дейност 6.3 „Техническо
обезпечаване на учебния
процес за институциите от системата на училищното образование“
(в лв.)
17 697

7 500

10 790
2 730
5 850

8 104
3 836

Дейност 6.5 „Осигуряване
на свързаност на всички училища и средства
за развитие и разширяване на опорната мрежа“
(в лв.)
6 446
1 626
1 336
530
250
3 387
290
3 957
265
250
336
250
265
290
3 399
2 080
2 976
2 675
805
1 131
2 165
1 295
765
1 545
626
500
3 066
540
4 026
250
290
1 045
836
1 045
3 909
780
11 534
1 541
1 930
1 181
3 461
555
790
540
265

БРОЙ 100
Общо
(в лв.)

24 143
1 626
1 336
530
250
3 387
290
3 957
265
250
336
250
265
290
10 899
2 080
2 976
13 465
3 535
6 981
2 165
1 295
765
1 545
626
500
3 066
540
4 026
250
290
1 045
836
1 045
12 013
780
15 370
1 541
1 930
1 181
3 461
555
790
540
265

БРОЙ 100
Община

Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
„Марица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Куклен
Сопот
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново

ДЪРЖАВЕН
Област

Перник
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе

ВЕСТНИК

Дейност 6.3 „Техническо
обезпечаване на учебния
процес за институциите от системата на училищното образование“
(в лв.)
2 796

6 056
2 953

24 500

60 776
14 393

1 199

3 836

3 836

Дейност 6.5 „Осигуряване
на свързаност на всички училища и средства
за развитие и разширяване на опорната мрежа“
(в лв.)
250
6 788
1 666
290
601
1 101
2 141
2 100
790
1 656
555
11 233
555
2 805
1 961
4 106
1 055
1 280
3 746
626
265
3 470
580
18 749
3 785
2 143
2 910
2 145
1 951
555
1 320
555
580
1 555
2 596
2 430
1 820
4 713
1 040
540
765
1 570
1 080
851
1 000

С Т Р. 2 1
Общо
(в лв.)

250
9 584
1 666
290
601
1 101
2 141
2 100
790
1 656
555
17 289
555
5 758
1 961
4 106
1 055
1 280
28 246
626
265
3 470
580
79 525
3 785
16 536
2 910
2 145
1 951
555
1 320
1 754
580
1 555
6 432
2 430
1 820
8 549
1 040
540
765
1 570
1 080
851
1 000

С Т Р.

22
Община

Русе
Сливо поле
Ценово
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Столична
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница

ДЪРЖАВЕН
Област

Русе
Русе
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област

ВЕСТНИК

Дейност 6.3 „Техническо
обезпечаване на учебния
процес за институциите от системата на училищното образование“
(в лв.)
20 735

26 304
36 722
8 500

1 722
278 395

12 200

7 896

4 275

Дейност 6.5 „Осигуряване
на свързаност на всички училища и средства
за развитие и разширяване на опорната мрежа“
(в лв.)
8 612
805
1 000
265
1 101
2 906
1 110
3 262
1 030
1 172
2 776
3 696
10 053
1 531
515
515
2 415
2 040
1 345
1 586
540
940
3 729
1 305
60 653
250
650
2 671
290
805
601
290
3 000
1 500
601
1 385
290
1 406
1 720
250
580
1 610
3 298
2 336
851

БРОЙ 100
Общо
(в лв.)

29 347
805
1 000
265
1 101
2 906
1 110
3 262
1 030
1 172
2 776
30 000
46 775
10 031
515
515
2 415
2 040
1 345
1 586
540
940
3 729
3 027
339 048
250
650
14 871
290
805
601
290
3 000
1 500
601
1 385
290
1 406
9 616
250
580
5 885
3 298
2 336
851

БРОЙ 100
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Чавдар
София област
Челопеч
София област
Братя Даскалови
Стара Загора
Гурково
Стара Загора
Гълъбово
Стара Загора
Казанлък
Стара Загора
Мъглиж
Стара Загора
Николаево
Стара Загора
Опан
Стара Загора
Павел баня
Стара Загора
Раднево
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Чирпан
Стара Загора
Антоново
Търговище
Омуртаг
Търговище
Опака
Търговище
Попово
Търговище
Търговище
Търговище
Димитровград
Хасково
Ивайловград
Хасково
Любимец
Хасково
Маджарово
Хасково
Минерални бани
Хасково
Свиленград
Хасково
Симеоновград
Хасково
Стамболово
Хасково
Тополовград
Хасково
Харманли
Хасково
Хасково
Хасково
Велики Преслав
Шумен
Венец
Шумен
Върбица
Шумен
Каолиново
Шумен
Каспичан
Шумен
Никола Козлево
Шумен
Нови пазар
Шумен
Смядово
Шумен
Хитрино
Шумен
Шумен
Шумен
Болярово
Ямбол
Елхово
Ямбол
Стралджа
Ямбол
„Тунджа“
Ямбол
Ямбол
Ямбол
ОБЩО:
10630

ВЕСТНИК

Дейност 6.3 „Техническо
обезпечаване на учебния
процес за институциите от системата на училищното образование“
(в лв.)

5 800

13 696

3 303

40 863
6 930

8 000

3 836

2 230

7 500

38 554
4 392

956 582

Дейност 6.5 „Осигуряване
на свързаност на всички училища и средства
за развитие и разширяване на опорната мрежа“
(в лв.)
250
265
1 530
601
1 431
6 529
1 890
1 376
265
2 610
1 470
10 709
2 361
1 040
2 415
790
3 011
4 611
3 706
1 040
1 141
265
530
1 900
891
1 040
1 376
2 361
7 130
1 370
790
1 101
1 625
1 070
1 320
2 296
790
540
6 172
515
1 650
1 187
2 600
5 167
597 018

С Т Р. 2 3
Общо
(в лв.)

250
265
1 530
601
7 231
6 529
1 890
1 376
265
2 610
1 470
24 405
2 361
1 040
5 718
790
3 011
45 474
10 636
1 040
1 141
265
530
9 900
891
1 040
1 376
6 197
7 130
1 370
790
3 331
1 625
1 070
1 320
9 796
790
540
44 726
515
6 042
1 187
2 600
5 167
1 553 600

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „С грижа за всеки ученик“, 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 1 538 198 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейностите по Национална
програма „С грижа за всеки ученик“, 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 предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

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.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 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“.
За министър-председател:
Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по модули на Национална програма „С грижа за всеки ученик“
за 2018 г.
Община

Банско
Гоце Делчев
Кресна
Разлог
Сандански
Сатовча
Струмяни
Бургас
Камено
Карнобат
Руен

Област

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

Модул 1 „Осигуряване на
допълнително обу чение
на учениците от началния
етап на основното образование за повишаване на
нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)
924
3 696
924
924
924
1 848
1 848
24 948
9 240
7 392
11 088

Модул 2 „Осигуряване на
допълнително обучение на
учениците от прогимназиалния етап на основното
образование за повишаване
на нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

3

3 696

2 772

5 544

4
1
1
27
9
7
16

924
696
924
924
620
848
848
720
240
392
632

БРОЙ 100
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

ВЕСТНИК

Модул 1 „Осигуряване на
допълнително обу чение
на учениците от началния
етап на основното образование за повишаване на
нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)
Созопол
Бургас
2 772
Сунгурларе
Бургас
13 860
Аксаково
Варна
4 620
Бяла
Варна
9 240
Варна
Варна
1 848
Девня
Варна
1 848
Провадия
Варна
16 632
Велико Търново Велико Търново
11 088
Горна
Велико Търново
9 240
Оряховица
Златарица
Велико Търново
9 240
Лясковец
Велико Търново
1 848
Павликени
Велико Търново
12 012
Полски
Велико Търново
14 784
Тръмбеш
Свищов
Велико Търново
8 316
Стражица
Велико Търново
7 722
Видин
Видин
Димово
Видин
2 772
Ружинци
Видин
5 544
Бяла Слатина
Враца
21 252
Враца
Враца
5 544
Козлодуй
Враца
5 544
Мездра
Враца
924
Мизия
Враца
3 696
Оряхово
Враца
8 316
Роман
Враца
2 772
Габрово
Габрово
4 620
Дряново
Габрово
5 544
Севлиево
Габрово
16 632
Трявна
Габрово
1 716
Генерал Тошево Добрич
9 240
Добрич
Добрич
11 088
Добричка
Добрич
14 784
Каварна
Добрич
3 696
Тервел
Добрич
2 772
Ардино
Кърджали
924
Кирково
Кърджали
5 544
Крумовград
Кърджали
13 860
Кърджали
Кърджали
31 416
Черноочене
Кърджали
5 544
Дупница
Кюстендил
4 620
Кюстендил
Кюстендил
3 696
Летница
Ловеч
2 772
Ловеч
Ловеч
4 620
Луковит
Ловеч
21 252

С Т Р. 2 5

Модул 2 „Осигуряване на
допълнително обучение на
учениците от прогимназиалния етап на основното
образование за повишаване
на нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)

2 772
924
5 544
6 468
4 620
1 848

5 544

924
1 848
924

3 696
1 848
1 848
2 772

2 772
3 696
924
1 848
2 772
5 544

3 696

1 848
4 620
2 772
11 088

Общо
(в лв.)

2
13
4
12
2
7
23
15
11

772
860
620
012
772
392
100
708
088

9
1
17
14

240
848
556
784

9 240
9 570
924
2 772
5 544
24 948
7 392
7 392
924
6 468
8 316
2 772
4 620
8 316
20 328
1 716
10 164
12 936
17 556
9 240
2 772
924
5 544
17 556
31 416
5 544
6 468
8 316
2 772
7 392
32 340

С Т Р.
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Община

Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Берковица
Бойчиновци
Вълчедръм
Вършец
Лом
Монтана
Чипровци
Брацигово
Велинград
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Брезник
Перник
Белене
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Асеновград
Калояново
Карлово
„Марица“
Пловдив
Първомай
Раковски
Садово
Стамболийски
Хисаря
Завет
Исперих
Лозница

ДЪРЖАВЕН
Област

Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Модул 1 „Осигуряване на
допълнително обу чение
на учениците от началния
етап на основното образование за повишаване на
нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)
1 848
9 557
8 316
7 524
6 468
1 848
9 240
7 392
14
1
4
18
45
3
11
7
7
3
3
2
1
9
14

Модул 2 „Осигуряване на
допълнително обучение на
учениците от прогимназиалния етап на основното
образование за повишаване
на нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)
6 468
4 620
3 696
3 696
1 848
924
3 696
1 848
924
784
3 696
848
620
2 772
480
5 544
276
8 316
696
4 620
088
3 696
392
1 848
392
2 772
696
696
772
2 772
848
240
784
1 848

3
3
2
12
5
5
7
11

696
696
772
012
544
544
392
088

3
3
17
11
25
12

696
696
556
088
872
012
924
392
848
468
772

7
1
6
2

924
3 696
1 848
924
924
2 772
11 088
5 544
5 544

2 774

Общо
(в лв.)

8 316
14 177
12 012
11 220
8 316
2 772
12 936
9 240
924
18 480
1 848
7 392
24 024
53 592
8 316
14 784
9 240
10 164
3 696
3 696
5 544
1 848
9 240
16 632
3
4
2
15
5
7
8
11

696
620
772
708
544
392
316
088
924
6 468
3 696
28 644
16 632
31 416
12 012
924
7 392
1 848
9 242
2 772

БРОЙ 100
Община

Разград
Самуил
Цар Калоян
Бяла
Ветово
Русе
Сливо поле
Алфатар
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Тутракан
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Смолян
Столична
Антон
Ботевград
Долна баня
Етрополе
Златица
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Правец
Сливница
Гурково
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Димитровград
Любимец
Свиленград
Симеоновград
Харманли

ДЪРЖАВЕН
Област

Разград
Разград
Разград
Русе
Русе
Русе
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково

ВЕСТНИК

Модул 1 „Осигуряване на
допълнително обу чение
на учениците от началния
етап на основното образование за повишаване на
нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)
1 848

Модул 2 „Осигуряване на
допълнително обучение на
учениците от прогимназиалния етап на основното
образование за повишаване
на нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)
1 848
1 848
2 772
924
924
1 848
6 468
21 252
3 696
924
924
1 848
1 848
7 326
1 848
5 333
8 316
924
7 392
924
36 036
12 012
7 392
2 772
1 848
924
70 224
36 036
2 772
7 392
2 772
6 468
924
3 696
2 772
13 860
1 848
14 784
4 620
1 848
1 848
1 848
1 848
2 772
1 848
7 392
5 544
23 865
4 620
8 316
3 696
924
6 468
18 084
7 313
5 544
1 848
7 392
1 848
25 872
924
7 392
924
9 240
924
3 696
1 848
3 696
1 848
1 848
7 392
924

С Т Р. 2 7
Общо
(в лв.)

3
1
3
2
6
24

696
848
696
772
468
948
924
924
3 696
7 326
7 181
9 240
8 316
48 048
10 164
2 772
106 260
2 772
10 164
7 392
6 468
15 708
14 784
6 468
1 848
1 848
1 848
4 620
12 936
28 485
12 012
924
6 468
25 397
7 392
9 240
25 872
924
8 316
10 164
5 544
3 696
1 848
9 240
924

С Т Р.
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Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Хасково
Хасково
Велики Преслав Шумен
Върбица
Шумен
Каспичан
Шумен
Никола Козлево Шумен
Нови пазар
Шумен
Смядово
Шумен
Шумен
Шумен
Болярово
Ямбол
Елхово
Ямбол
Стралджа
Ямбол
„Тунджа“
Ямбол
Ямбол
Ямбол
ОБЩО:

ВЕСТНИК

Модул 1 „Осигуряване на
допълнително обу чение
на учениците от началния
етап на основното образование за повишаване на
нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)
5 544
924
2 772
5 544

1
12
3
18
7
13
1 192

924
924
848
936
696
480
392
860
910

БРОЙ 100

Модул 2 „Осигуряване на
допълнително обучение на
учениците от прогимназиалния етап на основното
образование за повишаване
на нивото на постиженията
им по общообразователн а
подготовка“
(в лв.)
3 696

924
3 696
1 848
924

6 468

345 288

Общо
(в лв.)

9 240
924
2 772
5 544
924
4 620
2 772
2 772
12 936
3 696
24 948
7 392
13 860
1 538 198

10631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер до 4 000 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. за изпълнение
на специфични цели при осъществяването на
разузнавателна дейност и за сключване на договор за реконструкцията на административната
сграда на Служба „Военна информация“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. по „Политика
в областта на съюзната и международната
сигурност“, бюджетна програма „Военна информация“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната 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.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За минист ър-председател:
Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерск и я съвет:
Веселин Даков
10632

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.

за структурни промени в системата на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални
грижи за деца – Силистра, считано от 3 декември 2018 г.
Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването
да определи състава на ликвидационната комисия и да сключи договор с членовете є до
15 декември 2018 г.
(2) Ликвидационната комисия по ал. 1 да
извърши всички действия по ликвидация на
лечебното заведение по чл. 1 до 31 януари 2019 г.
Чл. 3. Трудовите правоотношения с работещите в лечебното заведение по чл. 1 да се
уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда.

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

Чл. 4. Активите, пасивите, както и другите
права и задължения на лечебното заведение
по чл. 1 се поемат от Министерството на
здравеопазването.
Чл. 5. Документите от архива на закритото
лечебно заведение по чл. 1 с изключение на
документите, предадени от ликвидационната
комисия по чл. 2, ал. 1 на съответните регионален държавен архив и териториално поделение
на Националния осигурителен институт, се
предават за съхранение до изтичането на определените им за това срокове на Регионална
здравна инспекция – Силистра.
Чл. 6. Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1, включително за
обезщетенията по Кодекса на труда, се изплащат от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
Чл. 7. Създава от 3 декември 2018 г. Център
за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания – Силистра, към
Министерството на здравеопазването като
юридическо лице на бюджетна издръжка за
специфичните си функции със седалище Силистра и с предмет на дейност:
1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване
и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална
рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични
заболявания и обучение на родителите им за
поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични
грижи за деца с увреждания и тежки хронични
заболявания, отглеждани в семейна среда и в
социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.
Чл. 8. (1) Определя численост на персонала
на центъра по чл. 7 25 щатни бройки.
(2) Трудовото правоотношение с директора
на центъра по чл. 7 възниква въз основа на
конкурс. Конкурсът се обявява от министъра
на здравеопазването.
Чл. 9. (1) Центърът по чл. 7 се създава на
основата на материално-техническата база,
ползвана от Дома за медико-социални грижи
за деца – Силистра.
(2) Министърът на здравеопазването да издаде заповед за предоставяне на недвижимите
и движимите вещи – държавна собственост,
ползвани от Дома за медико-социални грижи
за деца – Силистра, които преминават към
центъра по чл. 7.
(3) Документите относно недвижимите и
движими вещи по ал. 2 се предават на центъра
по чл. 7.
Чл. 10. Издръжката на центъра по чл. 7
до края на 2018 г. се осигурява от одобрените
средства за издръжка на Дома за медико-социални грижи за деца – Силистра, по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2018 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.;
изм., бр. 1 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 19:
„19. директорите на центровете за комплексно обслужване за деца с увреждания и
хронични заболявания.“
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в пореден № 14 в колона „Обща численост на персонала“ числото „1396“ се заменя
с „1371“;
б) създава се пореден № 19:
„
19.

Центрове за комплексно обслужване
за деца с увреждания и хронични
заболявания

25

“
§ 2. (1) В срок до три месеца от влизането
в сила на постановлението министърът на
здравеопазването да обяви и проведе конкурс
по Кодекса на труда за заемане на длъжността директор на Центъра за комплексно
обслужване за деца с увреждания и хронични
заболявания – Силистра.
(2) До провеждането на конкурс длъжността директор на Центъра за комплексно
обслужване за деца с увреждания и хронични
заболявания – Силистра, се заема по трудово
правоотношение, възникнало на основание
чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.
§ 3. В срок до един месец от влизането
в сила на постановлението министърът на
здравеопазването да утвърди структурата на
Центъра за комплексно обслужване за деца
с увреждания и хронични заболявания – Силистра, броя на леглата и щатното разписание
по длъжности.
§ 4. В срок до един месец от влизането
в сила на постановлението министърът на
здравеопазването да издаде заповедта по чл. 9,
ал. 2 и да предаде документите по чл. 9, ал. 3.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на
лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16
от 2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и
бр. 44 от 2013 г.).
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10633
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж д у Из п ъ л н и т е л н а а г ен ц и я „ Мор ск а
администрация“ и Румънската морска администрация относно проверките на плавателни съдове по вътрешните водни пътища
в българо-румънския участък на р. Дунав
(Одобрено с Решение № 117 от 22 февруари
2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 22 февруари 2018 г.)
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ и Румънската морска администрация, наричани оттук нататък „А дминистрациите“,
Имайки предвид разпоредбите на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на смесен
българо-румънски Междуведомствен комитет
за устойчиво развитие на вътрешноводния
транспорт в общия българо-румънски участък на река Дунав, подписан на 11 октомври
2012 г. в София, и желаейки да допринесат
за развитието и заздравяването на сътрудничеството между техните държави в областта на транспорта на товари и пътници по
вътрешните водни пътища и да стимулират
въвеж да не т о на с ъвремен н и т ех нолог и и
в корабоплаването по българо-румънския
участък на река Дунав,
Вземайки под внимание, че основната
отговорност за ефективното прилагане на
стандартите, установени във вторичното законодателство на Европейския съюз, попада
в компетентността на властите, под чието
знаме плава корабът,
Потвърждавайки, че независимо от гореизложеното са необходими ефективни действия
от страна на Администрациите за предотвратяването на експлоатацията на плавателни
съдове по вътрешните водни пътища, които
не отговарят на тези стандарти,
Убедени в необходимостта за постигането
на тези цели от подобрена и хармонизирана
система за проверка и контрол на плавателни съдове по вътрешните водни пътища и
засилване на сътрудничеството и обмена на
информация, и
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К ат о в з ех а п р ед ви д ра зпор ед би т е н а
Директива на Европейския парламент и на
Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване
на техническите изисквания за плавателни
съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО (2006/87/
ЕО) на Съвета, и по-специално Член 17 от
нея – „Допълнителни проверки“,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Цел и обхват на прилагане
1.1. Настоящото Споразумение се прилага за проверки на плавателни съдове по
вътрешните водни пътища, извършени от
българската и румънската Администрация по
протежение на общия участък от река Дунав.
1.2. Това споразумение не е приложимо
за проверки на плавателни съдове за спорт,
туризъм и развлечение.
1.3. Проверките, извършени на борда на
плавателни съдове по вътрешните водни
пътища от една от А дминистрациите, ще
се признават от другата А дминистрация за
целите на определяне на рисковия профил
на корабите, подбора на кораби за проверка
и ограничаване административната тежест
върху операторите от сектора на вътрешноводния транспорт.
Член 2
Определения
2.1. За целите на настоящото Споразумение използваните термини имат следното
значение:
а) А дминистрации:
1. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) е изпълнителна агенция
към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България, упражняваща контрол
върху спазването на изискванията за безопасност на морския транспорт на български
и чуждестранни кораби, компетентен орган
за извършване на допълнителни технически
проверки на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в съответствие с Член 17
от Директива 2006/87/ЕО;
2. Румънска морска администрация (RNA)
е специализиран централизиран орган към
Министерството на транспорта на Румъния
в областта на морскатa безопасност и сигурност, определена като компетентен орган
за извършване на допълнителни технически
проверки на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в съответствие с Член 17
от Директива 2006/87/ЕО;

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

А дминистрациите се уведомяват взаимно
при всяка промяна на техния статут, която
би имала отражение върху приложението на
разпоредбите на Споразумението;
б) „пристанище“ е всяко пристанище,
както и места за заставане на котва, открити
за товарене, разтоварване и претоварни операции на стоки, както и за качване/слизане
на пътници, разположени по протежение на
вътрешните водни пътища;
в) „плавателен съд“ означава всеки плавателен съд, предназначен изключително или
основно за плаване по вътрешните водни
пътища, включително, но не само, кораби,
фериботи, както и плавателни съоръжения;
г) „проверка“ е посещение на борда на
плавателен съд с цел да се провери дали
неговите документи, оборудване и екипаж
отговарят на разпоредбите на относимите
актове;
д) „Интегрирана система за проверка на
корабите“ е електронна база данни и софтуер, използвани за съхраняване и обмен на
информация относно проверките на корабите,
извършвани от А дминистрациите;
е) „задържане“ е официална забрана за
о т п ла ва не о т п рис та н и ще, на ложена на
плавателен съд поради констатирани неизправности, които поотделно или взети заедно
правят плавателния съд опасен за плаване;
ж) „инспектор“ е квалифицирано служебно
лице, определено от А дминистрациите да
извършва проверки в съответствие с разпоредбите на Споразумението;
з) „относими актове“ са приложимите международноправни инструменти, вторичното
европейско право и протоколите, кодексите
и измененията към тях, посочени в член 4;
и) „рисков профил на кораба“ е оценката,
определена от Интегрираната система за
проверка на кораби за всеки кораб, плаващ
по вътрешните водни пътища, чрез която
плавателните съдове се подразделят на три
категории: кораби от висок риск, кораби от
среден риск и кораби от нисък риск, с оглед
техните общи и исторически показатели;
к) „неизп ра внос т“ е нес ъо т ве т с т вие с
нормативните изисквания, установено в резултат на проверка, извършена на борда на
плавателен съд, което изисква отстраняване.
2.2. Освен ако не с предвидено друго,
д у ми те, използвани в единст вено число,
включват значението им в множествено число
и обратното, съобразно контекста.
Член 3
Задължения
3.1. Всяка Администрация поддържа ефективна система за проверка на чуждестранните
плавателни съдове по вът решните водни
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п ът и ща, п рис т и га щ и в п рис та н и ще и л и
на места за заставане на котва, по начин,
гарантиращ, че без оглед на знамето на
държавата, под което плават, плавателните
съдове спазват стандартите, установени в
относимите актове, посочени в член 4.
3.2. Нищо в Споразумението не може да
се тълкува като ограничаващо правомощията на А дминистрациите да предприемат
мерки в рамките на своята юрисдикция по
отношение на който и да е въпрос, свързан
с относимите актове.
Член 4
Относими актове
4.1. За целите на Споразумението „относимите актове“ са, както следва:
– Европейск и я т кодекс за п лаване по
вътрешните водни пътища (CEVNI), пета
ревизия;
– Конвенция за измерването на корабите
от вътрешното плаване, подписана в Женева
на 15 февруари 1966 г.;
– Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни
водни пътища (ADN), сключено в Женева
на 26 май 2000 г.;
– Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември
2017 г. относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на директиви 91/672/
ЕИО и 96/50/ЕО на Съвета;
– Директива на Съвета от 16 декември
1991 г. относно взаимното признаване на
национални свидетелства за капитани на
речни кораби за превоз на стоки и пътници
по вътрешни водни пътища;
– Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли
1996 г. относно хармонизирането на условията
за получаване на национално удостоверение
за капитан на плавателен съд за превоз на
стоки и пътници по вътрешноводни пътища
в Общността;
– Директива 2005/44/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г.
относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните
водни пътища на Общността;
– Регламент (ЕО) № 415/2007 на Комисията от 13 март 2007 г. относно техническите
спецификации за системи за прихващане и
проследяване на корабите, на които се позовава Член 5 от Директива 2005/44/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни
усл у г и (R IS) о т носно вът решни те водни
пътища на Общността;
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– Региона лното споразу мение от носно
радиотелефонната служба по вътрешните
водни пътища, подписано в Букурещ на 18
април 2012 г. (R AINWAT);
– Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19
декември 2014 г. за прилагане на Европейското
споразумение относно определени аспекти на
организацията на работното време в сектора
на вътрешния воден транспорт, сключено от
Европейския съюз за речно корабоплаване
(EBU), Европейската организация на речните
превозвачи (ESO) и Европейската федерация
на работниците от транспорта (ETF);
– Директива на Европейския парламент
и на Съвета от 12 декември 2006 г. за уста новя ва не на т ех н и ческ и т е изиск ва н и я
за плавателни съдове по вътрешни водни
пътища и за отмяна на Директива 82/714/
ЕИО (2006/87/ЕО) на Съвета;
– Директива 2009/100/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по
вътрешни водни пътища.
4.2. Всяка от Администрациите ще прилага онези относими актове, които са влезли в
сила за и по които държавата є е страна. В
случай на изменения на относимите актове
всяка А дминистрация ще прилага онези от
тях, които са приети от и са влезли в сила за
съответната държава. Така изменен акт ще
се счита за приложимия акт за съответната
А дминистрация.
4.3. Прилагането на относим акт от Администрациите се извършва по начин, който не
позволява на корабите, плаващи под знамето
на държава, за която този относим акт не
е приложим, да получават по-благоприятно
третиране.
Член 5
Общи насок и, отнасящи се до рискови я
профил на кораба, подбора и проверката
5.1. На всеки плавателен съд се определя рисков профил, който обуславя неговия
приоритет за проверка, интервала от време
между проверките и техния обхват.
5.2. При избора на п лавателен съд за
проверка Администрациите определят приоритета им за проверката посредством Интегрираната система за проверка на корабите.
5.3. Определянето на рисковия профил за
кораба се извършва по ред и при условията,
приети от Съвместния комитет.
5.4. Изборът на плавателен съд за проверка
се извършва в съответствие с инструкциите
в приложение I.
5.5. Докладът от проверката се изготвя
по образец съгласно приложение II.
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5.6. Контролният списък за проверка е
във формата, определена в приложение III.
5.7. Всяка А дминистрация се стреми да
осигури отстраняването на установените от
извършените проверки неизправности. При
условие че са положени всички възможни усилия за отстраняване на неизправностите, без
онези, които представляват явна заплаха за
безопасността, здравето или околната среда,
на плавателен съд може да бъде позволено
да отплава до друго пристанище, където
неизправностите могат да бъдат отстранени.
5.8. В слу чай на неизправности, представляващи явна заплаха за безопасността,
здравето или околната среда, А дминистрацията гарантира, че заплахата е отстранена,
преди на плавателния съд да бъде позволено
да продължи плаването си по вътрешните
водни пътища. За целта се предприемат
подходящи мерки, които могат да включват
задържане или официална забрана на кораб
да извършва дадена операция поради установени неизправности, които биха направили
тази операция опасна.
Член 6
Предоставяне на информация
6.1. А дминистрациите обменят информация във форма и съдържание, определени от
Съвместния комитет.
6.2. Всяка от А дминистрациите докладва
за извършените от нея съгласно Споразумението проверки и резултатите от тях чрез
Интегрираната система за проверка на кораби.
6.3. Когато данни от проверка или от
задържане съдържат информация относно
физически лица, Администрациите предприемат действия за осигуряване защитата на
личните данни на тези лица в съответствие
с приложимото право.
Член 7
Съвместен комитет
7.1. За целите на изпълнението на настоящото Споразумение се създава Съвместен
комитет. Съвместният комитет се състои от
трима представители на всяка А дминистрация, един от тях с непременно ръководителят
на съответната Администрация. Съвместният
комитет ще бъде председателстван от всяка
от Администрациите на ротационен принцип.
На заседанията на Съвместния комитет могат
да присъстват и други експерти, които ще
имат качеството на наблюдатели.
7.2. Съвместният комитет ще се помещава
в централата на председателстващата А дминистрация и ще провежда своите заседания
толкова често, колкото е необходимо, но не
по-малко от веднъж годишно.
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7.3. Разходите, свързани с организирането
на сесии на Съвместния комитет, се поемат
от А дминистрацията, на територията на чиято държава се провежда заседанието. Всяка
А дминистрация, участваща в работата на
Съвместния комитет, ще покрива квартирните, пътните и дневните разходи на своите
представители.
7.4. Съвместният комитет на своето първо
заседание приема правилата, на които се
подчинява нейната организация и функционирането є.
7.5. Основните отговорности на Съвместния комитет са:
а) да приема, ако сметне за необходимо,
изменения или допълнения на техническите
аспекти, съдържащи се в приложенията към
настоящото Споразумение;
б) да предлага на А дминистрациите, ако
е необходимо, изменения или допълнения на
разпоредбите на настоящото Споразумение;
в) да одобрява реда и условията за определяне на рисковия профил на кораба;
г) да приема процедури и насоки, свързани
е откритите неизправности и задържането
на плавателните съдове;
д) да реализира Интегрираната система
за проверка на корабите и да следи нейните
функционалности, като предприема действия
за подобряване качеството на системата;
е) да установи стандарти за обучение на
служителите за извършване на проверки;
ж) да разработи процедури за обмен на
информация;
з) да следи за възможностите за подобряване на всякак ви аспек т и, свързани с
ефективността на настоящото Споразумение;
и) да разглежда всяко искане от страна на
А дминистрация на трета държава за ползване на Интегрираната система за проверка
на корабите и да предложи за одобрение на
правителствата на подписващите А дминистрации изменение на настоящото Споразумение в Регионалното споразумение, отворено
за присъединяване на А дминистрации на
трети държави.
Член 8
Изменения
8.1. Споразумението може да бъде изменяно или допълвано от А дминистрациите по
предложение на Съвместния комитет. Всяка
Администрация е длъжна да представи своите
предложения за изменения или допълнения
на другата А дминистрация, а последната
от своя страна се задължава да представи
отговор в рамките на 30 дни.
8.2. Всяко изменение се приема единодушно от представителите на А дминистрациите
в Съвместния комитет.
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8.3. Приетите по чл. 8.2 изменения влизат в сила 60 дни след датата, на която
А дминистрациите си размен ят актове за
одобряването им.
8.4. Изменения на техническите разпоредби, съдържащи се в приложенията, се
приемат с решение на Съвместния комитет.
8.5. Изменение, посочено в чл. 8.4, влиза
в сила 18 месеца след датата, на която е
прието от Съвместния комитет.
Член 9
Заключителни разпоредби
9.1. Споразумението има технически характер и по какъвто и да е начин не засяга
правата и задълженията на А дминистрациите, произтичащи от други международни
договори или съответното им национално
законодателство.
9.2. Спорове относно тълкуването и прилагането на настоящото Споразумение се
уреждат чрез преки преговори в Съвместния
комитет.
9.3. Кореспонденцията меж ду А дминист рации те се осъщест вява на английск и
език. Всички съобщения ще се изпращат
чрез официални средства за комуникация,
включително електронна поща.
9.4. Настоящото Споразумение се сключва
за неопределен срок. Всяка от А дминистрациите може да го денонсира чрез изпращане
на писмено уведомление по дипломатически
път до другата страна. Споразумението прекратява своето действие след изтичане на 6
месеца считано от датата на получаване на
уведомлението.
Член 10
Влизане в сила
10.1. Настоящото Споразумение влиза в
сила от датата на подписването му.
10.2. Общите насоки по чл. 5, както и
приетите от Съвместния комитет правила
и процеду ри за извършване на проверк и
от страна на А дминистрациите по общия
българо-румънски участък на река Дунав
се прилагат от 1 юни 2019 г.
Подписано в гр. Русе на 22.02.2018 г. в
два оригинални екземпляра на румънски,
български и английски език, като всички
текстове са еднакво автентични. В случай
на различие в тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За Изпълнителна
За Румънската морска
агенция „Морска
администрация:
администрация“:	
Михай Андрей,
к.д.п. Живко Петров,
генерален директор
изпълнителен директор
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Приложение І
Избор на кораби за допълнителна проверка
съгласно Споразумението за проверките в съвместния българо-румънски участък на река Дунав
Корабите, които се подлагат на допълнителна проверка, са плавателни съдове по вътрешните
водни пътища, самоходни и несамоходни, плаващи под чуждо знаме:
ABV. Рисковият профил на кораба ще определя срока за допълнителната проверка:
HRV

За високорискови кораби

между 3 – 4 месеца след последната допълнителна инспекция,
считано от 3-тия месец.

MRV За кораби със средни рискове между 6 – 8 месеца след последната допълнителна проверка,
считано oт 6-ия месец.
LRV

За кораби с нисък риск

между 10 – 12 месеца след последната допълнителна инспекция,
считано от 10-ия месец.
Приоритет за допълнителна проверка ще бъде определян за всеки кораб от Интегрираната система
за корабните проверки:
CRT.

Основни фактори, които могат да доведат до допълнителна проверка, са:

а)

Кораби, участващи в инциденти като: сблъсък, засядане, замърсяване или пожар;

б)

Кораби, които нарушават правилата, известията до корабоводителите или правилата за плаване
по река Дунав;

в)

Кораби, за които е получена информация от друга държава;

г)

Кораби, които не могат да бъдат идентифицирани в базата данни на Интегрираната система за
корабните проверки;

д)

Плавателни съдове, работещи по начин, застрашаващ безопасността на корабоплаването;

е)

Кораби, които са били предмет на сигнал или жалба от страна на капитан, член на екипажа или
всяко лице или организация, които имат законен интерес от безопасното функциониране на кораба, условията на живот и работа на кораба или предотвратяване от замърсяване, освен ако докладът или жалбата очевидно не са основателни.

Приложение ІІ

□ Капитана

№: ___________

– Копие за:

ПРОТОКОЛ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА
за кораби, плаващи под чужд флаг
Дата _________

– Ако корабът е задържан, копие за:

□ Администрацията
на знамето

I. ДАННИ 3А КОРАБА
1. Име на кораба:
_________________________________________________

5. Тип на кораба/Година на построяване:
______________________//________________________

2. Флаг на кораба:
_________________________________________________

6. Водоизместване (т3)/Дедуейт:
______________________//________________________

3. Пристанище на регистрация:
_________________________________________________

7. Газене (т):
_______________________________________________

4. УЕИН/Регистров номер:
_________________________________________________
II. ДАННИ ЗА КАПИТАНА
8. Име на капитана:
_________________________________________________

10. Валидно за:
_______________________________________________

9. Свидетелство за правоспособност №:
_________________________________________________

11. Дата на валидност:
_______________________________________________

III. ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОВЕРКАТА
12. Проверяващ орган:
_________________________________________________

13. Дата на проверката/Място на проверката:
______________________//________________________
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IV. ДАННИ ЗА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ/КОМПАНИЯТА
14. Наименование на корабопритежателя/компанията 15. Адрес/Държава:
_________________________________________________
______________________//________________________
V. ВИД НА ПРОВЕРКАТА
Additional inspection
VI. ПРОВЕРНИ ЗОНИ И
ОБОРУДВАНЕ

Overriding factor

□ Мостик

□ Товарни помещения/танкове

□ Екипировка за

□ Кабини/Кухни

□ Навигационно оборудване

□ Палуба/Надстройка

□ Електрическо

□ Машинно отделение/

оборудване

безопасност

Рулево устройство

□ Други
VII. УСТАНОВЕНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

VIII. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

Yes    
No
  

Yes    
No
  
Списък на несъответствията

№

Несъответс твие

Допълнителни коментари

Предприети действия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
X. Взети мерки
Дата на издаване на заповедта за задържане:
Проверяващ орган:
_________________________________________________
(Име)
____________________________
(Подпис/Печат)

□ Наказание

□ Корабът е задържан

Click here to enter a date
Подпис на капитана, получил протокол от
проверката
________________________________________
(Подпис/Печат)

Взети мерки по отстраняване на несъответствията:
17 – отстраняване на несъответствията преди отплаване
30 – корабът е задържан
16 – отстраняване на несъответствията в рамките на 14 дни
99 – капитанът е инструктиран да ....
47 – съгласно одобрението на признатата класификационна организация
48 – съгласно одобрението на държавата на знамето
10 – несъответствието е отстранено
15 – несъответствието да се отстрани в следващото пристанище.
Забележки:
1. Копие от протокола от проверката да се съхранява на борда до следващата проверка.
2. Протоколът от проверката не може да се приеме за навигационен сертификат за безопасност или друг
сертификат, който задължително трябва да бъде на борда на кораба.
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на младежта и спорта
на Република България и Министерството на
спорта и младежта на Ислямска република
Иран в областта на младежта
(Одобрен с Решение № 566 от 9 август 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 19 ноември 2018 г.)
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран
(наричани от сега нататък „Страните“); вдъхновени от желанието си да развиват двустранните
отношения и сътрудничество в областта на
младежта с цел засилване на приятелството
и подобряване на взаимното разбирателство;
Вземайки предвид Програмата за обмен в
областта на културата, науката, образованието,
спорта и средствата за масово осведомяване
между правителството на Република България
и правителството на Ислямска република Иран;
Постигнаха разбирателство за следното:
Член 1
Общи цели
Вземайки предвид вътрешните правила и
разпоредби на всяка от Страните, Страните ще

си сътрудничат на базата на взаимна изгода за
развиване и подобряване на сътрудничеството
в областта на младежта.
Член 2
Области на сътрудничество
1. Страните насърчават обмена на делегации
от високопоставени служители и експерти по
младежки въпроси.
2. Страните обменят гледни точки и си
сътрудничат по отношение на активни международни организации в областта на младежта
и подкрепят взаимно позициите си на международни асамблеи.
3. Страните осигуряват необходимите условия за обмен на информация; за споделяне
на образователен, изследователски, научен и
културен опит и за организиране на образователни и изследователски курсове и научни
конгреси в областта на младежта по искане
на всяка от Страните.
4. Страните насърчават сътрудничеството
меж ду младежките организации на двете
Страни чрез участието на техни младежи в
младежки инициативи (форуми, фестивали,
конкурси, семинари, конференции и др.), провеждани в другата страна.
5. Страните насърчават, подкрепят и поддържат създаването на подходящи условия за
неправителствените организации в областта
на младежта.
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6. Страните се подпомагат при провеждането на международни прояви в областта на
младежта, които се организират в някоя от
двете Страни.
Член 3
Съвместен работен комитет
1. Страните формират „Съвместен работен
комитет“ и представят своите членове, които
да проучат как да изпълняват този Меморандум за разбирателство („Меморандума“) чрез
изготвянето на изпълнителен план в рамките
на 45 дни след подписването на Меморандума. Преди изтичането на изпълнителния план
работният комитет предприема подготовката
на нов изпълнителен план.
2. При поискване на всяка от Страните
„Съвместният работен комитет“ предприема
необходимите мерки за провеждане на среща,
за да осъществи контрол (мониторинг) върху
изпълнението на сътрудничеството и да предложи решение за премахването на пречки, с
които се сблъсква изпълнителният план. Тези
сесии се провеждат последователно във всяка
от Страните.
Член 4
План за действие
За успешното осъществяване на сътрудничеството по този Меморандум Страните насърчават и проследяват напредъка чрез обмен на
изпълнителни документи, договорени между
двете Страни.
Член 5
Финансиране
Всяка страна поема разходите за финансиране на своите дейности, свързани с изпълнението на този Меморандум за разбирателство,
с ресурсите, определени в бюджета є, вземайки
предвид наличността, бюджетната оценка и
разпоредбите на националното є законодателство. Всички други въпроси от такова естество
могат да бъдат уреждани по взаимно съгласие.
Член 6
Разрешаване на спорове
Всички спорове между Страните, възникващи от тълкуването или изпълнението на този
Меморандум, се разрешават чрез приятелски
преговори и по дипломатически път.
Член 7
Конфиденциалност
Наличната класифицирана информация на
Страните по този Меморандум за разбирателство трябва да бъде пазена в конфиденциалност,
освен ако някоя от Страните не се откаже от
условието за конфиденциалност на такава информация чрез писмено съгласие. Нарушение
на този член може да даде право на другата
Страна да изпрати писмено уведомление за
прекратяване на настоящия Меморандум.
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Член 8
Изменение
1. Този Меморандум за разбирателство
може да бъде изменян с писмено искане на
всяка от Страните и ще бъде в сила само
след писмено взаимно съгласие на Страните
от датата на подписването му от Страните.
2. Влязлото в сила изменение съставлява
неизменна част от Меморандума.
Член 9
Влизане в сила и продължителност
Този Меморандум влиза в сила и е валиден
за 4 години от датата на подписването му, ще
бъде автоматично продължен за същия период,
освен ако някоя от Страните не уведоми другата
страна писмено по дипломатически път за своето намерение да прекрати този Меморандум
най-малко шест месеца преди изтичането му.
Прекратяването на този Меморандум не
се отразява върху неприключили или текущи
програми и двете Страни се ангажират да
приключат тези програми.
Този Меморандум за разбирателство, включващ въведение и 9 члена, подписан в София
на 19.11.2018 г., е изготвен в два екземпляра на
български, персийски и английски език, всички
еднакво валидни. В случай на разминаване в
тълкуването на този Меморандум валиден е
английският текст.
За Министерството 
За Министерството на
на младежта и спорта
спорта и младежта
на Република
на Ислямска република
България:
Иран:
Красен Кралев,	
Масуд Солатанифар,
министър
министър
10528

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОТОКОЛ

за удъл жаване на срока на действие на
Споразумението между правителството на
Република България и правителството на
Съединените американски щати за научнотехнологично сътрудничество, подписано на
4 януари 2008 г. във Вашингтон
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. – ДВ,
бр. 87 от 2018 г. В сила от 15 ноември 2018 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Съединените американски
щати (наричани по-долу „Страните“);
Признавайки, че срокът на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Съединените
американски щати за научно-технологично
сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г.
(наричано по-долу „Споразумението“), изтича
на 17 юни 2018 г.; и
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Съгласно параграф 2 на член 10 от Споразумението
Се споразумяха за следното:
Член I
Срокът на действие на Споразумението се
удължава с една година считано от 17 юни
2018 г.
Член II
Настоящият Протокол влиза в сила след
размяна на писмени уведомления между Страните по дипломатически път за изпълнението
на съответните свои вътрешни изисквания,
необходими за влизането му в сила. Датата
на последното писмено уведомление ще се
счита за датата на влизане в сила на настоящия Протокол.
Подписан в гр. Вашингтон на 15 юни 2018 г.
в два екземпляра на български и английски
език, като текстовете имат еднаква сила.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Съединените
Тихомир Стойчев,
американски щати:
извънреден и пълномощен
Джудит Гарбър,
посланик на Република
главен заместникБългария в Съединените
помощник държавен
американски щати
секретар по въпросите

на океаните, околната

среда и науката
10523

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на общите и сек
торните помирителни комисии (ДВ, бр. 87
от 2015 г.)
§ 1. В чл. 18, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и доказателства, с които заявителят разполага – копие от касови
бележки, фактури, договори, протоколи и
други, на които основава претенцията си“.
§ 2. В чл. 22, ал. 1 се създава т. 10:
„10. при изричен писмен отказ на търговеца или доставчика на услуги да участва в
помирителното производство.“
§ 3. В чл. 23, ал. 5 думите „чл. 22, ал. 1,
т. 1 – 4 и 6 – 9.“ се заменят с „чл. 22, ал. 1,
т. 1 – 4 и 6 – 10.“
§ 4. В чл. 30, ал. 2, изречение трето думите „Когато помирителното предложение е
изготвено във връзка с трансграничен спор“
се заличават.
§ 5. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. За нуждите на помирителното
производство Комисията за защита на потребителите води описна книга за образуваните
помирителни производства, която съдържа:
1. входящ номер и дата на постъпване на
заявлението или жалбата от платформата
за ОРС;
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2. име/наименование и адрес на подателя;
3. име/наименование на търговеца, срещу
когото е адресирано заявлението;
4. резюме на заявлението;
5. номер на образуваното помирително
производство;
6. брой заседания, проведени по образуваното помирително производство;
7. прекратяване на помирителното производство в случаите по чл. 22, ал. 1 или чл. 27;
8. номер и дата на помирителното предложение;
9. резултат от помирителното предложение
(приемане или отхвърляне от страните).“
§ 6. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Всички описни книги се номерират, подпечатват с печата на съответните
общи или секторни помирителни комисии
и се заверяват с подписа на председателя
на съответната обща или секторна комисия.
(2) К нижата по образуваните помирителни производства се поставят в папки, в
които по хронологичен ред се подреждат и
протоколите от заседанията на общите и
секторните помирителни комисии по съответното помирително производство.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Емил Караниколов
10471

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-10
от 23 ноември 2018 г.

за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне
на нова държавна помощ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне
на нова държавна помощ.
(2) По реда на наредбата се извършва
уведомяване за мерки за държавни помощи,
които представляват индивидуална държавна
помощ или схема за държавна помощ, както
и за изменение на съществуващи мерки.
(3) Министърът на финансите се уведомява задължително за държавните помощи по
чл. 21 и 26 от Закона за държавните помощи.
(4) Уведомяването за държавни помощи
в обхвата на чл. 32 от Закона за държавните
помощи е по преценка на администратора на
помощта, освен ако не е предвидено друго
в нормативен акт.
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(5) За мерки за помощ в обхвата на Закона
за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове се
прилага редът, посочен в чл. 26, ал. 3 от
този закон.
Чл. 2. Уведомяването преди предоставяне
на нова държавна помощ цели да се определи
дали мярката правилно е класифицирана като
държавна помощ и коректно ли е определен
с ъо т носим и я т к ъм м я рката за д ържа вна
помощ режим, както и да подпомогне осигуряването на процедурно съответствие.
Чл. 3. Уведомяването на министъра на
финансите се осъществява предварително
преди настъпване на най-ранната от следните
дати: датата на предоставяне на помощта
по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителната
разпоредба на Закона за държавните помощи,
датата на обявяване на процедура за кандидатстване за помощ или датата на влизане в
сила на правното основание за предоставяне
на помощта.
Чл. 4. (1) Уведомяването се осъществява
чрез предоставяне за съгласуване на документите, свързани с предоставянето на помощта,
по официален ред чрез деловодството на
Министерството на финансите на два етапа:
1. етап 1 „Ранен контакт“ – за определяне
дали м ярката правилно е к ласифицирана
като държавна помощ;
2. етап 2 „Съгласуване на документите
по мярката“ – за определяне приложимостта
на избрания вид помощ по глава пета от
Закона за държавните помощи с цел осигуряването на процедурно съответствие.
(2) В случаите, в които администраторът на
помощ вече е определил, че планираната мярка представлява държавна помощ, може да
се пристъпи директно към етап 2.
Чл. 5. Уведомяването по етап 1 „Ранен
контакт“ се осъществява преди разработване
на условията по мярката чрез попълване на
форма по образец съгласно приложението.
Чл. 6. Етап 2 „Съгласуване на документите
по мярката“ се осъществява въз основа на
документи и/или проекти на документи, съдържащи най-малко информацията по чл. 2
от Правилника за прилагане на Закона за
държавните помощи, приет с Постановление
№ 183 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ,
бр. 72 от 2018 г.).
Чл. 7. (1) Грешки и непълноти в документи
и/или проекти на документи по чл. 6 за мерки
за помощ по чл. 21 от Закона за държавните
помощи се отстраняват от администратора
на помощ съобразно предложените от министъра на финансите мерки по чл. 23, ал. 1
от Закона за държавните помощи.
(2) А дминистраторът може да не приеме
изцяло или частично предложените по реда
на чл. 23, ал. 1 от Закона за държавните
помощи мерки от министъра на финансите,
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като в този случай се прилага чл. 23, ал. 2
от Закона за държавните помощи.
Чл. 8. (1) Грешки и непълноти в документи и/или проекти на документи по чл. 6
за мерк и за помощ по ч л. 26 о т Закона
за държавните помощи се отстраняват от
админист ратора съобразно предложените
от министъра на финансите мерки по чл. 5,
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за държавните помощи.
(2) При непредоставяне от администратора
на информацията, необходима за определяне
на приложимостта на избрания вид помощ и
за осигуряването на процедурно съответствие,
съгласуването на мярка по чл. 26 от Закона
за държавните помощи се преустановява.
(3) П р е у с т а н о в е н о с ъ г л а с у в а н е п о
ал. 2 може да се възобнови след представяне от администратора на изисканата информация.
(4) При пълно или частично неприемане
на мерките по ал. 1 се прилага чл. 14, т. 2
от Закона за държавните помощи. В този
случай администраторът може да преработи мярката за помощ в такава по чл. 21 или
32 от Закона за държавните помощи.
Чл. 9. Всяка последваща промяна в документите по чл. 4 подлежи на повторно
съгласуване с изк лючение на изменени я,
които не водят до промени в условията на
избрания режим по държавните помощи.
Чл. 10. (1) Съгласуването на документите
по чл. 4 се извършва по реда на тяхното
официално постъпване в Министерството
на финансите.
(2) Всяко отразяване на промени в документ от вече подадени документи се осъществява в режим „проследяване на промените“.
(3) Документи по чл. 4 се предоставят за
съгласуване на български език.
(4) В случаите, когато се съгласуват мерки
по чл. 26 от Закона за държавните помощи,
документите се придружават и от контролен
лист за съответствие по образец, който е
достъпен на адрес: http://stateaid.minfin.bg/.
Чл. 11. В случаите, когато се предоставя
помощ под форма, различна от субсидия,
компенсация или безвъзмездна финансова
помощ, администраторът на помощ включва
в документите по чл. 4 информация за брутния еквивалент на помощта или за начина
на нейното изчисляване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За мерки за помощ, които са в процес
на съгласуване с министъра на финансите,
редът по наредбата се прилага съобразно
етапа, на който се намират.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 15, ал. 2 от Закона за държавните помощи.
Министър:
Владислав Горанов
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Приложение
към чл. 5
Форма за ранен контакт с Министерството на финансите1
I. Обща информация
А. Обща част
1. Наименование на администратора на помощ:
1.1 Лице за контакт (отговорен за разработването Име; телефон; ел. поща:
на мярката):
2. Наименование на мярката:
3. Вид на получателя
(посочват се всички получатели по мярката):

Разпоредители с бюджет (моля, посочете):
Предприятия:
Големи предприятия
Средни предприятия
Малки предприятия
Други (моля, уточнете – напр. юридическо лице с
нестопанска цел и т.н.):

4. Размер на подпомагането:
В национална валута (в BGN):
Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата или за индивидуалната помощ.
II. Определяне наличието на държавна помощ/„тест за държавна помощ“
Кратко пояснение/описание

Да Не

1. Предоставя ли се ресурс (от страна на публичен орган, вкл. европейски или донорски ресурс, който
се управлява от публичен орган, публичноправна организация или специално създадена структура?
а. Лицето, предоставящо помощта, публичен орган ли е, орган на държавната власт (централен или териториален) ли е или е друг субект, който действа в качеството си на
упълномощен от носител на властнически правомощия, но не е публичен (напр. частен
фонд)? (описание на вида на органа) ...................
б. Подпомагането по мярката включва ли публичен ресурс, вкл. от държавния бюджет или
общински бюджети, европейски или донорски ресурс? (описание на ресурса)...................
в. Н
 алице ли е контрол върху подпомагането от публичен орган или оправомощен от него
субект. Например: свързан с вземане на решение от кого, в какъв размер и как да бъде
предоставено? Може ли публичен орган/оправомощен субект да определя правилата, по
които се управлява и се предоставя помощта по мярката (например: има ли право на
преценка при определянето на бенефициентите?) (дайте пояснение) ...................
2. Мярката свързана ли е с предоставяне на (икономическо) предимство?
г. П
 опада ли потенциалният получател в обхвата на понятието „предприятие“ по чл. 20 от
Закона за държавните помощи с дейностите, които извършва, или дейностите – обект на
подпомагане по мярката? (дайте пояснение) ...................
д. П
 о мярката финансират/подпомагат ли се дейности с икономически характер? (дайте
пояснение за всички дейности, които ще се подпомагат по мярката, и обосновете характера им) ...................
е. А
 ктиви (материални и нематериални), които се придобиват/построяват (когато е приложимо), същите ще се използват ли за икономическа дейност? (дайте пояснение) ...................
ж. Финансовото/икономическото положение на получателя подобрява ли се в резултат
на мярката спрямо варианта, в който не се възползва от мярката? Ще получи ли измерима икономическа изгода или предимство – пряко или косвено? (дайте пояснение)
...................
з. В
 резултат на мярката ще се освободи ли получателят от дължими или присъщи разходи,
които той би имал, ако мярката не се реализира? (дайте пояснение) ...................
3. Мярката селективна ли е (избирателна)?
и. Осъществява ли се/насочена ли е мярката към отделен/и конкретен/ни получател/и или
група/и получатели, групирани по определени критерии, вкл. отраслови? (дайте пояснение) ...................
й. Съществува ли географско ограничение на прилагането на мярката? (дайте пояснение)
...................
к. Мярката реализира ли се чрез подбор на получателите? По какви критерии? ...................
1

Всички използвани понятия са съобразно § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи.
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л. М ярката насочена ли е към всички субекти по еднакъв начин, при идентични условия и
достъп? (дайте пояснение) ...................
м. М
 ярката свързана ли е с някакво изключение от общо приложим ред или правило (т.е.
така, че да има възможност за различно третиране на потенциалните ползватели на база
конкретни условия) (дайте пояснение) ...................
4. Помощта уврежда или заплашва да увреди конкуренцията и търговията на Общия пазар?
н. П
 олучателят действа ли на либерализиран пазар, на който има или би могло да има конкуренция? (дайте пояснение за пазара и нормативната/регулаторната му рамка) ...................
о. Налице ли е друга дейност/услуга, която е в конкуренция със сходни либерализирани
услуги/дейности? (дайте пояснение) ..............
п. С
 ъществува ли възможност, вкл. хипотетична, други предприятия (национални или от
други държави членки) да могат да извършват или да искат да извършват дейността/
услугата?
Изключения от режима по държавните помощи:
(в случай че изчерпателно е мотивирано и обосновано, че мярката отговаря на някое от изключенията от режима по държавните помощи, не е необходимо да бъде предоставяна информация
по другите въпроси)
р. Дейността/услугата обект ли е на „законов“ монопол? (описание на пазара и регулаторната му рамка) ...................
с. В резултат от мярката изключва ли се привличане на търсене (на стоки и услуги) или на
инвестиции в съответния регион на територията на Република България, както и пречки
за установяването на предприятия от други държави?
т. З
 асегнатите от мярката дейности, стоки, услуги, инфраструктури изцяло (или преобладаващо) ли са предназначени за използване от местното население на ограничен географски район?
у. Може ли да се приеме, че в резултат от мярката няма да има ефект върху пазарите и
потребителите от съседните държави членки? (дайте пояснение) ...................
Моля, при аргументиране да представите информация дали пазарният дял/капацитет на
получателя се засяга и дали получателят принадлежи към група.
ф. Всички дейности по мярката, които ще се финансират, с неикономически характер ли
са? (посочете всички неикономически дейности, които ще се финансират по мярката, и
обосновете характера им) ...................
х. Всички материални и нематериални активи, които се придобиват (когато е приложимо),
ще се използват само за неикономическа/и дейност/и ли? (посочете всички неикономически дейности, за които ще се използват активите) ...................
ц. М
 оже ли резултатът от мярката да се получи на пазарен принцип /при обичайни пазарни
условия? Как? ............
ч. В случай че мярката е свързана с възлагане на услуга от общ икономически интерес,
кумулативно изпълнени ли са четирите критерия по Дело C-280/00 Altmark Trans GmbH
and Regierungspräsidium Magdeburg? (дайте пояснение) ...................
ш. Може ли да се твърди, че по отношение на мярката публичният орган/оправомощен от
него субект действа по начин, идентичен на този, по който би действал обичаен оператор
в условията на пазарна икономика, отчитайки само ползите и задълженията, свързани
със съответната дейност (изпълнен ли е „Принципът на инвеститора/кредитора/оператора в условията на пазарна икономика“? (дайте пояснение) ……………
Извод дали мярката съдържа държавна помощ?
III. Допълнителна информация и изисквания:
1. Инструмент (форма) за намеса:
(моля, отбележете което е приложимо)

Безвъзмездни средства (или средства със сходен
ефект – безвъзмездна финансова помощ, субсидия,
компенсация, лихвена субсидия, опрощаване на
дълг, вкл. преотстъпване на данъци и такси)
Заем (или средства със сходен ефект – преференциален заем*/възстановяем аванс; отсрочване или
разсрочване на задължения, вкл. данъци и такси)
(описание – в т.ч. обезпечение; срок и т.н.)
Гаранция
(описание – в т.ч. размер на гаранцията; информация за заема или друг финансов превод, който се
покрива от гаранцията, обезпечението и главницата,
която следва да бъде изплатена, и т.н.)
Всякакви форми на капиталови участия или квазикапиталови интервенции*
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Финансови инструменти и рисково финансиране
(описание – в т.ч. вид и т.н.)
Други форми на намеса в акционерния капитал/
Отписване на дълг
Данъчно предимство (облекчение, алтернативно
облагане или стимул*)/описание – в т.ч. вид (данъчно облекчение/намаляване на данъчната основа/
намаляване на данъчната ставка/данъчно отлагане/
друго данъчно преимущество) и т.н.
Други (моля, посочете)
IV. Определяне на приложимия към мярката режим
При вече класифицирана като държавна помощ мярка определен ли е приложимият
към нея режим, в т.ч :
1) Минимална помощ (помощ de minimis)
2) Държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване
3) Държавна помощ в обхвата на групово освобождаване, но подлежаща на индивидуално уведомление
4) Държавна помощ, освободена от задължението за уведомяване на основание, различно от групово освобождаване
5) Държавна помощ, подлежаща на уведомление (нотификация) до ЕК

Обяснение
(избира се приложимото), като е възможен само един отговор към една мярка

Логически алгоритъм на теста за държавна помощ

Забележки:
* Задължително изискване за водене на отделна счетоводна отчетност чрез отделни аналитични сметки. Разходите, финансирането и приходите от стопанските и нестопанските дейности на бенефициера
следва да бъдат ясно разделени, така че да се избегне финансиране на икономическата дейност.
** При въпросите от раздели 1, 2, 3 и 4 крайният отговор е „НЕ“ само ако отговорът на всички въпроси в раздела е „НЕ“.
*** В случай че на който и да е от въпросите в секция „Изключения от режима по държавните помощи“ отговорът е „ДА“, то и крайният отговор за секцията е „ДА“ и мярката може да бъде „непомощ“.
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1084-ДСИЦ
от 22 ноември 2018 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и
чл. 16, ал. 1, т. 1, предложение второ от Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения с Решение № 1157-ДСИЦ
от 29.11.2006 г. на КФН лиценз на „Хелт енд
Уелнес“ – АДСИЦ (в несъстоятелност), със седалище и адрес на управление: София 1301, район
„Възраждане“, ул. Цар Самуил № 79, ет. 3, ап. 7,
за извършване на дейност като дружество със
специална инвестиционна цел.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.
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Председател:
К. Караиванова

ОБЩИНА АЛФАТАР
РЕШЕНИЕ № 369
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Решение
№ І от протокол № 9 от 5.09.2018 г. на ОЕСУТ
при Община Алфатар Общинският съвет – гр.
Алфатар, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземен
оптичен кабел за електронни съобщения за
нуж дите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД,
преминаващ през следните имоти на неурбанизираната територия по кадастралната карта на
гр. Алфатар: ПИ № 00415.25.500, № 00415.25.501,
№ 00415.25.502, № 00415.26.502, № 00415.41.505,
№ 00415.42.503, № 00415.52.501, № 00415.53.400,
№ 00415.53.402, № 00415.53.403, № 00415.53.500,
№ 00415.59.500, с възложител „Нетуоркс – България“ – ЕООД, с управител Свилен Руменов
Максимов чрез упълномощения представител
Красимир Иванов Цонев, пълномощно с peг.
№ 115 от 10.01.2018 г.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Алфатар пред Административния съд – Силистра.
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Председател:
Е. Талят

ОБЩИНА БОБОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 553
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 и 2 от
Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 3,
ал. 6 и 7 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Бобошево и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бобошево, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) в обхват:
улица с осови точки № 36 и 56 между квартали
№ 13 и 17 по регулационния план на с. Усойка,
община Бобошево, област Кюстендил, с които се
изменя уличната регулация, с която се стеснява
улицата от 12,50 м на 9,00 м и се променя дворищната регулация на имотите, прилежащи към
улицата, съгласно черните, червените, сините,
кафявите и зелените линии, букви и цифри на
приложения проект.
Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурата по чл. 129, ал. 1 и 5 от ЗУТ.
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Председател:
Д. Стоянова

РЕШЕНИЕ № 554
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 и 2 от
Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 3,
ал. 6 и 7 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Бобошево и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бобошево, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) в обхват:
улица с осови точки 144 ÷ 145 ÷ 147 между квартали № 68 и 75 по РЗП на гр. Бобошево, с което
се променя уличната регулация и дворищната
регулация на УПИ № V-738 и № VІ-739 от кв. 75
и част от кв. 68, съгласно черните, червените,
сините, кафявите и зелените линии, букви и цифри на приложения проект.
Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурата по чл. 129, ал. 1 и 5 от ЗУТ.
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Председател:
Д. Стоянова

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 140
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5, чл. 128,
ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 136, aл. 1 от ЗУТ,
Решение № 70 от 28.06.2018 г. на Общинския съ-
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вет – гр. Божурище, за допускане изработване на
проект за изменение на ПУП – ПРЗ и Решение
№ 117 от 27.09.2018 г. на Общинския съвет – гр.
Божурище, за поправка на явна фактическа грешка съгласно Решение № 15 от протокол № 8 от
10.09.2018 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр.
Божурище, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ VI-40 и УПИ
XV-39, кв. 2, кв. Максим Горки, гр. Божурище,
община Божурище, и проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
за осиг у ряване на транспортен дост ъп чрез
удължаване на локално платно към път І-8 от
км 41+225 до км 41+325, представляващ част от
път с идентификатор № 58606.21.4, 58606.20.73,
с. Пролеша, община Божурище.
С проекта за изменение на ПУП – ПРЗ, УПИ
VI-40 и УПИ XV-39, кв. 2, кв. Максим Горки,
гр. Божурище, се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за бензиностанция с газостанция, автомивки и паркинги“,
като транспортният достъп до новия УПИ VІ-39,
40 – за бензиностанция с газостанция, автомивки
и паркинги, се осъществява от част от полски път
с идентификатор № 58606.21.4 и част от полски
път № 58606.20.73, с. Пролеша, община Божурище, по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-28
от 28.03.2018 г., чрез удължаване на локално
платно към път І-8 от км 41+225 до км 41+325,
по означенията с кафяв и зелен цвят и условните
цветове в съответствие с графичните указания
и таблици на приложение № 2 към чл. 68, ал. 2,
таблица 2 от Наредба № 8 на ОСУП.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ възражения
срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – гр.
Божурище, до Административния съд – София
област, в 30-дневен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“.

10440

Председател:
Г. Димитров

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 890
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация, и на план за
регулация на част от гр. Казанлък, включващ:
1. Отреждане на улична регулация (ПУР)
между осови точки 661-733 и между осови точки
662-732 по ул. Оборище и ул. Дунав.
2. Изменение на план за регулация на кв. 270
след отреждане на улична регулация (ул. Оборище
и ул. Дунав), като се отделят кв. 270, 662 и 661.
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Н. Златанов
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ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 558
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Полски Тръмбеш, реши:
Одобрява общ устройствен план на община
Полски Тръмбеш във фаза окончателен проект.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общият
устройствен план на община Полски Тръмбеш
не подлежи на обжалване.
Председател:
М. Йорданова
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ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 994
от 15 ноември 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 застроен поземлен
имот с идентификатор 63427.8.1152 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. Потсдам
№ 1, с площ 18 968 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект, заедно с изградените в него сгради:
1.1. сграда 63427.8.1152.1, застроена площ
392 кв. м, на един етаж, масивна носеща конструкция, тухлени стени, метална дограма, предназначение – склад, построена 1968 г.;
1.2. сграда 63427.8.1152.2, застроена площ
448 кв. м, на един етаж, конструкция: метални
колони и ферми, тухлени стени, метална дограма,
предназначение – склад, построена 1979 г.;
1.3. сграда 63427.8.1152.3, застроена площ
264 кв. м, на един етаж, конструкцията е стоманобетонна – основи, колони, плочи, тухлени
оградни стени, като в западната част е оформена
битова част, с метална дограма, предназначение – механична работилница, построена 1968 г.;
1.4. сграда 63427.8.1152.4, застроена площ
551 кв. м, на един етаж, конструкцията е масивна, бетонни основи, колони, тухлени носещи и
преградни стени, метална дограма, предназначение – склад, построена през 1968 г.;
1.5. сграда 63427.8.1152.19, застроена площ
473 кв. м, на четири етажа, разгъната застроена
площ 1892 кв. м; конструкция: стоманобетонна
сглобяема сграда върху бетонни фундаменти,
с колони, фасадни панели и плосък покрив,
монтиран асансьор; предназначение – силозно
пространство, построена през 1986 г.;
1.6. сграда 63427.8.1152.7, застроена площ
175 кв. м, масивна стоманобетонна сграда, офор
мени помещения за трафопостове, табла НН и
склад; под трафопоста има маслосборна яма,
а под таблата – кабелен простор; предназначение – трафопост, построена през 1981 г.;

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

1.7. главен корпус, представляващ няколко
тела, построени в различни периоди:
1.7.1. сграда 63427.8.1152.8, застроена площ
316 кв. м, на един етаж със сутерен, предназначение – промишлена сграда, построена през 1968 г.;
1.7.2. сграда 63427.8.1152.9, застроена площ
360 кв. м, на един етаж със сутерен, предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г.;
1.7.3. сграда 63427.8.1152.10, застроена площ
317 кв. м, на четири етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда; конструкцията е
масивна, стоманобетонна, тухлени зидове върху
бетонни основи;
1.7.4. сграда 63427.8.1152.11, застроена площ
238 кв. м, на три етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда;
1.7.5. сграда 63427.8.1152.13, застроена площ
1188 кв. м, на три етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда;
1.7.6. сграда 63427.8.1152.14, застроена площ
1006 кв. м, на два етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г.;
1.7.7. сграда 63427.8.1152.15, застроена площ
419 кв. м, на един етаж със сутерен, предназначение – промишлена сграда; носещата конструкция
е монолитна стоманобетонна; изградена е от
тухлени зидове върху бетонни основи, монолитна
стоманобетонна междинна и покривни плочи;
1.8. сграда 63427.8.1152.12, застроена площ
28 кв. м, на един етаж, предназначение – портал,
построена 1968 г.;
1.9. сграда 63427.8.1152.16, застроена площ
275 кв. м, на пет етажа със сутерен; носещата
конструкция е монолитна, стоманобетонна, с
асансьор; предназначение – административна
сграда, построена 1968 г.;
1.10. сграда 63427.8.1152.17, застроена площ
353 кв. м, на два етажа със сутерен, носещата
конструкция е монолитна, стоманобетонна, изградена от тухлени зидове върху бетонни основи; предназначение – административна сграда,
построена 1968 г.;
1.11. сграда 63427.8.1152.18, застроена площ
68 кв. м, на един етаж, носещата конструкция
е метална; предназначение – магазин, построен
1982 г.;
1.12. сграда 63427.8.1152.20, застроена площ
298 кв. м, на един етаж, носещата конструкция е
метална; предназначение – склад, построен 1979 г.;
1.13. сграда 63427.8.1152.5, застроена площ
275 кв. м, на един етаж; носещата конструкция
е масивна, монолитна, с носещи и преградни
тухлени стени; предназначение – ремонтна работилница, построена 1968 г.
Съседи на имота съгласно кадастралната карта: 63427.8.805, 63427.8.961, 63427.8.802, 63427.8.812,
63427.8.969.
2. Утвърждава тръжната документация при
следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 4 492 742 лв. без
ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 200 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест-
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ник“ 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 1500 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по
сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/
BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.
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.

10519

Председател:
Хр. Белоев

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 418
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Смядово, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация, одобрен
със заповеди № 470 от 15.11.1927 г. и № 3122 от
23.11.1927 г. и изменен със Заповед № 615 от

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

5.11.2008 г., в обхват: урегулиран поземлен имот
IІ-150 от кв. 8а по плана на с. Кълново, община
Смядово, област Шумен, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със
съществуващите граници на поземлен имот пл.
№ 150. Уличнорегулационните линии се коригират по съществуващата на място полумасивна
ограда, вследствие на което се образува придаваема част от 564 кв. м, попадаща под улица,
която в този участък никога не се е ползвала
с габарит от 24 м и не е била изпълнена като
такава. Вследствие на изменението улицата
придобива габарит от 24 м на 11 м, толкова,
колкото се е ползвала, заличава се о.т. 25 и се
проектират две нови о.т. 25а и о.т. 24а.
Площ на УПИ ІІ-150, кв. 8а, след изменението – 2274 кв. м, от които:
– собствено място – 1710 кв. м;
– придаваемо общинско място, попадащо под
улица – 564 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез общината пред
Административния съд – Шумен.

10520

Председател:
Б. Борисов

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 132
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 12, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стамболийски, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС
„Стамболийски“, разположена в ПИ 000180, местност Тировете, в землището на с. Куртово Конаре,
община Стамболийски, до гр. Стамболийски“.

10477

Председател:
Ст. Богданов

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 918
от 26 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32,
ал. 2, т. 1 от ЗПСК и при условията и по реда на
чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, 6, 8 и 9
от Наредбата за търговете и конкурсите, предвид изложените в предложение с вх. № 220 от
15.10.2018 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Тетевен, реши:
I. Определя метод на приватизация на общинско дружество „Дърворезба“ – ЕООД, чрез
публичен търг с явно наддаване за продажба на
74 100 дяла, представляващи 100 % от капитала
на дружеството, при следните условия:
1. Начална тръжна цена в размер 10 000 лв.
Достигнатата цена на търга се заплаща в деня
на сключване на договора. Собствеността върху
дяловете се прехвърля с подписването на догово-
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ра след заплащане на цената. Купувачът приема
активите и пасивите на търговското дружество
и е длъжен да изплати задълженията ведно със
законната лихва към датата на плащането є.
2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е в размер 10 % от началната тръжна цена, или сума в размер 1000 лв.,
която се внася по банкова сметка на Община
Тетевен с IBAN BG88IORT80463310010000, BIC
код: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон
Ловеч, офис Тетевен, до изтичане на срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
106 на Община Тетевен, срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
600 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
Центъра за услуги и информация на гражда
ни при Община Тетевен или по банков път,
преведена по банкова сметка на Община Тетевен с IBAN BG83IORT80468410011100, код за
вид плащане: 447000, BIC код: IORTBGSF – ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, офис Тетевен,
до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация – за сверка
при удостоверяване на представителната власт.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в Центъра за информация
и услуги на граждани при Община Тетевен.
8. Оглед на обекта – от 10 до 16 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 22-рия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в стая 217 на Община Тетевен.
10. В случай на липса на кандидати на 22-рия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
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35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
11. Следващи търгове при същите условия
след изтичане на срока по т. 10 да се провеждат
през 22 дни, като всички горецитирани срокове
се удължават също с по 22 дни, но за не повече
от две тръжни сесии или до решение на ОбС за
намаляване на цената съгласно чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите.
12. Ако крайните срокове, разписани в т. 4,
7, 8 и 9 са в почивен ден, за краен срок се смята
първият работен ден. Това условие е валидно и
при провеждане на следващи търгове по т. 10 и 11.
ІІ. На основание чл. 8 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Тетевен,
възлага на кмета на общината да определи със
заповед състава на комисията, включително и
резервните членове за организацията и провеждането на търга с явно наддаване. Комисията да
се състои от петима членове – трима представители от общинската администрация – Тетевен, в
т.ч. юрист, и двама представители на общинския
съвет, в т.ч. – председател на комисията.
ІIІ. Утвърж дава т ръж на док у ментаци я и
проектодоговор за продажбата на 74 100 дяла,
представляващи 100 % от капитала на „Дърворезба“ – ЕООД, Тетевен.
IV. Възлага на кмета на общината правомощията на орган за приватизация, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите, с изключение
на правомощията по чл. 6 от същата наредба.

10458

Председател:
М. Стойчева

ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 367
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Кайнарджа, одобрява проект за изменение на кадастрален план и изменение на уличната
регулация в участъка от о.т. 84, о.т. 85 и о.т. 86 по
плана на с. Войново, община Кайнарджа.

10474

Председател:
И. Петков

РЕШЕНИЕ № 368
от 29 октомври 2018 г.
На основа ние ч л. 21, а л. 1, т. 8 и 11 о т
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – с. Кайнарджа, реши:
Одобрява общ устройствен план (ОУП) на
община Кайнарджа.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общият
устройствен план на община Кайнарджа не подлежи на обжалване.

10475

Председател:
И. Петков
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60. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали, в
площ Каруцата, разположена в землището на
с. Костиево, община „Марица“, област Пловдив,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4543465

8608625

2.

4543461

8609014

3.

4543377

8609013

4.

4543387

8609038

5.

4543432

8609113

6.

4543451

8609332

7.

4543420

8609338

8.

4543399

8609263

9.

4543368

8609267

10.

4543192

8609152

11.

4543041

8608956

12.

4543152

8608740

13.

4543217

8608713

14.

4543217

8608801

15.

4543287

8608808

16.

4543303

8608847

17.

4543331

8608847

18.

4543333

8608647

19.

4543379

8608645

20.

4543403

8608638

21.
4543412
8608625
10507
17. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-72 от
21.11.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-46 от 8.09.2017 г. (ДВ, бр. 77 от 2017 г.)
за строеж: „Изграждане на оптична кабелна
мрежа и цифрова апаратура по пета жп линия
в участъка Радомир – Благоевград“, подобект:
„Изменение на помещения в АТЦ Благоевград,
АТЦ Дупница и гара Делян“. Заповедта може да
бъде обжалвана от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10546
88. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на
чл. 189, ал. 3 от ЗСВ за преместване и заемане
на 8 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
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2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от
Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен
срок от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ кандидатите подават лично
или чрез писмено упълномощен представител
в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх
Йосиф № 12, заявление за участие в конкурса (по
образец), към което се прилагат: служебна бележка по образец, издадена от административния
ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса
в „Държавен вестник“ общия юридически стаж
на кандидата, прослуженото време на заеманата
длъжност, както и стажа в съответната система
на органите на съдебната власт; кадрова справка
от административния ръководител на съответния
орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките
на по-горестоящите органи на съдебната власт
и на Инспектората към Висшия съдебен съвет
и справка за разгледаните и приключените от
кандидата дела и преписки през последните три
години от дейността му; копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години
от дейността му, по избрани от него разгледани
и приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
3. При провеждането на конкурс за преместване
конкурсната комисия взема предвид резултатите
от последното атестиране и проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключени дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
4. В случаите на преминаването на съдията
или прокурора на длъжност „следовател“ съгласно
чл. 189, ал. 4 от ЗСВ конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за
заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред,
определен в Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт.
5. Датата, часът и мястото за провеждане на
писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
10616
88а. – Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и
чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 30 от 27.09.2017 г., доп. т. 25.2,
конкурс за първоначално назначаване и заемане
на 1 свободна длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.
1.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
1.2. Датата, часът и мястото на провеждане
на писмения изпит, както и разпределението на
кандидатите по зали, допълнително да се обна-
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родват в „Държавен вестник“ и да се публикувaт
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
1.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
2. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и
чл. 178, ал. 1 от ЗСВ конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 7 свободни длъжности
„следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
2.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
2.2. Датата, часът и мястото на провеждане
на писмения изпит, както и разпределението на
кандидатите по зали, допълнително да се обнародват в „Държавен вестник“ и да се публикувaт
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
2.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
3. На основание чл. 181, ал. 2 и 4 от ЗСВ и
чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
кандидатите подават лично или чрез писмено
упълномощен представител в администрацията
на Висшия съдебен съвет, София, ул. Екзарх
Йосиф № 12, писмено заявление за участие в
конкурса по образец, утвърден от Пленума на
Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Заявления, подадени след срока, както
и изпратени по пощата или по куриер, не се
приемат. При подаване на заявлението всеки
кандидат получава входящ номер и дата, като
към него се прилагат следните документи: автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право“;
завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома,
легализирана и призната от МОН и приравнена
към шестобалната система; нотариално заверено
копие от удостоверение за юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване, и
медицинско удостоверение, че лицето не се води
на учет; нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164
от ЗСВ за длъжността; декларация за българско
гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец; наймалко две препоръки от преподаватели по правни
науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати
или други юристи, при които е проведен стажът
за придобиване на юридическа правоспособност
и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата; попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от
кандидата нравствени качества; мотивационно
писмо; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
10617
37. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 176/2018 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – София, Мария Михайлова Михайло-
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ва – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
10530
37а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 146/2018 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Георги Бориславов Овчаров – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
10531
37б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 169/2018 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Красимира Велинова Николова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
10668
38. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 40/2018 г. на
Висшия дисциплинарен съд Георги Божидаров Георгиев – адвокат от Адвокатската колегия – Стара
Загора, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от шест месеца.
10532
547. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С180002-091-0000849
от 19.11.2018 г. възлага на Христо Райков Райков
с адрес: Бургас, ул. Страхил № 7, следната недвижима вещ, представляваща: самостоятелен обект
от сграда с КИД 07079.608.313.1.49, намиращ се в
Бургас, ул. Страхил № 6, с предназначение гараж
в сграда № 2, с площ по документ за собственост
16,10 кв. м, при граници: североизток – подход
към гаражите, югоизток – гараж № 1, югозапад – външен зид, северозапад – гараж № 3 в
сутерена на жилищна сграда с идентификатор
07079.608.313.1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 07079.608.313, ведно със съответния процент ид. ч. от общите части на сградата и
съответния процент ид. ч. от правото на строеж
върху поземления имот.
10515
299. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас (ИРМ – Сливен),
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
на недвижим имот № С180020-091-0000824 от
9.11.2018 г. възлага на Вилиян Илиев Марков недвижим имот с идентификатор 67338.513.48.1.11, с
площ 52,20 кв. м, намиращ се в Сливен, ул. Капитан Мамарчев, бл. 11, вх. Б, ет. 1. Предназначение
на обекта: за търговска дейност. Брой нива на
обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: нa същия етаж: 67338.513.48.1.10; под обекта:
няма; над обекта: 67338.513.48.1.2, 67338.513.48.1.1.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
10516
307. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
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кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот изх. № С180003-091-0000835 от 13.11.2018 г.
възлага на Николай Петров Ников с адрес:
гр. Добрич, ул. Страцин № 8, вх. А, ет. 3, ап. 5,
следния недвижим имот: поземлен имот – вилно
място, представляващо имот с идентификатор
02508.6.458, с площ 700 кв. м, намиращ се в
гр. Балчик, община Балчик, област Добрич,
Овчаровски плаж, ул. Четвърта, № 83.
10514
20. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Инженерно-педагогически
факултет в гр. Сливен за главен асистент по:
професионално направление 1.2. Педагогика,
специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ – един, за нуждите на катедра „Педагогика и
мениджмънт“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
10478
776. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент в професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Комуникационни техники и технологии
в медиите) за нуждите на катедра „Обществени
комуникации“ при УниБИТ – един, със срок 2
месеца след обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София,
бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за
справки – 970 85 98, www.unibit.bg.
10428
30. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2018/2019 г.
по следните специалности:

№

Шифър

1

2
3.
3.8.

1.
4.
4.4.
2.
4.6.
3.
6.
6.1.
4.

Област на висше Образователна
образование, про- и научна степен доктор
фесионално направление, специ- редов- задочалности
но
но
3
4
5
Социални, стопански и правни науки
Икономика
Икономика и управление (селско сто1
панство)
При родни нау к и,
математика и информатика
Науки за земята
Екология и опазване на екосистемите
1
(Екология на микроорганизмите)
Информатика и
компютърни науки
Информатика
1
А г рарни нау к и и
ветеринарна медицина
Растениевъдство
Физиология на рас1
1
тенията
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5.
6.
7.
6.2.
8.
9.
10.
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Селекция и семе
производство на културните растения
З е л е н ч у ко п р о и з водство
Фуражно производство, ливадарство
Растителна защита
Растителна защита
(Ентомология)
Растителна защита
(Фитопатология)
Растителна защита
(Хербология)
ОБЩО:

4

5
1
2
1

1
1
1

1

10

3

Допускането на кандидатите до конкурса,
организирането и провеждането на конкурсните
изпити се извършват съгласно условията и по реда,
определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите за докторанти подават заявление
до ректора на Аграрния университет – Пловдив, за
участие в конкурса, към което прилагат следните
документи: автобиография; диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ – копие и оригинал (връща се на кандидата
след проверка на данните); минимален успех от
курса на следване – мн. добър 4,50; завършилите
в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома; кандидатите могат
да прилагат и други документи, удостоверяващи
техни постижения в съответната научна област;
документ за платена такса – 80 лв.
10525
378. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
главни асистенти в професионално направление
3.8. Икономика: по „Световно стопанство и МИО“
за секция „Международна икономика“ – един;
по „Статистически и иконометрични методи“
за секция „Икономика на фирмата“ – един; по
„Народно стопанство (вкл. регионална икономика
и история на народното стопанство – Аграрна
икономика)“ за секция „Регионална и секторна
икомоника“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и информация – в института – София, ул.
Аксаков № 3.
10524
618. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за академични
длъжности по научно направление 4.3. Биологически науки, както следва: доценти по 01.06.26
Морфология (невроморфология) за нуждите на
секция „Експериментална морфология“ – двама; главен асистент по 01.06.26 Морфология за
нуждите на секция „Патология“ – един, всички
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2,
стая 209, тел.: 02/979 23 11.
10420
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6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 10 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация за кв.
57 – създаване на нови квартали 57, 57А и 57Б;
отреждане на нови: УПИ І – „за озеленяване“ в
кв. 57, УПИ І – „за озеленяване“ в кв. 57А и УПИ
І – „за техническа инфраструктура“ в кв. 57Б,
м. Кв. Горубляне. Проектът е изложен в район
„Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Младост“.
10508
249. – Община гр. Главиница, област Силистра, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява,
че е изработен проект ПУП – парцеларен план
за техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на съществуващите водопроводи между
селата Падина и Ножарево, община Главиница“.
Проектното трасе е с териториален обхват, както
следва: землище с. Падина – ПИ 030008, 030009,
030011, 050002, 050001, 050010, 030003, 050012,
007004, 007005, 007002, 007001 по КВС, землище
с. Ножарево – ПИ 050024, 016001, 015004, 015006,
050029, 015005, 015004, 015003, 015008, 050028,
011004, 050027, 011003, 011002, 040007 по КВС.
Дължината на трасето на водопроводите е 4146,75
линейни метра, площта на сервитута е 19 928,20
кв. м. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 9 в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Главиница.
10480
401. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заявление
регистрационен индекс: УТКР-08-2759/21.11.2018 г.
от Агенция „Пътна инфраструктура“ е внесен за
процедиране изработеният проект за изменение
на подробния устройствен план – парцеларен
план при спазване изискванията на чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ и създаване условия за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на ново трасе на кръгово кръстовище при
км 285+809 на Път 1-5 „Димитровград – Хасково“ в землището на с. Крепост, ЕК АТТЕ 39668,
община Димитровград. Проектът е изработен на
основание на договор за проектиране с Агенция
„Пътна инфраструктура“ при спазване на общите
правила на ЗУТ, Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, Закона за пътищата, Наредба № 7 от
2003 г. за устройство на отделните територии и
др. С проектното решение се предвижда трайно
засягане на общински имоти с номера 0.368; 1.149;
0.401 за новото трасе на кръгово кръстовище при
км 285+809 на Път 1-5 „Димитровград – Хасково“ в землището на с. Крепост, ЕК АТТЕ 39668,
община Димитровград, с обща площ 4,310 дка.
Проектът е на разположение в общинската администрация, стая 76, ет. 7, в сградата на Община Димитровград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с проекта, като при необходимост
могат да направят писмени искания и възражения
до общинската администрация.
10461
2. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект
за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура за трасе на газопровод от ПИ № 019034
в землище на с. Григорево до ПИ № 101026 в
землище на с. Столник, община Елин Пелин.
Проектът се намира в отдел „УТКС“ на Община
Елин Пелин, ет. 1, в сградата на общината. 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.
10485
3. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за
ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура за трасе на водопровод от ПИ № 019034
в землище на с. Григорево до ПИ № 101026 в
землище на с. Столник, община Елин Пелин“.
Проектът се намира в отдел „УТКС“ на Община
Елин Пелин, ет. 1, в сградата на общината. 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.
10486
4. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод
за обект: „Електрозахранване на ПИ № 101026,
в землище на с. Столник, община Елин Пелин“.
Проектът се намира в отдел „УТКС“ на Община
Елин Пелин, ет. 1, в сградата на общината. 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.
10487
13. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
електропровод за захранване на поземлен имот
с идентификатор 80532.69.28 – собственост на
Янка Димитрова Георгиева, преминаващ през
поземлени имоти с идентификатори 80532.69.29
и 80532.69.49, с начин на трайно ползване „за
селскостопански, горски, ведомствен път“ – зем
лище, община Казанлък, с обща дължина 170 м
и общ сервитут 338 кв. м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
10550
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: Разширение на път ПИ 000078
за улица с осови точки от 1 до 4 за транспортен
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достъп към УПИ 073045 – за хотелски комплекс,
местност Ментишлийското, по КВС на землище
с. Соколица, както и представените ел. и ВиК
схеми във връзка с процедура за промяна предназначението на част от ПИ 000078. Проектът предвижда създаване на улица с ширина 9 м, като
уличното платно е с ширина 6 м и два тротоара
по 1,50 м от двете страни. Разширението засяга само два имота: ПИ 000078 с НТП „местен
път“ – ПОС, и ПИ 073045 с НТП „нива“ – собственост на „Яев“ – ООД. Проектът за трасе на
кабел СН предвижда да бъде положен в изкоп и
сервитут с размери 0,6 м до границата на имотите
и 1,5 м в рамките на селскостопанския път – ОС,
и собствения на възложителя имот в частта,
предвидена за улично уширение. Трасето на
електрическия кабел СН засяга поземлени имоти
000078 с НТП „местен път“ и 073045 с НТП „нива“,
собственост на „Яев“ – ООД. Въздушното кабелно
отклонение тръгва от стълб 54/4 и е с дължина
6,5 м, като преминава през имот 060001 с НТП
„пасище, мера“, където е изцяло в сервитута на
съществуващия далекопровод ВлСН – Соколица.
Проектът за трасе на водопровод за питейна вода
∅90 предвижда той да бъде положен в изкоп и
сервитут с размери 0,6 м до границата на имотите
и 1,5 м в рамките на селскостопанските пътища – ПОС, като се свързва със съществуващия
водопровод до уличната регулация на селото.
Трасето на водопровода за питейна вода засяга
поземлени имоти 000078 с НТП „местен път“ и
000075 с НТП „за местен път“. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.
10549
40. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план на довеждащ път
и техническа инфраструктура за имот с идентификатор 11845.28.12 за обект ,,Склад за перилни и
почистващи препарати в УПИ 028012, търговски
комплекс за промишлени стоки в землището на
с. Войводиново, община „Марица“, област Пловдив“. Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в ,,Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
10522
72. – Община Приморско, дирекция „УТ“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че е изработен проект за ПУП
(парцеларен план) за изграждане на водопровод
за захранване на част от имотите в зона по § 4
на местност Лозята, землище на с. Писменово.
Проектът се съхранява в дирекция „УТ“ и може
да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
10509
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4. – Общ и на Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа
инфраструктура извън урбанизираната територия – EСИ – отклонение от подземна канална
мрежа за осъществяване на далекосъобщителни
мрежи на територията на община Русе през
имоти с идентификатори: 63427.180.20 (НТП „За
път от републиканската пътна мрежа“) – държ а вна п у бл и ч на собс т венос т; 63427.183.25
с Н Т П „И глол ис т на г ора“ и 63427.182.27 с
НТП „Дере“ – общинска частна собственост, и
63427.182.32 с НТП „За местен път“ – общинска
публична собственост. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
10551
37. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от
съществуващ водопровод, намиращ се в регулационните граници на кв. Речица, гр. Сливен,
до ПИ 67338.800.1, местност Драката, землище
кв. Речица, гр. Сливен, отреден „за търговска и
складова дейност“ и преминаващ през следните
имоти: ПИ 67338.800.11 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 67338.800.10
с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска собственост, всички в землище
кв. Речица, гр. Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
10512
37а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
трасета на водопровод и ел.кабел от ПИ 049101
за захранване на ПИ 049105, отреден „за жилищни сгради, стопанска постройка и заведение за
бързо хранене“, преминаващи през ПИ 049101
с НТП „лозе“, ПИ 049111 с НТП „лозе“ и ПИ
049112 с НТП „нива“, собственост на физически
лица, всички в местността Кьосурлука, землище
с. Малко Чочовени, община Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
10513
17. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Вто-
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ростепенна улица от О.Т. 715 до О.Т. 172“, изработен с цел свързване на ул. Иван Венедиков в
м. Буджака с ул. Републиканска от действащата
улична регулация на кв. 28 по плана на гр. Созопол. Новопроектираното трасе на уличната
регулация е в обхват на части от поземлени
имоти с идентификатори по КК на гр. Созопол
67800.5.724, 67800.5.728 и 67800.5.770, землище
гр. Созопол. Проектът се намира в сградата на
Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
10441
8. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект
на подробен устройствен план за линеен обект
извън границите на урбанизираните територии – парцеларен план за трасе на нова подземна
кабелна линия ниско напрежение от съществуващ
трафопост МТТ Ретранслатор Орлино до ПИ
141155 в местността Голяма и Малка Крушици по
КВС на гр. Сърница. Предвижда се проектното
трасе да започне от МТТ Ретранслатор Орлино
през общински път ПИ 000419 и ведомствен
път 141152 и да достигне до ПИ 141155 в местността Голяма и Малка Крушици по КВС на
гр. Сърница. Общата дължина на линейния обект
е 214 м със сервитут 60 см от двете страни на
оста. Проектът се намира в Община Сърница,
Техническа служба, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени предложения, възражения и
искания до кмета на община Сърница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10510
7. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект на
подробен устройствен план за линеен обект извън
границите на урбанизираните територии – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна
линия ниско напрежение от съществуващ трафопост МТТ „Ибишев“ до ново разпределително
табло на границата на ПИ 000171 в местността
Орлино по КВС на гр. Сърница. Предвижда се
проектното трасе да започне от МТТ „Ибишев“
през общински път ПИ 000419 и да достигне
до ПИ 000171 в местността Орлино по КВС на
гр. Сърница. Общата дължина на линейния обект
е 216 м със сервитут 60 см от двете страни на
оста. Проектът се намира в Община Сърница,
Техническа служба, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени предложения, възражения и
искания до кмета на община Сърница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10511
81. – Община с. Опан, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПП) за
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обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия: „Изграждане на оптични отклонения от опорната
мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД, до УПИ І-532,
к в. 26 в с. Опан, община Опан“, преминаващи през поземлен имот с идентификатор
68312.51.196 по КККР на с. Средец, община
Опан, през поземлени имоти с идентификатори
53576.26.326, 53576.26.509, 53576.25.106, 53576.102.376,
53576.103.494, 53576.103.409 и 53576.111.406 по
КККР на с. Опан, община Опан, и през поземлени имоти с идентификатори 72970.29.195
и 72970.29.196 по КККР на с. Тракия, община
Опан, област Стара Загора, с възложител: „А1
България“ – ЕАД, София. Проектът се намира
в общинската администрация, стая 24, ет. 3. 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“.
10552

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от „Анастасов 2“ – ООД,
„МК Трейдинг“, ЕТ „Петър Василев“, „Свена – Ванина“ – ДЗЗД, „Вкусна храна“ – ЕООД,
„Крит ДП“ – ЕООД, „Пиелди 7“ – ЕООД, и
„Мип 2000“ – ООД, на Наредба № 9 от 2011 г.
за специфичните изисквания към безопасността
и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни,
предлагани при организирани меропри яти я
за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.;
изм., бр. 60 от 2012 г.), по което е образувано
адм. д. № 8986/2018 г. по описа на Върховния
административен съд, второ отделение, което е
насрочено за 10.04.2019 г. от 9 ч.
10534
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против т. 5 и 6 от
приложение № 13 от Наредбата за определяне
и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на община Карнобат. По
оспорването е образувано адм. д. № 2931/2018 г.
насрочено за 24.01.2019 г. от 10,10 ч.
10526
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 48, ал. 1,
предложение 20, а именно „За извършване на
услуга по гражданското състояние се заплащат
следните такси – съставяне на актове по гражданско състояние на български граждани, които
имат актове, съставени в чужбина – 10.00 лв.“ от
Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията
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на община Малко Търново. По оспорването е
образувано адм. д. № 3043/2018 г. насрочено за
24.01.2019 г. от 10,10 ч.
10527
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Адванс – Спас Костадинов“ – ООД, на чл. 3в,
ал. 1 и чл. 3г, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 2006 г.
за опазване на обществения ред в община Айтос,
приети с Решение № 551 на Общинския съвет –
гр. Айтос, от 27.09.2018 г. По жалбата е образувано
адм. д. № 2969/2018 г., насрочено за 17.01.2019 г.
от 10,20 ч.
10611
Административният съд – Варна, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по
адм. д. № 3110/2018 г. против чл. 5, ал. 1 и чл. 70
от Наредбата за обществения ред на Община
Варна, приета с Решение № 5220-12/56 от 2 и
3.08.2007 г. по протокол № 56 от 2 и 3.08.2007 г.,
като производството по делото е насрочено за
24.01.2019 г. от 10 ч.
10541
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 591/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 53, ал. 1, т. 18, 19
и 20 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец, приета с
Решение № 87 по протокол № 10 от 29.03.2012 г.,
изменена и допълнена с Решение № 100 от протокол № 14 от 8.06.2012 г., допълнена с Решение
№ 136 по протокол № 16 от 31.07.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 277 по протокол
№ 28 от 19.04.2013 г., изменена и допълнена с
Решение № 437 по протокол № 42 от 5.03.2014 г.,
изменена с Решение № 501 по протокол № 47 от
10.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение
№ 631 по протокол № 60 от 2.04.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 227 по протокол
№ 10 от 31.05.2016 г., изменена с Решение № 415
от протокол № 29 от 25.05.2017 г., изменена с
Решение № 489 от протокол № 36 от 24.11.2017 г.
и изменена с Решение № 594 от протокол № 44
от 25.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Вършец. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната
прок у рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Вършец, чрез председателя и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 591/2018 г. е насрочено за 18.01.2019 г. от 10 ч.
10539
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба на
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, с ЕИК 201327590 със
седалище и адрес на управление София, район
„Кремиковци“, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1,
ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Дацев, против чл. 40,
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ал. 1 от Наредбата за определяне условията и
реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреж дането на
битови и строителни отпадъци, включително
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово
разпространени отпадъци на територията на
община Пазарджик в частта є относно въведеното изискване за притежаване на разрешително
по Закона за управление на отпадъците или
комплексно разрешително, издадено по реда на
глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на
околната среда, за извършване на дейностите по
събиране на ИУМПС. По жалбата е образувано
адм.д. № 1002 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2018 г.
10540
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 52, ал. 1,
т. 9 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Кнежа, по който е
образувано адм. д. № 1028/2018 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
10537
Административният съд – Плевен, на основание чл. чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
чл. 31, т. 15 от Наредба № 10 за определянето и
администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Пордим, приета
с Решение № 317 от 19.02.2003 г., изменена с Решение № 340 от 27.12.2013 г., с искане за отмяна,
по който е образувано адм. д. № 1026 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Плевен.
10603
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 3334 по описа за 2018 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 7 и 74 от Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения
ред, чистотата и общественото имущество на
територията на община Лъки, приета с Решение
№ 64, взето с протокол № 08 от 31.05.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Лъки, изменена и допълнена с Решение № 74, взето с протокол № 10 от
28.07.2016 г., и с Решение № 93, взето с протокол
№ 12 от 29.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Лъки.
10604
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Разград, с искане да бъде отменена
като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 34,
ал. 2 от Наредба № 10 за обществения ред при
използване на превозни средства на територи-
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ята на община Кубрат, в частта „или са били в
състояние да предотвратят нарушението, но не
са го сторили“, приета с решение на Общинския
съвет – гр. Кубрат, по който е образувано адм. д.
№ 203/2018 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 15.01.2019 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
10538
А дминистративният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 3,
ал. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 18 във връзка с чл. 16,
т. 5 и чл. 17, т. 4 от Наредбата за опазване на
обществения ред, чистотата, безопасността на
движението и пожарната и аварийна безопасност
в община Тополовград, приета с Решение № 49 от
28.06.2007 г. на Общинския съвет – Тополовград,
последно изменена и допълнена с Решение № 151
от 3.08.2012 г., по което е образувано адм. д.
№ 291/2018 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 17.01.2019 г. от 9,30 ч.
10542
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпило оспорване на Решение № XXXVI-3
от 5.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Ямбол
(ДВ, бр. 84 от 2018 г.), с което на основание
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 1, пр. 2
от АПК и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 4, т. 1 от ЗУТ е отказано одобряването на
проекта за изменение на действащите подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за улица от о.т. 349, 358 до о.т. 354,
и ПУП – план за регулация и застрояване на
УПИ I в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана на гр.
Ямбол – ж.к. Христо Ботев, придру жен със
схеми от ВиК и трасировъчен план, по което
е образувано адм. д. № 278/2018 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
28.01.2019 г. от 9 ч. В едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се конституират като
ответници по делото.
10543
Шуменският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 403/2018 г. по искова молба на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, срещу
Николай Вълчев Йорданов с постоянен и настоящ
адрес: гр. Шумен, област Шумен, ул. Хан Сабин,
с което на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
и Решение № 949 от 7.11.2018 г. на КПКОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
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за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 84 103,74 лв.:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Николай Вълчев
Йорданов:
– сумата в размер 50 лв., представляваща
равностойност та на наличните дру жествени
дялове;
– лек автомобил, марка „Форд Галакси“, с
рег. № Н3009ВР, рама № WF0GXXPSSGYK86585,
двигател № YК86585, с първоначална регистрация
24.01.2002 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
– сумата в размер 7491 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка с IBAN
BG 20 PRCB92301002828423, открита в „ПроКредит Банк“ – ЕАД;
– сумата в размер 57 767,14 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка с IBAN BG 20PRCB92301002828423, открита в „ПроКредит Банк“ – ЕАД;
– су мата в ра змер 5236,10 л в., п редс тавляваща вноски по картова сметка с IBA N
BG 81 RZBB 91551001245709, открита в „Райфайзен Банк“ – ЕАД;
– сумата в размер 8659,50 лв., представляваща вноски от трети лица по картова сметка
с IBAN BG 81 RZBB 91551001245709, открита в
„Райфайзен Банк“ – ЕАД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Николай
Вълчев Йорданов:
– сумата в размер 900 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на разпореждане с лек автомобил „Опел Вектра“ с pег.
№ Н4812ВМ, рама № WOLOJBF35W1291721, двигател № X18XEL20E49195, дата на първоначална
регистрация 28.09.1998 г.;
– сумата в размер 1000 лв. представляваща
пазарната стойност към момента на разпореждане с лек автомобил марка „Мазда МХ5“ с рег.
№ Н7264АР, рама JM1NA3518L034295, двигател
№ В66120781, дата на първоначална регистрация
19.04.1990 г.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми най-късно в първото заседание по
делото насрочено за 13.03.2019 г. от 14 ч.
10596
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 13.12.2018 г. от
14 ч. в зала №102 на Съдебната палата – Ловеч,
по ч.т.д. № 89/2018 г., 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 23.10.2018 г., с дневен ред
по чл. 674 от ТЗ. Определя за резервна дата на
съдебното заседание 20.12.2018 г. от 14 ч. в зала
102 на Съдебната палата – Ловеч.
10620
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109. – Управителният съвет на Синдикалната федерация на съобщенията (СФС), София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 54, ал. 2,
т. 7 от устава на СФС свиква общо събрание
на федерацията на 28 и 29.01.2019 г. в 14,30 ч. в
гр. Банкя, хотел „Жеравна“, ул. Кирил и Методий № 2, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на СФС;
2. отчет на ЦФКК на СФС; 3. проект на щат и
бюджет на СФС за 2018 г.; 4. промяна в устава
на Синдикалната федерация на съобщенията.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 52, ал. 1 от устава събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и представители да се явят.
10625
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по танци „Танцомания“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава
свиква общо събрание на 30.01.2019 г. в 10 ч. в
София, ул. Проф. Петър Джидров № 2А, ап. 123,
при следния дневен ред: 1. промяна на адреса на
сдружението; 2. промяна на целите на сдружението; 3. промяна на средствата за постигане на
целите на сдружението; 4. промяна на предмета
на допълнителната стопанска дейност на сдружението; 5. приемане на нов устав на сдружението,
в който да се отразят промените; 6. разни.
10615
1. – Управителният съвет (УС) на сдружение
„Национален комитет по осветление в България
(НКО)“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
5.02.2019 г. в 17,30 ч. в зала 12126, бл. 12, Технически университет – София, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на НКО през
2018 г.; проект за решение: приема отчета на УС
за дейността на НКО през 2018 г.; 2. приемане
на финансов отчет за 2018 г., проектобюджет за
2019 г. и отчет на КС за 2018 г.; проект за решение:
приема: финансовия отчет за 2018 г., проектобюджета за 2019 г. и отчета на КС за 2018 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на УС
за дейността им през 2018 г.; проект за решение:
освобождава от отговорност членовете на УС
за дейността им през 2018 г.; 4. предложение от
УС за промени в устава на сдружението; проект
за решения: изменя и допълва устава съгласно
предложение на УС. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
адреса на управление на НКО.
10606
37. – Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите
и нотариалната дейност и съгласно решение
на съвета на нотариусите по протокол № 10 от
23.11.2018 г. от редовно заседание на съвета на
нотариусите свиква редовно общо събрание на
Нотариалната камара, което ще се проведе на 23
и 24.02.2019 г. от 10 ч. в зала „Витоша“ на „Интер
Експо Център“, София. Регистрацията ще започне
на 23.02.2019 г. в 8,30 ч. при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на нотариусите, контролния
съвет и дисциплинарната комисия за 2018 г.; 2.
избор на нови членове и на председатели на ръ-
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ководните органите на Нотариалната камара на
Република България; 3. обсъждане на предложение
за размера на застрахователната сума по чл. 30
ЗННД; 4. обсъждане и приемане на бюджета на
Нотариалната камара за 2019 г.; 5. разни.
10647
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Шахматен клуб АН ПАСАН“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
15.02.2019 г. в 16 ч. в София, ул. Розова долина
№ 13, при следния дневен ред: 1. приемане и
одобряване на бюджета за 2018 г.; 2. одобряване
на годишен финансов отчет на сдружението за
2018 г.; 3. приемане на годишен отчет за дейността на сдружението за 2018 г.; 4. приемане
на бюджета за 2019 г.; 5. изменение на устава;
6. разни. 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 на сдружението 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.
10641
117. – Управителният съвет на Съюза на
архитектите в България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 61 от устава на САБ свиква Двадесет и девето редовно общо отчетно-изборно
събрание на Съюза на архитектите в България – юридическо лице с нестопанска цел в
частна полза, на 13 и 14.04.2019 г. в 10 ч. в зала 2
на Централния дом на архитекта (ЦДА), София,
ул. Кракра № 11, при следния дневен ред: 1. откриване на общото събрание, избор на работни
органи и приемане на дневния ред; 2. отчет на
УС на САБ за мандата; в отчета да се отразят
въпроси на дружествата; 3. отчет на КС на САБ
за мандата; 4. финансов отчет за изпълнение на
бюджета за 2017 г. и 2018 г.; 5. разисквания по
т. 2, 3 и 4 и разисквания относно управлението
2014 – 2018 г.; 6. приемане на рамков бюджет на
САБ за 2019 г.; 7. избор на председател на УС
на САБ; 8. избор на управителен съвет на САБ;
9. избор на контролен съвет на САБ и председател на КС; 10. приемане решения на общото
събрание съгласно изискванията на чл. 63 от
устава на САБ. Регистрацията на делегатите на
общото събрание ще се извърши във фоайето
пред залата от 9 до 10 ч. на 13.04.2019 г. срещу
лична карта и протоколи от общи събрания на
дружествата при случаите на чл. 60, ал. 5 от
устава на САБ.
10535
1. – Управителният съвет на юридическо лице
с нестопанска цел „Лекоатлетически спортен
клуб „Айтос“ – Айтос, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ по искане на 10 от членовете на клуба
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и устава свиква общо събрание на 29.01.2019 г.
в 9,30 ч. в офиса на сдружението на ул. Гарова
№ 6 при следния дневен ред: 1. гласуване на
отчет 2017 г. и 2018 г.; 2. гласуване на бюджет
2019 г.; 3. гласуване прекратяване на членство;
4. гласуване прием на нови членове; 5. избор
на органи на управление и контрол – председател, управителен съвет, контролен съвет; 6.
гласуване на промени в устава; 7. други. Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях представители. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10597
27. – Управителният съвет на сдружение
„Американски университет в България“ – Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 27.01.2019 г. в 9 ч. в гр. Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ, в конферентната зала на хотел „Кимптън Паломар“, при
следния дневен ред: 1. приемане на планове за
финансовата дейност и развитието; 2. приемане
на решения и политики за академичната дейност;
3. приемане на годишните студентски такси за
академичната 2019 – 2020 г.; 4. приемане на
вътрешни политики и правилници; 5. приемане
на дарения и субсидии; 6. приемане на решения
за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на сдружението; 7. промяна в състава
на настоятелството, съвета на директорите и
изпълнителната комисия; 8. промяна в устава
на сдружението; 9. разни. При липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и се провежда, ако присъстват поне девет настоятели.
10643
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
с нестопанска цел „ Ловно-рибарско дружество“ – Варн а, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание
на 11.01.2019 г. в 18 ч. в сградата на хотел „Голден
тюлип“ във Варна при следния дневен ред: 1. очет
на УС за дейността на сдружението за мандат
2014 – 2019 г.; 2. отчет за финансовото състояние
на сдружението за мандат 2014 – 2019 г.; 3. отчет
на контролно-ревизионната комисия за мандат
2014 – 2019 г.; 4. избор на ръководни органи
на сдружението: председател на УС, членове
на УС, председател и членове на контролния
съвет; 5. избор на делегати за общото събрание
на НЛРС – СЛРБ. Поканват се всички избрани
делегати на общите събрания на ловно-рибарските дружини да вземат участие в събранието.
При липса на кворум в обявения начален час на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
10536
341. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно
годишно отчетно събрание в пленарната зала на
Община Пазарджик на 26 и 27.01.2019 г. от 10 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет за 2018 г.; 2. доклад на
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контролния съвет на адвокатската колегия; 3.
отчет за дейността на дисциплинарния съд; 4.
разискване и вземане на решения по отчетите;
5. обсъждане и приемане бюджета на колегията
за финансовата 2019 г.; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 7.
разни. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието се отлага
с един час по-късно и се провежда независимо
от присъстващите членове.
10648
85. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 89, т. 1
във връзка с чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на колегията на
26.01.2019 г. и 27.01.2019 г. Събранието ще започне
работа на 26.01.2019 г. в 9 ч. в комплекс „Фантазия“ – парк Кенана, Хасково, при следния дневен
ред: 1. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, дисциплинарния съд и контролния
съвет; 2. избор на председател и на членове на
адвокатския съвет, на председател и на членове на
дисциплинарния съд, на членове на контролния
съвет и на делегати за общото събрание на адвокатите в страната, който ще се проведе от 12 ч.
до 15 ч. на 26.01.2019 г.; в случай че в 15 ч. пред
изборното бюро има негласували избиратели, те
се допускат до гласуване. Работата на събранието и изборът ще продължат и на 27.01.2019 г. от
11 до 13 ч. в заседателната зала на адвокатската
колегия в Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 5; при
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необходимост от провеждане на допълнителен
избор съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗА гласуването
ще се извърши на 10.02.2019 г. от 10 до 15 ч.
в заседателната зала на адвокатската колегия в
Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 5; 3. отчет за
дейността на адвокатския съвет през 2018 г.; 4.
доклад на контролния съвет за 2018 г.; 5. отчет
на дисциплинарния съд за 2018 г.; 6. приемане
на бюджет 2019 г.; 7. разни.
10645
6. – Управи те лни ят с ъвет на Общ инск и
футболен клуб „Ружинци“ – с. Ружинци, област
Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 28.01.2019 г.
в 15 ч. в заседателната зала на общинската администрация, ул. Георги Димитров № 31, при
следния дневен ред: 1. утвърждаване на новоприети членове, приети от управителния съвет; 2.
отчетен доклад за работата на клуба; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. разни.
10553
1. – Управителният съвет на СНЦ „ФК „Сини
вир“ – с. Цонево, област Варна, на основание
чл. 12 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.02.2019 г. в 18 ч. в Ритуалната
зала на с. Цонево (старото кметство) при следния
дневен ред: 1. приемане на промяна в устава за
преминаване на сдружението в обществена полза;
2. избор на нов управителен съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще започне в 19 ч.
10662

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
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