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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за бъл
гарските лични документи (обн., ДВ, бр. 93
от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г.,
бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и
54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96,
103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105
от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29,
46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г.,
бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от
2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32
от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и
75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97
и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и
24 от 2018 г. и бр. 1, 12, 17, 24 и 34 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 16 ал. 6 се изменя така:
„(6) В личната карта освен данните по ал. 1
се съдържат и биометрични данни на лицето,
както и други данни съгласно препоръките на
Международната организация по гражданско
въздухоплаване (ICAO) DOC 9303.“
§ 2. В чл. 17 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Български личен документ може да
бъде получен лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска
услуга, когато са изпълнени едновременно
следните условия:
1. заявлението за издаване на български
личен документ е подадено лично в дипломатическо или консулско представителство
на Република България в чужбина, което
предлага тази услуга;
2. при подаването на заявлението е посочен
адрес за получаване на новия документ на
територията на държава, в която Република
България има дипломатическо или консулско
представителство или няма дипломатическо
или консулско представителство, но има

дипломатически отношения и е назначила
акредитиран посланик;
3. разходите за изпращане на новия документ от съответното дипломатическо или
консулско представителство на Република
България в чужбина до заявения адрес, както и за връщането в дипломатическото или
консулското представителство на подписан
документ за получаването му са били платени
при подаването на заявлението.
(8) Лицата, на които се издават българските
лични документи, не може да претендират
обезщетение за вреди от държавните органи,
компетентни за издаването и връчването,
настъпили в резултат на изгубване или повреждане на българския личен документ, ако
изгубването или повреждането му е настъпило
след предаването му на лицензиран доставчик
на пощенска или куриерска услуга за получаване по реда на ал. 7.“
§ 3. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 т. 2 и 3 се отменят.
2. В ал. 8:
а) в текста преди т. 1 думите „паспорт и“
се заличават;
б) точка 2 се отменя.
§ 4. В чл. 18а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. лицето притежава валидно квалифицирано удостоверение за електронен подпис
или валидно удостоверение за електронна
идентичност, освен когато заявлението е подадено чрез автоматизираната информационна
система за електронни услуги на Министерството на външните работи;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При подаване на заявлението по електронен път лицето го подписва с квалифициран
електронен подпис. Допуска се подаване на
заявление и без подписване с квалифициран електронен подпис, ако при подаването
лицето се идентифицира по реда на Закона
за електронната идентификация или подава
заявлението чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на
Министерството на външните работи, в която
прикачва копие на валидния български личен
документ, чиято подмяна желае.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато заявлението за издаване на
български личен документ е подадено по
елект ронен път, док у мент ът се пол у чава
лично, като връчването става само след като
самоличността на получателя бъде установена
еднозначно и документът, чиято подмяна се
иска, бъде върнат.“
§ 5. Член 18в се отменя.
§ 6. В чл. 20а се правят следните изменения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
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„1. в отделен защитен сегмент на електронния носител – данните по чл. 20, ал. 2,
биометричните данни на лицето и други данни
съгласно препоръките на Международната
организация по гражданско въздухоплаване
(ICAO) DOC 9303;“
б) точки 3 и 4 се отменят.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Електронният носител на информация
в документите за пребиваване по чл. 59, ал. 2,
3 и 4 съдържа и удостоверение за електронна
идентичност и съответните криптографски
ключове в случаите по чл. 18, ал. 8.“
3. В ал. 6 думите „ал. 1 – 3 и ал. 4, т. 4“
се заменят с „ал. 1 – 4“.
§ 7. В чл. 23, ал. 4 думите „и квалифицирано удостоверение за електронен подпис“
се заличават.
§ 8. В чл. 26 се създава ал. 3:
„(3) Данните по ал. 2 се посочват от заявителя в случай на първо издаване на документ
за самоличност.“
§ 9. В чл. 30, ал. 3 думите „и на квалифицираното удостоверение за електронен подпис“
се заличават.
§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Личните карти се издават при обикновена услуга в срок до 30 дни, при бърза
услуга – до три работни дни, а при експресна
услуга – до 8 работни часа, от приемане на
заявлението.“
2. В ал. 5 думите „е до 90 дни“ се заменят
с „при обикновена услуга е до 45 дни, а при
бърза услуга – до 30 дни“.
§ 11. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Към заявлението се прилагат:
1. документ за платена държавна такса;
2. удостоверителен документ за раждане,
в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да
се идентифицира – при издаване на първа
лична карта;
3. снимки по образец.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 12. В чл. 32 ал. 4 се отменя.
§ 13. В чл. 34 ал. 4 се отменя.
§ 14. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Паспортите на българските граждани
се издават със срок на валидност 5 или 10
години съгласно заявения от лицето срок.
На лицата до 18-годишна възраст се издават
паспорти със срок на валидност 5 години.“
§ 15. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Данните по ал. 3 се посочват от заявителя в случай на първо издаване на документ
за самоличност.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
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§ 16. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Със заявлението за издаване на паспорт със срок на валидност 10 години лицето
може едновременно да заяви и издаване на
лична карта.“
§ 17. В чл. 46 т. 2 се изменя така:
„2. удостоверителен документ за раждане на
лица под 18 години, в случай че заявителят не
притежава валиден документ за самоличност,
с който да се идентифицира.“
§ 18. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Паспортите се издават при обикновена
услуга в срок до 30 дни, при бърза услуга – до
три работни дни, а при експресна услуга – до
8 работни часа, от приемане на заявлението.“
2. В ал. 2 думите „е до 90 дни“ се заменят
с „при обикновена услуга е до 45 дни, а при
бърза услуга – до 30 дни“.
§ 19. В чл. 49 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 20. В чл. 55, ал. 1 накрая се добавя „при
обикновена услуга в срок до 30 дни, а при
бърза услуга – до 10 работни дни“.
§ 21. В чл. 59 ал. 10 се отменя.
§ 22. В чл. 70, ал. 4 след думите „се предоставят“ се добавя „в срок до 14 дни от
регистриране на искането или подаване на
писменото заявление“.
§ 23. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за българските лични документи
(обн., ДВ, бр. 101 от 2016 г.; изм., бр. 97 от
2017 г. и бр. 1 от 2019 г.) в § 21 от преходните и
заключителните разпоредби думите „1 януари
2020 г.“ се заменят с „1 октомври 2020 г.“, а
думите „16, 19“ се заменят с „16, § 18, т. 2,
буква „б“, § 19“.
Заключителни разпоредби
§ 24. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и
61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм.,
бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от 2018 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55 и 77 от
2018 г. и бр. 7, 17 и 34 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 102:
а) в ал. 7 след думите „временни възпрепятстващи съоръжения“ се добавя „и системи
за наблюдение на държавната граница“, а след
думите „Временните възпрепятстващи съоръжения“ се добавя „и системите за наблюдение
на държавната граница“;
б) в ал. 8 след думата „Съоръженията“
се добавя „и системите“, а думата „им“ се
заменя с „на временните възпрепятстващи
съоръжения“.
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2. В чл. 125 ал. 5 се изменя така:
„(5) Положителните становища по ал. 1, т. 9,
сертификатите и другите документи по ал. 1,
т. 10 влизат в сила от деня на издаването им.“
3. Създава се чл. 125а:
„Чл. 125а. (1) В изпълнение на правомощията по чл. 125, ал. 1, т. 9 и 10 органите по
пожарна безопасност и защита на населението,
осъществяващи държавен противопожарен
контрол, по искане на заинтересовани лица
издават:
1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за
пожарна безопасност;
2. становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна
безопасност във връзка с въвеждането им в
експлоатация;
3. становища за съответствие с правилата
и нормите за пожарна безопасност на обекти,
инсталации и съоръжения и други документи,
когато това е предвидено в нормативен акт;
4. сертификати за съответствие на обектите
с правилата и нормите за пожарна безопасност.
(2) Документите по ал. 1 се издават след
подаване на искане от заинтересовано или
упълномощено от него лице с приложени
документи, определени в наредбата по чл. 17,
ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2. Искането съдържа
информацията по чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато при проверката на искането по
ал. 2 се установят нередовности, заявителят
се уведомява да ги отстрани в тридневен
срок от съобщението за това с указание, че
неотстраняването им ще доведе до прекратяване на производството. В съобщението се
посочват изискванията на нормативния акт,
за които органът е констатирал нередовност.
Срокът за произнасяне по искането започва
да тече от датата на отстраняване на нередовностите.
(4) При неотстраняване на нередовностите
по ал. 3 производството се прекратява с решение на длъжностното лице, оправомощено
от министъра на вътрешните работи за издаване на съответния документ по ал. 1, което
се съобщава по реда на ал. 13 и не подлежи
на обжалване.
(5) За спиране на производството по издаване на документи по ал. 1 се прилага чл. 54
от А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Решението за спиране се съобщава по реда
на ал. 13 и не подлежи на обжалване.
(6) Когато при проверката по същество
за съответствието с правилата и нормите за
пожарна безопасност се установи липса на
доказателства за факти или обстоятелства
от значение за производството, от заявителя
се изисква представяне на необходимите доказателства и доказателствени средства и се
определя срок за тяхното представяне, който
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не може да бъде по-кратък от три дни и подълъг от 14 дни.
(7) За издаване на сертификат по ал. 1, т. 4
органите по пожарна безопасност и защита
на населението, осъществяващи държавен
противопожарен контрол, извършват проверка
и съставят протокол.
(8) В становището по ал. 1, т. 3 и в протокола по ал. 7 се установява съответствието
на обекта със:
1. строително-техническ ите правила и
норми за пожарна безопасност, приложими
за обекта, инсталацията или съоръжението,
в зависимост от датата на въвеждането му
в експлоатация; допуска се по искане на
заявителя да се установява съответствието
на обекта, инсталацията или съоръжението
с действащите към момента на подаване на
искането за издаване на сертификат строително-технически правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност;
2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатаци я на обек тите,
инсталациите или съоръженията, действащи
към момента на извършване на проверката.
(9) Срокът на валидност на сертификат по
ал. 1, т. 4 е 5 години. При констатиране на
изменения в условията, при които е издаден
сертификатът, водещи до несъответствия с
изискванията на правилата и нормите за
пожарна безопасност, срокът на действие
на сертификата се прекратява с решение на
органа, който го е издал, за което се уведомяват притежателят на сертификата и заинтересованите лица. Решението се съобщава
по реда на ал. 13 и може да бъде оспорено
по реда на ал. 15.
(10) При установяване на съответствие с
правилата и нормите за пожарна безопасност
документите по ал. 1 се издават от оправомощени от министъра на вътрешните работи
длъжностни лица.
(11) При установяване на несъответствие с
правилата и нормите за пожарна безопасност
оправомощените длъжностни лица издават
решение за отказ за издаване на документ по
ал. 1, в което се описват несъответствията с
правилата и нормите за пожарна безопасност.
(12) Документите по ал. 1 и решенията за
отказ по ал. 11 се издават в срок до 14 дни
от датата на започване на производството,
съответно от отстраняване на нередовностите,
а в случаите по ал. 6 – в срок до 14 дни от
датата на представяне на необходимите доказателства и доказателствени средства или
датата на изтичане на определения срок за
тяхното представяне.
(13) Документите по ал. 1 и решенията за
отказ по ал. 11 се съобщават на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването
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им, за което се прилага чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(14) За неуредени въпроси по издаването
на документите по ал. 1 и решения за отказ
по ал. 11 се прилагат съответно разпоредбите
на глава пета, раздел I от Административно
процесуалния кодекс.
(15) Решенията за отказ по ал. 11 може
да бъдат оспорени по административен ред
пред непосредствено по-горестоящи я а дминистративен орган, за което се прилагат
разпоредбите на глава шеста от Административнопроцесуалния кодекс, с изключение на
чл. 88, ал. 3, чл. 90, ал. 1 и 2, чл. 91, ал. 2,
чл. 93, ал. 2 – 5, чл. 97, ал. 5 и чл. 98, ал. 2
от А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Оспорването не спира изпълнението, освен
ако непосредствено по-горестоящият административен орган разпореди друго.
(16) В случай на оспорване по административен ред и преразглеждане на решение
за отказ по ал. 11 решението за изменение
може да бъде оспорено по реда на ал. 15.
В тези случаи не се допуска повторно преразглеждане.
(17) При оспорване по административен
ред решението на непосредствено по-горестоящия административен орган не подлежи
на оспорване.
(18) За допълване, поправка на очевидна
фактическа грешка и тълкуване на документ
по ал. 1 и на решение за отказ по ал. 11 се
прилага чл. 62 от Административнопроцесуалния кодекс. Отказ за издаване на решение
за допълване/решение за поправка/акт за
тълкуване може да бъде оспорен по реда
на ал. 15.
(19) Документ по ал. 1 и влязло в сила
решение за отказ по ал. 11 могат да бъдат
отменени или изменени от непосредствено
по -г орес т оя щ и я а д м и н ис т рат и вен орга н,
като производството може да бъде възобновено на основанията, посочени в чл. 99 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс. За
реда за възобновяване на производството
се прилагат разпоредбите на глава седма
от Административнопроцесуалния кодекс, с
изключение на чл. 103, ал. 3, чл. 104 и 106
от А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Решението на непосредствено по-горестоящия административен орган се съобщава
по реда на ал. 13 и може да бъде оспорено
по реда на ал. 15.“
§ 25. В Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 38 и 53 от 2007 г.,
бр. 100 от 2010 г., бр. 101 от 2016 г., бр. 85 и 97
от 2017 г., бр. 14 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)
в чл. 27, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 26. В Закона за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 50
и 101 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14 от
2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) в чл. 22, ал. 2, т. 5
думите „чл. 49, ал. 4“ се заличават.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

§ 27. В Закона за Националната система
за спешни повиквания с единен европейски
номер 112 (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 51 и 60
от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) в чл. 16, ал. 1
думата „три“ се заменя с „пет“.
§ 28. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и
103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56
и 77 от 2018 г. и бр. 1, 24 и 34 от 2019 г.) в
чл. 24в се създава ал. 9:
„(9) Разрешение по ал. 1, без да е необходимо да притежават виза по чл. 15, ал. 1,
могат да получат и чужденците от български
произход, които са приети като студенти в
редовна форма на обучение във висше училище
в Република България и представят документ
за български произход.“
§ 29. Министерството на вътрешните работи създава организац ионни условия и осигурява необходимите технически и програмни
средства за издаването на паспорти със срок
на валидност 10 години съгласно чл. 36, ал. 1,
не по-късно от 1 януари 2021 г.
§ 30. Параграфи 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16,
19, 21, 25 и 26 влизат в сила от 1 октомври
2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 11 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5600

УКАЗ № 171
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за здравето, приет от 44-то Народно събрание
на 11 юли 2019 г.
Издаден в София на 18 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за здра
вето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46,
76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59,
71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46,
53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от
2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г.,
бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8,
9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101
и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и
106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9,
72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от
2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77,
91, 98 и 102 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след д у мата „Държавни те“ се добавя „и
общинските“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната
профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната
медицинска помощ може да се подпомага
от здравни медиатори.
(3) Министърът на здравеопазването определя с наредба изискванията за дейността
на здравните медиатори.
(4) Дейността по ал. 2 може да се подпомага и от юридически лица с нестопанска
цел с доказан опит в съответната област при
условия, по ред и критерии, определени с
наредбата по ал. 3.“
§ 2. В чл. 53 навсякъде думата „тютюнопушенето“ се замен я с „у потребата на
тютюневи и свързани с тях изделия“.
§ 3. В чл. 120, ал. 1, т. 6 думите „срещу
използването“ се заменят с „на употребата“ и след думата „тютюневи“ се добавя „и
свързани с тях“.
§ 4. В чл. 122, ал. 1, т. 6 думите „тютюнопушене, употреба“ се заменят с „употреба
на тютюневи и свързани с тях изделия“.
§ 5. В чл. 218 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Който допусне в управляван от него
обект извършването на нарушение на чл. 54,
56 или 56а, се наказва с глоба от 300 до
500 лв., с имуществена санкция от 1 000 до
1 500 лв., когато нарушението е извършено
от едноличен търговец, или с имуществена
санкция от 3 000 до 5 000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице.
(3) При повторно нару шение по а л. 2
се налага глоба от 500 до 1 000 лв., съответ но им у ществена санк ци я от 1 50 0 до
3 000 лв. – за едноличен търговец, и от 5 000
до 10 000 лв. – за юридическо лице.“
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 43 и 44:
„43. „Тютюневи изделия“ са изделията по
смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите
и свързаните с тях изделия.

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

44. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 8 от
допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“
Заключителни разпоредби
§ 7. М и н ис т ър ът на зд ра веопазва нет о
издава наредбата по чл. 29, ал. 3 в срок до
4 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 8. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от
2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и
82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98
от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40
от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г.,
бр. 17, 77 и 102 от 2018 г. и бр. 17 и 24 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5б, ал. 3 думите „и тютюневи“
се заменят с „тютюневи и свързани с тях“.
2. В чл. 45, ал. 1, изречение първо след думата „тютюневи“ се добавя „и свързани с тях“.
3. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създават т. 19 и 20:
„19. „Тютюневи изделия“ са изделията по
смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите
и свързаните с тях изделия.
20. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 8
от допълнителните разпоредби на Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 юли 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5601

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни
медии
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от
Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Галина Жорова Георгиева за член
на Съвета за електронни медии.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 17 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5687
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РЕШЕНИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 18 ЮЛИ 2019 Г.

за промяна в състава на Комисията по прав
ни въпроси

РЕШИ:
1. Освобождава Алтимир Емилов Адамов
като член на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Красимир Георгиев Ципов за
член на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 18 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5724

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по об
разованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Емил Серафимов Тончев за член
на Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 18 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5725

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вът
решна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Емил Серафимов Тончев
като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Красимир Георгиев Ципов за
член на Комисията по вътрешна сигурност
и обществен ред.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 18 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5726

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и со
циалната политика за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2019 г. в размер
125 373 950 лв. за изплащане на месечна
финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за
хората с увреждания.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на намаление на трансфера от централния бюджет за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2019 г. съгласно
§ 7, ал. 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за хората с увреждания.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 се увеличават утвърдените разходи по „Политика в
областта на хората с увреждания“, бюджетна
програма „Интеграция на хората с увреждания“, по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1 се увеличават
утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България
за 2019 г. (ДВ, бр. 107 от 2018 г.), в чл. 19,
ал. 1 и 5 думите „31 август“ се заменят с
„31 декември“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с § 7, ал. 5 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
хората с увреждания.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5722
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 18 ЮЛИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на минните отпадъци, приета с
Постановление № 1 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 5 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. отпадъци от дейности по проучване,
добив, първична преработка и складиране на
подземни богатства в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море;“.
§ 2. В чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „г“ думите
„Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми
за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани
във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.)“ се
заменят с „наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 13
от Закона за водите“.
§ 3. В чл. 31 се създава ал. 6:
„(6) Информацията по ал. 5 се преразглежда
на всеки три години и при необходимост се
актуализира.“
§ 4. В приложение № 3 към чл. 15, в т. 2
се правят следните изменения:
1. В бу к ва „д“ д у ми те „в коли чест ва,
превишаващи посочените в Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и
смеси, за изменение и за отмяна на директиви
67/548 ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на
Регламент (ЕО) № 1907/2006“ се заменят с
„в концентрации, превишаващи посочените
в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548 ЕИО и
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, общи или специфични пределни
концентрации“.
2. В буква „е“ думите „приложение № 2 на
Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на
отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.)“ се заменят
с „приложение № 3 към § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за управление
на отпадъците“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5723

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на съдебната власт за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на съдебната власт за 2019 г. в
размер 2 млн. лв. – за Прокуратурата на Репуб
лика България, за обезпечаване изплащането
на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345,
ал. 5 от Закона за съдебната власт.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
Чл. 2. Висшият съдебен съвет да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по бюджета
на съдебната власт за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5762

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 597 603 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за изплащане
на стипендии за образователни резултати на
общинските училища и за финансово осигуряване на дейности по Национална програма
„Заедно за всяко дете“, 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 намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
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Приобщаващо образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2019 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 намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2019 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 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 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 2019 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от
Закона за публичните финанси, чл. 2, ал. 6,
т. 1 и ал. 7 от Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и
реда за получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование (ДВ,
бр. 103 от 2017 г.) 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 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
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по общини
Община

Област

Средства за
стипендии

НП „Заедно за
всяко дете“

Общо
(лв.)

Благоевград

Благоевград

75 200

75 200

Гоце Делчев

Благоевград

25 920

25 920

Разлог

Благоевград

7 050

7 050

Сандански

Благоевград

22 640

22 640

Айтос

Бургас

Бургас

Бургас

Руен

Бургас

52

52

Средец

Бургас

78

78

Варна

Варна

252 695

252 695

Велико Търново

Велико Търново

78 265

78 265

Свищов

Велико Търново

5 475

5 475

Видин

Видин

Димово

Видин

Враца

Враца

27 160

27 160

Козлодуй

Враца

8 645

8 645

Габрово

Габрово

20 400

20 400

Севлиево

Габрово

8 375

8 375

Генерал Тошево

Добрич

Добрич

Добрич

39 930

Кърджали

Кърджали

22 050

70
190 650

24 860

70
190 650

297

25 157

290

290

70

70
39 930

50

22 100

С Т Р.
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Област

Средства за
стипендии

Община

БРОЙ 58
НП „Заедно за
всяко дете“

Общо
(лв.)

Дупница

Кюстендил

15 075

15 075

Кюстендил

Кюстендил

18 880

18 880

Ловеч

Ловеч

46 695

46 695

Троян

Ловеч

10 125

10 125

Монтана

Монтана

11 825

11 825

Велинград

Пазарджик

5 500

5 500

Пазарджик

Пазарджик

58 740

58 740

Земен

Перник

Перник

Перник

Белене

Плевен

Плевен

Плевен

Карлово

Пловдив

9 700

9 700

Пловдив

Пловдив

354 245

354 245

Разград

Разград

25 600

25 600

Цар Калоян

Разград

Русе

Русе

Дулово

Силистра

Силистра

Силистра

15 825

15 825

Сливен

Сливен

55 405

55 405

Смолян

Смолян

25 980

25 980

Столична

София-град

699 775

699 775

Казанлък

Стара Загора

Мъглиж

10
40 095

40 095
103

61 845

103
61 845

11
76 370

11
76 370

127

127

306

28 466

Стара Загора

39

39

Николаево

Стара Загора

201

201

Стара Загора

Стара Загора

920

94 675

Чирпан

Стара Загора

427

427

Антоново

Търговище

14

14

Омуртаг

Търговище

46

46

Търговище

Търговище

30

30

Димитровград

Хасково

1 145

1 145

Ивайловград

Хасково

626

626

Свиленград

Хасково

139

139

Хасково

Хасково

200

64 565

Никола Козлево

Шумен

367

367

Нови пазар

Шумен

91

91

Шумен

Шумен

416

39 656

Болярово

Ямбол

103

103

Стралджа

Ямбол

93

93

Ямбол

Ямбол
ОБЩО:

5763

28 160

10

93 755

64 365

39 240

24 695

72

24 767

2 591 210

6 393

2 597 603
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г.

на Министерството на вътрешните работи
за 2019 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определ я еднократна
помощ за ученици, записани в първи клас
на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на
учебната 2019/2020 година в размер на 250 лв.

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 вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

за определяне размера на еднократната помощ
за ученици, записани в първи клас на дър
жавно или общинско училище, за покриване
на част от разходите в началото на учебната
2019/2020 година

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5764

5765

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187
ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер чрез
бюджета на Министерството на образование
то и науката за Българската академия на
науките за 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 12 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2019 г. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности,
свързани с издаването на българските лични
документи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г.
(2) Със сумата 12 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извършва съответните промени по бюджета

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 5 000 000 лв. за 2019 г. чрез
бюджета на Министерството на образование
то и науката за Българската академия на
науките за основен ремонт на сградата на
Българската академия на науките в София,
ул. 15 ноември № 1, със статут на единична архитектурно-строителна и историческа
недвижима културна ценност с категория
„национално значение“ и за укрепване на
сградата на Националния археологически
инст и т у т с м узей в Софи я, ул. Съборна
№ 2, със статут на архитектурен паметник
на културата с категория „национално значение“, във връзка с отбелязване на 150-ата
годишнина от основаването на Българската
академия на науките.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г.

С Т Р.
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 11, ал. 3, т. 3,
ал. 5 и ал. 6, т. 3 от Закона за Българската
академия на науките.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на председателя на Българската
академия на науките.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5767

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Центъра на промишлеността
на Република България в Москва, Руска
федерация (обн., ДВ, бр. 76 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 79 и 102 от 2013 г., бр. 35 от 2015 г.,
бр. 11 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на директора функции
те му се изпълняват от главния секретар на
основание писмена заповед на директора за
всеки отделен случай.“
§ 3. В приложението към чл. 6, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. Ред „заместник-директор – 1“ се отменя.
2. На ред „Дирекция „Администрация“
цифр ата „8“ се заменя с „9“.
Заключителни разпоредби
§ 4. Този правилник се издава на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията.
§ 5. Правилникът влиза в сила от 1 август
2019 г.
Министър:
Емил Караниколов
5668
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НАРЕДБА № РД-04-2
от 16 юли 2019 г.

за реда и условията за водене на регистър
на лицата, осъществяващи икономически
дейности, свързани с нефт и продукти от
нефтен произход
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. създаването, организацията, съдържанието, воденето и съхраняването на регистъра по чл. 16, ал. 1 от Закона за административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от
нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) на лицата, осъществяващи икономически дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход („регистъра“);
2 . в од ене т о и с ъ х р а нен ие т о н а с пе циалния регист ър по чл. 8, ал. 7, т. 3 от
ЗАРИДСНПНП, който водят земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане
на земеделските производители („специалния
регистър на земеделските стопани“);
3. реда за усвояване на обезпеченията, които
се предоставят на основание ЗАРИДСНПНП.
Ч л. 2. Рег ис т ърн и т е за п иси и вси ч к и
документи в рамките на регистърното производство се съхраняват, докато лицето има
регистрация, за срок не по-кратък от 10 години
от датата на издаване на удостоверението за
регистрация.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТЪР Н А ЛИЦ АТА, ОСЪЩЕСТВЯВА ЩИ ИКОНОМИЧЕСК И ДЕЙНОС ТИ,
СВЪРЗА НИ С НЕФТ И ПРОДУ КТИ ОТ
НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Чл. 3. Регистърът се създава, води и съхранява от Министерството на икономиката
и се поддържа в електронен вид на интернет
страницата на Министерството на икономиката.
Чл. 4. Регистърът е публичен при спазване на изискванията на Закона за защита на
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (OB L 119, 4.05.2016).
Чл. 5. В регистъра се вписват:
1. наименование и правна форма на юридическото лице, съответно имената на физическото лице;
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2. идентификационни данни: при търгов
ците/юридическите лица – ЕИК по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно
идентификационен номер за регистрация на
лицата, регистрирани в друга държава; при
физическите лица – данни за контакт: адрес,
телефон и/или адрес на електронна поща;
3. седалище и адрес на управление на
юридическото лице и едноличния търговец,
както и седалища и адреси на управление на
клоновете и/или териториалните му поделения, ако има такива, съответно постоянен
адрес на физическото лице на територията
на страната, а ако лицето е чуждестранен
гражданин – актуален адрес за връчване на
призовки и съобщения на територията на
страната;
4. органи на управление на юридическото
лице, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът
на представляване; ако членове на органи на
управление или представители са юридически
лица, вписват се съответно техните наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК
по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, както и трите имена на лицата, които
ги представляват;
5. срок, за който е учредено дружеството;
6. размер на внесения уставен капитал на
дружеството или размер на активите;
7. дата на постъпване на заявлението за регистрация в Министерството на икономиката;
8. номер и дата на удостоверението за
регистрация;
9. д е й н о с т и т е п о ч л . 2 , а л . 1 о т
ЗАРИДСНПНП, за които е извършена регистрацията;
10. списък и идентификационни данни на
обектите, в които ще се осъществява съответната икономическа дейност:
а) за дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 1 о т
ЗАРИДСНПНП – търговски и административни сгради, офиси;
б) за дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 2 о т
ЗАРИДСНПНП – обект за извършване на
търговска дейност на дребно с посочване на
адрес и/или поземлен имот, в който се намира
обектът, и вида на обекта – бензиностанция
или вътрешен обект;
в) за дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 3 о т
ЗА РИ ДСНПНП – обек т за с ъх ра нен ие с
посочване на адрес и/или поземлен имот, в
който се намира обектът;
г) за дей но с т по ч л. 2 , а л. 1, т. 4 о т
ЗАРИДСНПНП – описание на транспортното
средство;
д) за дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 5 о т
ЗАРИДСНПНП – обект за пълнене на бутилки
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с втечнени нефтени газове (LPG) с посочване
на адрес и/или поземлен имот, в който се
намира обектът;
е) за дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 6 о т
ЗАРИДСНПНП – брой на бутилките за пълнене на втечнен нефтен газ (LPG);
ж) за дейност по ч л. 2, а л. 1, т. 7 о т
ЗАРИДСНПНП – обект за извършване на
дейността с посочване на адрес и точни GPS
координати на обектите и съоръженията,
поземлен имот, в който се намира обектът;
11. данни за нефта и продуктите от нефтен
произход, с които ще се осъществява дейността, подлежаща на регистрация, описани
словом и с кодове по актуалната Комбинирана
номенклатура; тези данни не се попълват в
регистъра при вписване на дейност по чл. 2,
ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП;
12. информация за всички осъществявани
търговски дейности и режими, в резултат
на които ще бъдат придобивани нефтът и
продуктите от нефтен произход, обект на
търговията и съхранението, включително внос
и вътрешнообщностни пристигания (ВОП);
13. дата и номер на заповедите за промяна
на обстоятелствата по регистрацията и номер и
дата на новите удостоверения за регистрация;
14. дата и номер на заповедта за прекратяване на регистрацията;
15. вид и размер на предоставеното обезпечение, а в случаите на предоставена неотменяема и безусловна банкова гаранция – и
дата, до която е валидна.
Чл. 6. (1) Регистърът се води по образец
съгласно приложение № 1.
(2) Форматът, функционалностите и други
особености на електронната база данни се
утвърждават със заповед на министъра на
икономиката.
Г л а в а

т р е т а

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА
Чл. 7. (1) При вписване в регистъра се
издава удостоверение от министъра на икономиката или от изрично оправомощен от
него заместник-министър.
(2) Промяна на обстоятелства по регистрацията, прекратяване на регистрацията
и заличаване от регистъра, вк лючително
обезсилване на издаденото удостоверение,
се извършват със заповед на министъра на
икономиката или на изрично оправомощен
от него заместник-министър.
Чл. 8. За всяка от дейностите по чл. 2,
ал. 1 от ЗАРИДСНПНП се прави отделна
регистрация.
Чл. 9. Със съответната заповед по чл. 7,
ал. 2:
1. се вписва промяна на обстоятелствата
по регистрацията;
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2. се прекратява регистрацията на лицето
по отношение на конкретна дейност по чл. 2,
ал. 1 от ЗАРИДСНПНП в случаите, когато
същото престане да отговаря на специално
условие само по отношение на нея и се обезсилва издаденото за нея удостоверение;
3. се прекратяват едновременно всички
регистрации на лицето, като се заличава от
регистъра, и се обезсилват всички издадени
удостоверения;
4. се прекратява регистрацията само по
отношение на конкретен обект, от който
лицето извършва дейност по чл. 2, ал. 1 от
ЗАРИДСНПНП, в слу чаите, когато регистрираното лице престане да отговаря на
специално условие само по отношение на
съответния обект.
Чл. 10. Заповедите за отказ за вписване в регистъра, промяна на обстоятелства,
прекратяване на регистрация и заличаване
от регистъра, включително обезсилване на
издаденото удостоверение, подлежат на обжалване по реда на АПК.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА,
ОС ЪЩ ЕС Т ВЯВА Щ И И КОНОМ И Ч ЕСК И
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Чл. 11. За всяка от дейностите по чл. 2,
ал. 1 от ЗАРИДСНПНП се подава отделно
заявление. Когато лицето подава едновременно повече от едно заявление, документите,
доказващи изпълнението на общите условия
на ЗАРИДСНПНП, се подават само към едно
от заявленията.
Чл. 12. (1) Заявление по тази глава може
да бъде подавано на хартиен носител в Министерството на икономиката или по електронен път по реда на Закона за електронното
управление.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите, доказващи изпълнението на общите и специалните условия за регистрация
по ЗАРИДСНПНП, като:
1. при подаване на хартиен носител документите се сканират и обработват от Министерството на икономиката;
2. подадените електронни документи се
предоставят в елек т ронен формат (ODF/
Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/
HTML или др. еквивалентен), позволяващ
визуализиране.
Чл. 13. (1) Заявлението за регистрация е
съгласно образец – приложение № 2.
(2) Образецът на заявление е достъпен на
електронната страница на Министерството
на икономиката.
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Чл. 14. (1) За установяване на съответствие
с общите условия за регистрация на лицата,
осъществяващи икономически дейности по
чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, заявителят
прилага следните документи:
1. оригинал на удостоверение за актуално
състояние за търговец, регистриран по законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или друг документ
съобразно националното законодателство
по регистрация на лицето, както и копие от
документ, който идентифицира лицето, което представлява търговеца (копие от лична
карта, международен паспорт и т.н.); когато
заявителят е търговец, регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите – заявителят посочва в заявлението ЕИК
по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и не
прилага документ; физическите лица посочват
в заявлението единен граждански номер и не
прилагат документ;
2. оригинал на удостоверение за търговец,
регистриран по законодателството на друга
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
или държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
от което да е видно, че не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация; когато
заявителят е търговец, регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперации
те – заявителят посочва ЕИК по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не прилага
друг документ;
3. дек ларации съгласно образец – приложение № 3, от всяко едно от следните
лица – едноличния собственик, всеки един
мажоритарен собственик на капитала, управител, прокурист, член на органи за управление
или надзор, че същите:
а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
б) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено
отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
г) не са били собственици или членове на
ръководни или надзорни органи в дружество,
което към момента на подаване на заявлението
за регистрация и/или през предходната година
има неизпълнени задължения за създаване или
съхраняване на индивидуално определените
му нива на запаси по Закона за запасите от
нефт и нефтопродукти, установено с влязло
в сила наказателно постановление;
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4. заверено копие от документ за собственост или друг документ, удостоверяващ
на л и ч ие т о на вещ н и и л и обл и га ц ион н и
права за ползване на помещенията, вписани като адрес по седалище и управление, а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 от
ЗАРИДСНПНП – документи за собственост/
ползване и схема или ситуационна скица на
поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност,
или декларация за тяхното местоположение
с посочване на точните GPS координати на
обектите и съоръженията;
5. копие на платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение;
този документ не се прилага към заявление
за регистрация по чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7 от
ЗАРИДСНПНП;
6. заверени копия от документи за собственост/ползване и ситуационна скица на
поземлените имоти, обектите и съоръженията,
от които ще се извършва дейността, с посочване на точните GPS координати на обектите
и съоръженията, когато със заявлението се
иска вписване в регистъра на вътрешен обект
на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари
на територията на Република България или
притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, или се иска вписване в
регистъра на обект, от който се извършват
дейности по третиране на отпадъци по реда
на Закона за управление на отпадъците.
(2) Заявителят декларира, че отговаря на
условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 и 5, ал. 2 и чл. 17,
ал. 2, т. 2 от ЗАРИДСНПНП в образеца на
заявление към чл. 13, ал. 1.
(3) Спец иа лизи ра но т о звено по ч л. 4,
ал. 2 от ЗАРИДСНПНП („специализираното
звено“) по служебен път изисква и получава
информация от Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ дали заявителят отговаря на условията за регистрация
по чл. 7, ал. 1, т. 4 и 6 от ЗАРИДСНПНП.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ извършва служебна
проверка на заявителя за съответствие с
посочените изисквания или при осигурена
възможност предоставя контролиран автоматизиран достъп по определени ред и начин
до съответните регистри и бази данни за
извършване на проверките.
Чл. 15. За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 1 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършва не на дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 1 о т
ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните
документи:
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1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването
на чл. 8, ал. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП,
същият представя оригинал на удостоверение
за актуално състояние или друг документ
съобразно националното законодателство по
регистрация на лицето, от което да е виден
размерът на капитала му; когато заявителят
е търговец, регистриран по Търговския закон
или по Закона за кооперациите, който отговаря на изискването на чл. 8, ал. 1, предл. 1 от
ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК
по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и
не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 1, предл. 2
от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис на
активите по балансова стойност към датата
на подаване на заявлението, доказващ, че
притежава активи на обща стойност не помалка от 1 000 000 лв.
Чл. 16. (1) За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 2 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗАРИДСНПНП заявителят
прилага следните документи:
1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването на
чл. 8, ал. 2, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП,
същият прилага оригинал на удостоверение
за актуално състояние или друг документ
съобразно националното законодателство по
регистрация на лицето, от което да е виден
размерът на капитала му; когато заявителят
е търговец, регистриран по Търговския закон
или по Закона за кооперациите, който отговаря
на изискването на чл. 8, ал. 2, т. 1, предл. 2 от
ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК
по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и
не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря
на изискването на чл. 8, ал. 2, т. 1, предл. 2
от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис
на имуществото към датата на подаване на
заявлението, доказващ стойност на притежаваното имущество в размер не по-малък
от 20 000 лв. за всеки обект, от който ще се
извършва дейността;
3. списък с идентификационни данни на
обектите, съоръженията, в които ще се осъществява дейността, който включва идентификация на поземления имот и сградите, от
които ще се извършва дейността;
4. технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените станции, технологичните тръбопроводи,
инсталациите за товарене/разтоварване и
собствените транспортни средства, с които
ще се извършва превоз;
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5. обяснителна записка от заявителя, в
която да бъде обяснена технологичната схема
на работа на заявения обект, кои съоръжения
ще се използват за заявената дейност, включително с кои продукти от нефтен произход
или нефт ще работят съответните съоръжения
в обекта.
(2) Специализираното звено по служебен
път изисква и получава информация от Дирекцията за национален строителен контрол
дали заявеният обект отговаря на условията
за регистрация по чл. 8, ал. 2, т. 2, букви
„а“ и „б“ от ЗАРИДСНПНП. Дирекцията за
национален строителен контрол извършва
служебна проверка на заявителя за съответствие с посочените изисквания или при осигурена възможност предоставя контролиран
автоматизиран достъп по определени ред и
начин до съответните регистри и бази данни
за извършване на проверките.
(3) Изискването по чл. 8, ал. 2, т. 2, буква
„б“ от ЗАРИДСНПНП не се прилага и не
подлежи на установяване в производството
по регистрация спрямо вътрешен обект, обслужващ строеж първа, втора и трета категория, или вътрешен обект на превозвач, който
притежава лиценз за извършване на превоз
на пътници или товари на територията на
Република България или притежава лиценз
за извършване на международен превоз на
пътници или товари – лиценз на Общността,
както и за обект, от който се извършват дейности по третиране на отпадъци по реда на
Закона за управление на отпадъците; изиск
ванията по т. 2, буква „б“ не се прилагат за
вътрешен обект, обслужващ находище за добив
на подземни богатства, и обект за преработка
на подземни богатства по смисъла на Закона
за подземните богатства.
(4) Специализираното звено по служебен
път изисква и получава информация от Нацио
налната агенция за приходите дали заявеният
обект отговаря на условията за регистрация по
чл. 8, ал. 2, т. 2, буква „в“ от ЗАРИДСНПНП.
Националната агенция за приходите извършва
служебна проверка на заявителя за съответствие с посочените изисквания или при осигурена възможност предоставя контролиран
автоматизиран достъп по определени ред и
начин до съответните регистри и бази данни
за извършване на проверките.
Чл. 17. (1) За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 3 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП заявителят
прилага следните документи:
1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването на
чл. 8, ал. 3, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП,
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същият прилага оригинал на удостоверение
за актуално състояние или друг документ
съобразно националното законодателство по
регистрация на лицето, от което да е виден
размерът на капитала му; когато заявителят
е търговец, регистриран по Търговския закон
или по Закона за кооперациите, който отговаря
на изискването на чл. 8, ал. 3, т. 1, предл. 1 от
ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК
по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и
не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря
на изискването на чл. 8, ал. 3, т. 1, предл. 2
от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис на
активите по балансова стойност към датата
на подаване на заявлението, доказващ, че
притежава активи на обща стойност не помалка от 1 000 000 лв.;
3. копия на документи за собственост и
други документи, които доказват, че заявителят разполага със собствени или наети
съдове за съхранение на втечнен нефтен газ
(LPG) с минимален капацитет на склада
50 куб. м или разполага със собствени или
наети съдове за съхранение на нефт и/или
продукти от нефтен произход с минимална
проектна вместимост на всеки съд 50 куб. м,
с изключение на съдовете за съхранение на
биокомпоненти и добавки за подобряване на
качеството на горивата, като минималният
капацитет на склада следва да е 1000 куб. м;
4. копие на лиценз за извършване на дейността, който заявителят притежава, когато
такъв се изисква по друг закон;
5. списък с идентификационни данни на
обектите, съоръженията, в които ще се осъществява дейността, който включва идентификация на поземления имот и сградите, от
които ще се извършва дейността;
6. технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените станции, технологичните тръбопроводи,
инсталациите за товарене/разтоварване и
собствените транспортни средства, с които
ще се извършва превоз;
7. обяснителна записка от заявителя, в
която да бъде обяснена технологичната схема
на работа на заявения обект, кои съоръжения
ще се използват за заявената дейност, включително с кои продукти от нефтен произход
или нефт ще работят съответните съоръжения
в обекта;
8. копие на документ за собственост/право
на ползване/друг договор, който предоставя
правото да се извършва дейност от заявения
обект.
(2) Заявител ят дек ларира, че отговаря
на услови ята на чл. 8, а л. 3, т. 4 и 5 от
ЗАРИДСНПНП в образеца на заявление към
чл. 13, ал. 1.
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(3) Специализираното звено по служебен
път изисква и получава информация от Дирекцията за национален строителен контрол дали
заявителят отговаря на условията за регистрация по чл. 8, ал. 3, т. 3 от ЗАРИДСНПНП.
Дирекцията за национален строителен контрол
извършва служебна проверка на заявителя за
съответствие с посочените изисквания или
при осигурена възможност предоставя контролиран автоматизиран достъп по определени
ред и начин до съответните регистри и бази
данни за извършване на проверките.
Чл. 18. (1) За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 4 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност
по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП при
извършване на:
1. железопътен превоз заявителят прилага
следните документи:
а) подробен списък с индивидуализиращи
данни на всички транспортни средства, с които ще се извършва дейността, и документи
за собственост/ползване върху транспортните
средства;
б) подробен списък с индивидуализиращи данни за лицензи, регистрации и други
административни документи, позволяващи
извършването на транспортната дейност с
всяко едно транспортно средство, и документите, описани в него;
2. автомобилен превоз заявителят прилага
следните документи:
а) списък с превозните средства, в който
за всяко ППС се посочват: регистрационен
номер, идентификационен номер (VIN), опи
сание на транспортното средство, номер на
удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, и срок на
неговата валидност;
б) копие на лиценз за извършване на
превоз на пътници или товари на територията на Република България или на лиценз
за извършване на международен превоз на
пътници или товари – лиценз на Общността
(ако има такъв).
(2) Специализираното звено по служебен
път изисква и получава информация от:
1. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ дали заявителят отговаря на
условията за регистрация по чл. 8, ал. 4, т. 1
от ЗАРИДСНПНП (дейност по автомобилни
превози);
2. Българския институт по метрология дали
заявителят отговаря на изискванията за регистрация по чл. 8, ал. 4, т. 1 от ЗАРИДСНПНП;
3. Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ дали заявителят отговаря на
условията за регистрация по чл. 8, ал. 4, т. 2
от ЗАРИДСНПНП (дейност по железопътни
превози).
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(3) Държавните органи по ал. 2 извършват
служебна проверка на заявителя за съответствие с посочените изисквания или при
осигурена възможност предоставят контролиран автоматизиран достъп по съответните
нормативно определени ред и начин до съответните регистри и бази данни за извършване
на проверките.
Чл. 19. (1) За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 5 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗАРИДСНПНП заявителят
прилага следните документи:
1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването на
чл. 8, ал. 5, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП,
същият представя оригинал на удостоверение
за актуално състояние или друг документ
съобразно националното законодателство по
регистрация на лицето, от което да е виден
размерът на капитала му; когато заявителят
е търговец, регистриран по Търговския закон
или по Закона за кооперациите, който отговаря
на изискването на чл. 8, ал. 5, т. 1, предл. 1 от
ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК
по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и
не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря
на изискването на чл. 8, ал. 5, т. 1, предл. 2
от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис на
имуществото към датата на подаване на заявлението, доказващ размер на притежаваното
имущество не по-малък от 20 000 лв.;
3. списък с идентификационни данни на
обектите, съоръженията, в които ще се осъществява дейността, който включва идентификация на поземления имот и сградите, от
които ще се извършва дейността;
4. копие на ситуационна скица/генплан,
одобрен инвестиционен проект или друг подобен официален документ, от който да е видно
разположението на съоръженията и сградите
в заявения обект.
(2) Специализираното звено по служебен
път изисква и получава информация от Дирекцията за национален строителен контрол дали
заявителят отговаря на условията за регистрация по чл. 8, ал. 5, т. 2 от ЗАРИДСНПНП.
Дирекцията за национален строителен контрол
извършва служебна проверка на заявителя за
съответствие с посочените изисквания или
при осигурена възможност предоставя контролиран автоматизиран достъп по определени
ред и начин до съответните регистри и бази
данни за извършване на проверките.
Чл. 20. За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 6 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗАРИДСНПНП заявителят
прилага към заявлението следните документи:
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1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването на
чл. 8, ал. 6, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП,
същият представя оригинал на удостоверение
за актуално състояние или друг документ
съобразно националното законодателство по
регистрация на лицето, от което да е виден
размерът на капитала му; когато заявителят
е търговец, регистриран по Търговския закон
или по Закона за кооперациите, който отговаря
на изискването на чл. 8, ал. 6, т. 1, предл. 1 от
ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК
по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и
не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря
на изискването на чл. 8, ал. 6, т. 1, предл. 2
от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис на
имуществото към датата на подаване на заявлението, доказващ размер на притежаваното
имущество не по-малък от 20 000 лв.;
3. копия на фактури, доказващи, че заявителят е собственик на минимум 10 000 бутилки
за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG);
4. сертификат за съответствие от производителя съгласно изискванията на Директива
2010/35/ЕС относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО,
84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165,
30.06.2010) – за бутилки, попадащи в обхвата
на чл. 2, т. 2 от Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
на транспортируемото оборудване под налягане (приета с Постановление № 271 на
Министерския съвет от 2011 г. – ДВ, бр. 78
от 2011 г.);
5. удостоверение за ново оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване
под налягане съгласно приложение № 1, т. 3
от Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане – за бутилки,
попадащи в обхвата на чл. 2, т. 3 от Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на транспортируемото оборудване под налягане;
6. копие на договор за пълнене на бутилки
с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, притежаващо лиценз за управление на данъчен
склад по смисъла на Закона за акцизите и
данъчните складове, в който ще се извършва
пълненето.
Чл. 21. (1) За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 7 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност
по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага към заявлението следните
документи:
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1. документ за недвижимия имот – собствен, нает или ползван на друго правно основание от заявителя – земеделски стопанин
(документ за собственост/договор за наем/
друг договор за учредяване на право на ползване), в който са разположени съдовете и/или
резервоарите за съхранение на продукти от
нефтен произход;
2. списък с идентификационни данни на
обектите, съоръженията, в които ще се осъществява дейността, който включва идентификация на поземления имот и сградите, от
които ще се извършва дейността;
3. декларация за местоположението на поземлените имоти (с точна идентификация на
поземления имот), обектите и съоръженията,
от които ще се извършва дейността по чл. 2,
ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП, с посочване
на точните GPS координати на обектите и
съоръженията.
(2) Заявител ят дек ларира, че отговаря
на условията на чл. 8, ал. 7, т. 1, 4 и 6 от
ЗАРИДСНПНП в образеца на заявление към
чл. 13, ал. 1.
(3) Когато заявителят прилага към заявлението декларация по ал. 1, т. 3, той не
прилага документите по ал. 1, т. 1 и чл. 14,
ал. 1, т. 4, предл. 2.
Чл. 22. Процедурата по вписване в регистъра, издаване и получаване на удостоверение за регистрация, издаване на дубликат
на удостоверението, отказът за вписване в
регистъра, прехвърлянето и преотстъпването
на права по регистрацията и промяната на
обстоятелства по регистрацията се извършват
в съответствие със ЗАРИДСНПНП и разпоредбите на тази наредба.
Чл. 23. (1) Правата по регистрацията не
могат да се прехвърлят и преотстъпват освен
при преобразуване на търговско дружество
по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) В случай на преобразуване дружеството
заявител подава заявление по образец – приложение № 2. Дружеството заявител следва да
докаже, че отговаря на общите и специалните
условия за извършване на съответната дейност
по ЗАРИДСНПНП. Обстоятелствата, които
са били приети за доказани при първоначалната регистрация, се считат за доказани и за
тях не се представят повторно доказателства.
Чл. 24. При промяна на обстоятелства
по регистрацията се подава заявление по
образец – приложение № 2. В заявлението
се попълват само данните на заявителя и
променените обстоятелства (попълват се съответните редове от заявлението). Към заявлението се представят доказателства относно
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правосубектността на заявителя (ако такива
се изискват съобразно общите правила) и
променените обстоятелства.
Чл. 25. (1) При вписване в регистъра на
лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход, се издава удостоверение от министъра на икономиката или от оправомощен от
него заместник-министър. За всеки конкретен
вид дейност по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП
се издава отделно удостоверение.
(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на регистрация;
2. наименование (фирма), седа лище и
адрес на управление за юридическите лица,
съответно трите имена и адрес за физическите лица;
3. идентификационни данни на регистрираното лице съобразно базата данни/регистъра,
в който е вписан (при търговците/юридическите лица – ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, съответно идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава; при физическите
лица – данни за контакт – адрес, телефон и/
или адрес на електронна поща);
4. трите имена и единен граждански номер
(личен номер или личен номер за чужденец)
на лицето/лицата, представляващо/и регистрираното юридическо лице;
5. вид на регистрираната дейност по чл. 2,
ал. 1 от ЗАРИДСНПНП;
6. регистрираните обекти, от които ще се
осъществява дейността;
7. регистрираните транспортни средства,
с които ще се извършва превоз.
(3) Заверено копие от удостоверението по
ал. 1 се поставя на видно място в обекта, а
при извършване на дейност по транспортиране
на нефт и продукти от нефтен произход или
дистрибуция на втечнен нефтен газ (LPG)
удостоверението следва да се носи от водача
на всяко транспортно средство.
Чл. 26. (1) Когато заявлението се подписва
или подава от пълномощник, към него се
прилага копие на пълномощно с нотариална
заверка на подписа.
(2) Всички документи в производствата
по тази глава се представят на български
език. Когато документите са съставени на
чужд език, същите следва да са преведени и
легализирани по установения ред съгласно
Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа (ДВ,
бр. 73 от 1958 г.).
(3) Когато се представя копие на документ,
същото следва да е заверено от заявителя или
от пълномощника му.
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Чл. 27. (1) Специализираното звено има
право служебно да извършва проверка на
заявените обстоятелствата, включително като
извършва проверки на място.
(2) Когато специализираното звено служебно събира информаци я на основание
изрична разпоредба на ЗАРИДСНПНП или
тази наредба, то е длъжно:
1. да отправи искането в срок от 3 работни дни считано от датата на подаване на
заявлението, а съответните държавни органи
са длъжни да предоставят информацията
(документа) в съответните нормативно определени срокове;
2. при осигурена възможност от първичния
администратор на данни за предоставяне на
контролиран автоматизиран достъп до съответните регистри и бази данни да събира
информацията по съответните нормативно
определени ред и начин за обмен на данни.
(3) Специализираното звено по реда на
ал. 2 проверява верността на данните, заявени/декларирани в процедурите по тази глава.
Всички държавни и общински организации са
длъжни да оказват съдействие на служителите
от специализираното звено при извършването
на служебните проверки.
Г л а в а

п е т а

СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 7, Т. 3, 4
И 5 ОТ ЗАРИДСНПНП
Чл. 28. Земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, са длъжни да водят за
всеки регистриран обект по чл. 2, ал. 1, т. 7
от ЗАРИДСНПНП специален регистър на
земеделските стопани на основание чл. 8,
ал. 7, т. 3 от ЗАРИДСНПНП съгласно образец – приложение № 4.
Чл. 29. Специалният регистър се води за
всеки регистриран обект по чл. 2, ал. 1, т. 7
от ЗАРИДСНПНП.
Чл. 30. (1) Специалният регистър се води
на хартиен носител или в електронен формат.
(2) Всяко действие, подлежащо на вписване
в специалния регистър, се вписва незабавно
от регистрираното лице, от неговия законен
или упълномощен представител.
Чл. 31. (1) Специалният регистър се попълва:
1. на хартиен носител – на томове, като
всеки том е прошнурован, номериран и заверен от заявителя, или
2. в електронен формат.
(2) Контролните органи по ЗАРИДСНПНП
имат достъп до специалния регистър на земеделските стопани.
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(3) Записите в специалния регистър на
земеделските стопани се правят незабавно.
Чл. 32. В специалния регистър на земеделските стопани се вписват следните данни:
1. наименование и правна форма на юридическото лице, съответно имената на физическото лице;
2. идентификационни данни: при търговците/юридическите лица – единен идентификационен код, съответно номер на чуждестранната регистрация; при физическите
лица – данни за контакт – адрес, телефон и/
или адрес на електронна поща;
3. номер и дата на удостоверението за
регистрация;
4. идентификационни данни на обекта, за
който се води регистъра;
5. за горивата, получавани от земеделския
стопанин за собствената му дейност: дата на
зареждане на регистрирания обект с гориво,
количеството на горивото, обектът, от който
е доставено гориво за целите на земеделския
стопанин, и идентификация на превозното
средство, с което горивото е превозено;
6. за изведените от обекта на земеделския стопанин горива: данни от средствата
за измерване, монтирани на съдовете и/или
резервоарите за съхранение на продукти от
нефтен произход, за изведените (заредени) от
тях количества; в регистъра се вписват датата
на зареждане, количеството гориво и данни
за регистрацията на земеделската техника,
която е заредена;
7. за зареждане на земеделска техника извън
обекта на земеделския стопанин:
а) регистрационен номер и вид на превозното средство, с което горивото е транспортирано
от обекта до местоназначението (населеното
място и/или места в землището);
б) основание, на което земеделският стопанин ползва транспортното средство (собственост, наем или ползване на друго правно
основание), включително вид и номер на
документа за собственост, наем и др.;
в) дата на зареждане на превозното средство;
г) количеството на зареденото гориво в
транспортното средство;
д) местоназначение (населеното място и/
или места в землището), до което се транспортира;
е) видът и регистрационният номер на
всяка единица земеделска техника.
Чл. 33. Всяко движение на транспортно
средство, предназначено за зареж дане на
земеделска техника извън обекта на земеделския стопанин с гориво на основание чл. 32,
т. 7, задължително се съпровожда с разпечатка – копие, препис или др. от специалния
регистър за съответния транспортен курс.
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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ. РЕД ЗА УСВОЯВАНЕ
НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО ЗАРИДСНПНП
Чл. 34. (1) Лицата, посочени в чл. 9, ал. 1
от ЗАРИДСНПНП, са длъжни да предоставят
обезпечение в полза на Министерството на
икономиката. Обезпечението може да бъде
учредено с депозит в пари или безусловна и
неотменяема банкова гаранция.
(2) Банковата гаранция се издава по образец – приложение № 5.
(3) Банкова гаранция, която не отговаря на
образеца по ал. 2, не се приема за обезпечение
по ЗАРИДСНПНП.
Чл. 35. (1) Депозитът в пари се предоставя
за срок не по-кратък от една година и шест
месеца считано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП до
прекратяване на регистрацията или замяната
на паричния депозит с банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на банковата гаранция не може да бъде по-кратък от една
година и шест месеца считано от датата на
подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от
ЗАРИДСНПНП.
(3) В 14-дневен срок преди изтичане на
срока на действащата банкова гаранция регистрираното лице е длъжно да предостави
на специализираното звено ново обезпечение
под формата на нова банкова гаранция или
на паричен депозит за нов срок на действие
не по-кратък от една година и шест месеца
считано от изтичане на срока на действие на
предходната банкова гаранция.
Чл. 36. (1) Когато държавен орган има непогасено изискуемо вземане от регистрираното
лице, произтичащо от основание, посочено
в чл. 9, ал. 2 от ЗАРИДСНПНП, даденото
обезпечение се усвоява.
(2) Усвояване може да се извърши преди
влизане в сила на подлежащия на изпълнение
акт, когато е допуснато предварителното му
изпълнение.
Чл. 37. (1) Искането за усвояване заедно
със заверено копие от подлежащия на изпълнение акт се подава от съответния държавен
орган, установил вземанията по чл. 9, ал. 2 от
ЗАРИДСНПНП, до министъра на икономиката.
(2) В 5-дневен срок считано от постъпването
на искането за усвояване в Министерството
на икономиката министърът на икономиката
или оправомощен от него заместник-министър разпорежда на специализираното звено
да предприеме необходимите действия за
усвояване на обезпечението.
Чл. 38. Усвояване на обезпечение – паричен депозит, се извършва, като министърът
на икономиката разпорежда сумата по искането да се преведе от банковата сметка на
Министерството на икономиката по банковата
сметка на съответния държавен орган. Срокът
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за плащането на сумата на държавния орган е
7 работни дни считано от датата на постъпване
на искането за усвояване в Министерството
на икономиката. Плащането се счита за извършено със заверката на банковата сметка
на държавния орган с поисканата сума.
Чл. 39. (1) Усвояване на обезпечение – банкова гаранция, се извършва, като министърът
на икономиката отправя искане за усвояване
на съответна сума по банковата гаранция
до ба н ката издат ел. Срок ът за пода ва не
на искането в банката издател е 7 работни
дни считано от датата на постъпване на
искането за усвояване в Министерството на
икономиката.
(2) Искането следва да е писмено и да
съдържа нареждане до банката да заплати
посочената сума по банкова сметка на Министерството на икономиката. Подлежащият на
изпълнение акт изрично се записва в искането.
(3) Банката – издател по гаранцията, е
длъжна да заплати поисканата парична сума
в срок до 3 работни дни след получаване на
първо искане за плащане. Плащането се счита за извършено със заверката на банковата
сметка на Министерството на икономиката
с поисканата сума.
(4) Когато искането за усвояване на гаранцията е предявено съгласно посочените в нея
условия, банката издател изпълнява плащането
без право на възражения или оспорване.
(5) В срок от 7 работни дни считано от
постъпване на усвоената сума по банковата
сметка на Министерството на икономиката
същата се превежда по сметката на държавния
орган, поискал усвояването.
Чл. 40. (1) Когато до извършване на превода от Министерството на икономиката към
съответния държавен орган постъпят повече
от едно искания за усвояване, се удовлетворяват всички искания.
(2) Ако се установи, че общият размер на
обезпеченията по всяка една от регистрираните
дейности по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП
не е достатъчен да се удовлетворят всички
искания, исканията се удовлетворяват по реда
на тяхното постъпване до усвояване на пълния размер на всяко едно от предоставените
обезпечения.
Чл. 41. (1) В случай че подлежащият на
изпълнение акт бъде отменен или признат за
нищожен с влязло в сила решение на съд или
административен орган или изпълнението му
бъде спряно по предвидения в закона ред,
регистрираното лице има право да поиска
писмено от министъра на икономиката да
прекрати, съответно спре, започналото усвояване на обезпечението. Към искането се
прилага оригинал или заверен по надлежния

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

ред препис на съответния акт, обуславящ
прекратяването/спирането на изпълнението.
(2) В срок до 3 работни дни от постъпване
на искането за прекратяване/спиране на усвояването в Министерството на икономиката
министърът на икономиката предприема необходимите действия за прекратяване/спиране
усвояването на обезпечението, съответно писмено отказва да прекрати/спре изпълнението.
(3) Отказът за прекратяване/спиране на
усвояването подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Когато се прекратява/спира усвояването,
министърът на икономиката:
а) писмено оттегля искането за плащане
по банковата гаранция до банката издател;
б) писмено спира изпълнението на превода
към държавния орган, поискал усвояването, в
случаите, в които банката издател е превела
парите по сметката на Министерството на
икономиката; в случай на спиране на изпълнението усвоената парична сума остава по
сметка на Министерството на икономиката
като безсрочна гаранционна сума за обезпечаване на държавното вземане по акта,
послужил като основание за започване на
производството по усвояване, като върх у
гаранционната сума не се дължат лихви, а
регистрираното лице е длъжно да допълни
предоставеното обезпечение до установените
в закона размери в предвидените в закона
срокове; в случай на прекратяване на изпълнението получената сума се превежда
на регистрираното лице по посочена от него
банкова сметка;
в) спира изпълнението на превода към
държавния орган, поискал усвояването, в
случаите, в които обезпечението е паричен
депозит.
Чл. 42. В случай на освобождаване на банкова гаранция на основание чл. 13, ал. 1 и 4
от ЗАРИДСНПНП оригиналът на банковата
гаранция се връща на лицето с приемно-предавателен протокол.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 . (1) Н а р е д б а т а в л и з а в с и л а о т
26.07.2019 г.
(2) Изискването за минимална вместимост
за складовете за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) по чл. 17, ал. 1, т. 3 относно
минималния складов капацитет на данъчните
складове за съхранение на втечнен нефтен газ
(LPG) влиза в сила от 28.07.2020 г.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 4,
ал. 4 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани
с нефт и продукти от нефтен произход.
Министър:
Емил Караниколов
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и/или поземлен
имот, в който се
намира обектът
(Попълва се за
дейност по чл. 2,
а л . 1, т. 3 о т
ЗАРИДСНПНП)

22

Вид и размер на предоставеното обезпечение, а в случаите
на предоставена неотменяема и безусловна
банкова гаранция – и
дата, до която е валидна

Обект за извършване на търговска дей нос т на
дребно, с посочване на адрес, поземлен имот, в
който се намира
обектът, и вида
на обекта – бензиностанция или
вътрешен обект
(Попълва се за
дейност по чл. 2,
а л . 1, т. 2 о т
ЗАРИДСНПНП)

Дата и номер
на заповедите за промяна на обстоятелствата в
регист рацията и номер
и дата на
новите удостоверения за
регистрация

11

Tърговски и адм и н ис т рат и вн и
сгради, офиси
(Попълва се за
дейност по чл. 2,
а л . 1, т. 1 о т
ЗАРИДСНПНП)

Търговски дейности и
режими, в резултат на
които ще бъдат придобивани нефтът и продуктите от нефтен произход,
обект на търговията и
съхранението, включително внос и ВОП

9

Дата на
пос т ъпване на
за явлението за
регистрация
в МИ

ДЪРЖАВЕН

Обек т за пълнене на бу т и лк и с вт ечнени
неф т ен и газове
(LPG) с посочване на адрес
и/или поземлен
имот, в който се
намира обектът
(Попълва се за
дейност по чл. 2,
а л . 1, т. 5 о т
ЗАРИДСНПНП)

2

1

Да н н и
за контакт на
ФЛ – адрес, телефон и/
или адрес
на е лектронна
поща

22

Описание на
т ранспортното
с р едс т во (По пълва се за дейност по чл. 2,
а л . 1, т. 4 о т
ЗАРИДСНПНП)

ЕИК
по
Закона за
т ърг овск и я
р ег ис т ър и
регистъра
на юридическ и т е лица
с нестопанска цел/№
на ч у ж дест ранна регистрация
на търговци
и ЮЛ

Н а и м е нование
и правна
форма на
юридическото лице,
с ъ о т в е т но
имена на
физическото лице

Регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 58
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Приложение
Приложение № 2 към
чл. 13, ал. 1 № 2
към чл. 13, ал. 1

Входящ № и дата на подаване на заявлението:
(попълва се от Министерството на икономиката)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход
1. ЗАЯВИТЕЛ :
(Изписва се пълното наименование на търговец/юридическо лице/три имена на физическото лице)

2. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ:
Юридическо лице

Физическо лице:

или ЕТ:

ЕГН
или
Личен № на чужденец
или друг чуждестранен
личен № или № на
документ, позволяващ
идентифицирането на
лицето:

ЕИК
или
№ на чуждестранна
регистрация:

3. АДРЕС:
3а. Седалище и адрес на управление по регистрация – при заявител юридическо лице или ЕТ
Седалище:
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

3б. Седалище и адрес на управление на клоновете – при
заявител юридическо лице или ЕТ

(Брой клонове)

Седалище на клон:
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Адрес на управление на клон:
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

С Т Р.
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Телефон №:

ВЕСТНИК

Факс №:
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e-mail:

(Точка 3б. се попълва за всеки отделен клон)

3в. Адрес на физическо лице
Постоянен адрес на територията на страната: (Не се попълва, ако лицето е чуждестранен граждани)
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Адрес на територията на страната за връчване на призовки и съобщения: (Попълва се от граждани на страната и
от чуждестранни граждани)

Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

4. ПРИ ЗАЯВИТЕЛ ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:
4а. Органи на управление на заявителя:
Трите имена на
членовете на
колективни органи
или
наименование ако
членовете на органите
за управление са
юридически лица:

ЕГН или ЕИК
със седалище и
адрес на
управление и
трите имена на
лицето, което го
представлява:

4б. Заявителят се представлява от:
Трите имена на лицата,
които го представляват
или
наименование ако
членовете на органите
за управление са
юридически лица:

ЕГН или ЕИК
със седалище и
адрес на
управление и
трите имена на
лицето, което го
представлява:

4в. Начин на представляване:
4г. Срок, за който е
учредено
юридическото лице:

4д. Размер на
внесения уставен
капитал или на
активите:

5. ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
(ЗАРИДСНПНП), ЗА КОЯТО СЕ ИСКА РЕГИСТРАЦИЯ:
1. Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход.
2. Търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход.
3. Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови
стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
4. Транспорт на нефт и продукти от нефтен произход.
5. Пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове.

БРОЙ 58
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6. Дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG).
7. Временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за
подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън
данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за
акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския
стопанин, които не подлежат на последваща продажба
(За всеки отделен вид дейност по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП се попълва и подава отделно заявление)

6. Данни за нефт и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността по т. 5, описани
словом и с кодове по актуалната Комбинирана номенклатура на Европейския съюз от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за изменение на приложение I към
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата
митническа тарифа (ОВ, L 282/1 от 28 октомври 2011 г.):
ОПИСАНИЕ

КОД ПО КОМБИНИРАНАТА
НОМЕНКЛАТУРА НА ЕС

(Лицата, които заявяват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП не попълват т. 6)

7. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО Т. 5:
Режими по Закона за митниците, в
резултат на които ще бъдат
придобивани нефт и продукти от
нефтен произход.
Режими по Закона за акцизите и
данъчните складове, в резултат на
които ще бъдат придобивани нефт и
продукти от нефтен произход.
Обекти на търговия.
Обекти на съхранение.
Внос и вътрешнообщностни
пристигания.
Друга информация за заявената
икономическа дейност.

8. ВИД НА ОБЕКТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОГАТО ЗАЯВЕНАТА ДЕЙНОСТ Е
ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 от ЗАРИДСНПНП:
бензиностанция
вътрешен обект

9. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И КОНТАКТИ СЪС ЗАЯВИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

С Т Р.
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Лице/а за контакт:
Трите имена:
Телефон/Мобилен тел. №:

e-mail:

(При заявяване за регистрация на три или повече обекта се посочват лица за контакт)

10. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА:
10а. Промяна на регистрирани обстоятелства:
10б. Нови обстоятелства:
(Към заявлението се прилагат документите, доказващи съответното обстоятелство)

С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
заявителят не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данък върху добавената стойност (за
дейност по чл.2, ал.1, т. 1-7 от ЗАРИДСНПНП)
заявителят няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения
по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения (за дейност по чл.2,
ал.1, т. 1‐7 от ЗАРИДСНПНП)
да разполага със собствена, наета и/или да ползва на друго правно основание земеделска техника (за
дейност по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)
заявителят отговаря на условията на чл. 8, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗАРИДСНПНП (за дейност по чл.2, ал.1, т. 3
от ЗАРИДСНПНП)
заявителят е земеделски стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители (за дейност
по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)
разполага със собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове и/или резервоари за
съхранение на нефт и продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 куб. м. (за дейност
по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)
съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход са с монтирани средства за
измерване на изведените от тях количества (за дейност по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)
съдовете и/или резервоарите за съхранение отговарят на нормите и правилата за пожарна безопасност (за
дейност по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

(Изброяват се всички приложени към заявлението документи)

ДЕКЛАРИРАМ
истинността
заявенитеобстоятелства
обстоятелстваииприложените
приложените към
към заявлението
ДЕКЛАРИРАМ
истинността
на на
заявените
заявлението
документи.
документи.
Известна
ми еминаказателната
отговорност,
кодексза
за
Известна
е наказателната
отговорност,която
коятонося
носяпо
по чл.
чл. 313
313 от
от Наказателния
Наказателния Кодекс
деклариране
на
неверни
данни.
деклариране на неверни данни.
..............................................
......................................
(име, подпис)
(име, подпис)

ВЕСТНИК

Попълва се за горивата, получавани от
земеделския стопанин за собствената му
дейност (чл. 8, ал. 7, т. 3 от ЗАРИДСНПНП)

Вид и регистра- Основание Дата
Коли- Местона- Вид и реционен номер
за ползна за- чество значение гистрациона превозното
ване на режда- на заре(насенен номер
средство, с ко- превозното не на деното
леното (ако има таето горивото е средство превоз- гориво място и/ къв) на всятранспортирано (собственото
в пре- или места ка единица
от обекта до
ност,
сред- возното в земли- земеделска
местоназначени- наем или
ство средство щето), до
техника,
ето (населеното ползване
(в ликоето се която е замясто и/или
на друго
три)
транспорредена
места в земли- правно остира гощето)
нование)
ривото
Попълва се за изведените от обекта Попълва се за зареждане на земеделска техника извън обекта на земена земеделския стопанин горива делския стопанин (чл. 8, ал. 7, т. 5 от ЗАРИДСНПНП)
(чл. 8, ал. 7, т. 4 от ЗАРИДСНПНП)

ИдентифиДата
КолиДанни за рекация (вид и на за- чество гистрацията на
рег. номер) на режда- гориво
земеделската
превозното
не
(в лит техника, която
средство, с
ри)
е заредена
което горивото е доставено

ДЪРЖАВЕН

Дата на Коли- Обект,
зареж- чество от койдане на гориво то е досъдовете (в лит ставено
и/или
ри)
гориво
резервоарите с
гориво

Наименование и правна форма на юридическото лице/имена на физическото лице:
ЕИК или номер на чуждестранната регистрация на юридическото лице/данни за контакт – адрес, телефон и/или адрес на електронна
поща на физическото лице:
Номер и дата на удостоверението за регистрация по чл. 16 от ЗАРИДСНПНП:
Специален регистър на земеделския стопанин за обект по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП: ………………………… (№/наименование)
Идентификационни данни на обекта:
(наименование, адрес, номер на поземления имот, в който се намира)
Имена на физическото лице, упълномощено да води специалния регистър:
(ако регистърът се води от регистрираното лице лично, това изрично се записва)

Приложение № 4
към чл. 28

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, ал. 1, т. 3 от
Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата,
осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Долуподписаният ………….., ЕГН: …….., притежаващ лична карта № ......, изд. от МВР – ………… на ……...... г., постоянен адрес: гр. ……..,
ул. ……........ № …………., в качеството си на „......................“
ДЕКЛАРИРАМ, че
съм запознат с разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и:
1. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
2. Не съм или не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено
поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
3. Не съм поставен под пълно или ограничено запрещение.
4. Не съм бил собственик или член на ръководен или надзорен орган в дружество, което към момента на подаване на заявлението за
регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените
му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……… г.
Декларатор: ________________

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1, т. 3
Образец

БРОЙ 58
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Приложение № 5
към чл. 34, ал. 2
Образец

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИК АТА
Адрес: гр. София 1052, ул. „Славянска“ № 8
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Ние,
_________________________________________________________________________________________________________________
(банка, български клон на банка)

_________________________________________________________________________________________________________________,
(данни за регистрацията и представителството на банката, единен идентификационен код в търговския
регистър, седалище и адрес на управление на банката, съответно клона на територията на страната)

сме информирани от
_________________________________________________________________________________________________________________,

(идентификационни данни на физическото или юридическото лице – трите имена/наименование, ЕИК/
номер на чуждестранното юридическо лице/ЕГН/ЛНЧ, седалище и адрес на управление/постоянен адрес,
представителство на юридическото лице (приложимото се попълва)

че лицето/дружеството в качеството му на заявител за първоначална регистрация/регистрирано
лице (ненужното се заличава) по Закона за административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) следва да предостави
в полза на Министерството на икономиката банкова гаранция в размер на _______________________
(словом: _________________________________________) лв. за обезпечаване на всички държавни вземания,
посочени в ЗАРИДСНПНП.
Във връзка с гореизложеното и по нареждане на ____________________________________________
ние, ______________________________________________________, ЕИК: ______________________________________,
(банка)

със седалище гр. _____________________ и адрес на управление: ___________________________________,
издаваме настоящата безусловна и неотменяема банкова гаранция за сумата от ___________
(словом: __________________________________________) и се задължаваме безусловно и неотменяемо
да заплатим на Министерството на икономиката всяка сума, ненадвишаваща общо сумата от
___________ (словом: __________________________________________) в срок до 3 (три) работни дни след
получаване на първо Ваше искане за плащане, надлежно подписано и подпечатано, указващо
акта, подлежащ на изпълнение, във връзка с който се предявява плащане по гаранцията. Във
Вашето искане за плащане следва да се посочи банкова сметка на Министерството на икономиката, по която да бъде извършено плащането.
Общата сума на настоящата гаранция се намалява с размера на всяко наше плащане, извършено по нея, по предявено искане за плащане.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството
на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са
автентични и Ви задължават съгласно действащото законодателство.
Тази банкова гаранция влиза в сила от ______________ г., валидна е за срок до _____________ г.
(не по-малко от една година и шест месеца считано от датата на влизането є в сила)

и изтича автоматично и окончателно, ако писменото искане за плащане по реда на предходния
абзац не е получено от нас на адрес: _________________________________________________ до 16,00 ч.
на датата на изтичане на срока на гаранцията. В случай че този ден е неработен, срокът на
валидност на гаранцията изтича в същия час на първия следващ работен ден.
Тази гаранция може да бъде освободена преди изтичане на срока на нейната валидност чрез
връщане на оригинала є от
_________________________________________________________________________________________________________________
(гарантираното лице)

с придружително писмо в __________________________________________________________________________
(банка)

на посочения наш адрес.
Правата по настоящата гаранция са непрехвърляеми.
Настоящата банкова гаранция се подчинява на българското законодателство и мястото на
юрисдикция е град София, Република България. Всички спорове, произтичащи от или във
връзка с тази гаранция за заплащане, ще бъдат представени за разглеждане и разрешаване от
компетентния съд в град София.
_________________________________________________
(подписи и печат на банката)

Приемане на гаранцията от Министерството на икономиката:
Гаранцията е приета на: …….........................................................................................…………………………………
(подпис и печат)
5669

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-2539 от 2012 г. за определяне максимал
ния размер на контролните точки, условията
и реда за отнемането и възстановяването им,
списъка на нарушенията, при извършването
на които от наличните контролни точки на
водача, извършил нарушението, се отнемат
точки съобразно допуснатото нарушение, както
и условията и реда за издаване на разрешение
за провеждане на допълнително обучение
(обн., ДВ, бр. 1 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 44
от 2015 г., бр. 28 от 2017 г. и бр. 26 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 12 думите „трудови или
граждански“ се заменят с „гражданските“, а
след думата „точки“ се поставя запетая и се
добавя „а ако преподавателите имат сключени
трудови договори, информацията за тях се
проверява служебно от служител от отдел
„Пътна полиция“ при ГДНП“.
§ 2. В чл. 15, ал. 2, т. 7 думите „трудови
или граждански“ се заменят с „гражданските“,
а след думата „точки“ се поставя запетая и
се добавя „а ако преподавателите имат сключени трудови договори, информацията за тях
се проверява служебно от служител от отдел
„Пътна полиция“ при ГДНП“.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а:
„§ 6а. Копия на документите по чл. 8,
ал. 1, т. 7 и чл. 15, ал. 2, т. 2, издадени след
1 януари 2012 г., не се подават от лицата по
чл. 5, а наличието на дипломи за завършено
висше образование на преподавателите се
установява служебно от служител от отдел
„Пътна полиция“ при ГДНП, като резултатът
от проверката се отразява върху списъка на
преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6. Служителят, извършил проверката, полага върху
списъка подпис и изписва длъжността си,
името и фамилията.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Параграфи 1 и 2 влизат в сила от
1 юли 2020 г.
Министър:
Младен Маринов
5641

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.;
доп., бр. 88 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 2 думите „положителна
акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от
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Закона за лечебните заведения“ се заменят с
„одобрение от министъра на здравеопазването
за извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения“.
§ 2. В чл. 8, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. номер и дата на сключения договор
или на заповедта по чл. 11, 13, чл. 22а, ал. 1
и чл. 22в, ал. 3;“.
§ 3. В чл. 9, ал. 2 думите „националния
консултант по съответната специалност, а когато няма определен такъв – от“ се заличават.
§ 4. Глава втора „Провеждане на обучението“ се изменя така:
„ Г л а в а

в т о р а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Раздел I
Прием и условия за провеждане на обучение
за придобиване на специалност от лица с
професионална квалификация по медицинска
професия от професионални направления
„Медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“
и лица с висше немедицинско образование
Чл. 11. (1) Обучението за придобиване на
специалност, при която основно се извършват
лечебна и/или диагностична дейност или непосредствено се предоставят здравни грижи
на пациенти, наричана за краткост „клинична
специалност“, се осъществява въз основа на
едно от следните основания:
1. сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда
на пълно работно време с база за обучение
по съответната специалност на длъжност за
специализант, посочена в чл. 17, ал. 1; договорът е със срок до изпълнението на учебната
програма и индивидуалния учебен план, но
не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3; изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план се потвърждава от висшето
училище при допускането на специализанта
до държавен изпит;
2. договор за повишаване на квалификацията по чл. 234 от Кодекса на труда, сключен
между база за обучение и неин служител с
придобита вече друга специалност в системата
на здравеопазването;
3. заповед на министъра на отбраната или
оправомощено от него длъжностно лице по
чл. 92, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Структурата, в която е назначен специализантът по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса
на труда или в която се обучава въз основа
на договор по чл. 234 от Кодекса на труда
или заповед по чл. 11, ал. 1, т. 3, трябва да
осъществява дейности по специалността, по
която той се обучава.
(3) В договора и заповедта по ал. 1 се
посочва задължението на ръководителя на
базата за обучение да осигури присъствието
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на специализанта в друго лечебно заведение
или в национален център по проблемите на
общественото здраве при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 2 за частите от учебната
програма, които базата за обучение не може
да проведе, и за предвиденото в учебната
програма теоретично обучение.
(4) Обучението за придобиване на клинична специалност от чужденци, които не са
граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското
икономическо пространство и Швейцария, и
не са с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, или
с предоставено право на убежище, признат
статут на бежанец или хуманитарен статут и
които не са чужденци от българска народност,
се провежда въз основа на сключен договор
за обучение между висшето училище, базата
за практическо обучение и специализанта
при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 2.
(5) Обучението за придобиване на специалност, при която по време на обучението
не се извършва лечебна и/или диагностична
дейност и не се предоставят непосредствено
здравни грижи на пациенти като основна
дейност, наричана за краткост „неклинична
специалност“, се осъществява въз основа на
заповед на ректора на висшето училище.
(6) Обучението за придобиване на военномедицинска специалност се осъществява въз
основа на заповед на началника на Военномедицинската академия.
Чл. 12. (1) Обучението за придобиване
на клинична специалност започва от датата,
посочена в договора или заповедта по чл. 11,
ал. 1 или 4 или чл. 13, ал. 3, а обучението
за придобиване на неклинична специалност
започва от датата, посочена в заповедта на
ректора на висшето училище.
(2) Обучението за придобиване на военномедицинска специалност започва от датата,
посочена в заповедта на началника на Военномедицинската академия.
(3) Обучението за придобиване на специалност приключва с успешно полагане на
държавния изпит за специалност в срок не
по-дълъг от 5 години след изтичане на срока,
определен в приложение № 1 за съответната
специалност.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 обучението за придобиване на специалност се
прекратява по реда на чл. 25.
Чл. 13. (1) Центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна
хематология, държавните психиатрични болници и други лечебни заведения, които нямат
одобрение от министъра на здравеопазването
за обучение по съответната специалност, могат
да сключват договори с бази за обучение по
чл. 5, ал. 2 за обучение по клинични специалности на свои служители.
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(2) Висшите училища могат да сключват
договори с бази за обучение по чл. 5, ал. 2
за обучение по клинични специалности на
свои служители.
(3) Отношени ята меж ду лечебното заведение по ал. 1, което няма одобрение от
министъра на здравеопазването за обучение,
или висшето училище по ал. 2 и служителя
му, който ще се обучава по клинична специалност, се уреждат по реда на чл. 234 от
Кодекса на труда.
Чл. 14. (1) В 7-дневен срок от сключването
на договора или издаването на заповедта по
чл. 11, ал. 1 или 4 или чл. 13, ал. 3 базата за
обучение изпраща във висшето училище, с
което има сключен договор, заверени копия
на следните документи:
1. документ за самоличност на специализанта;
2. диплома за придобитата от специализанта
професионална квалификация в Република
България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната
квалификация е придобита в друга държава;
3. договорите по чл. 11, ал. 1 или 4 или
чл. 13 или заповед по чл. 11, ал. 1, т. 3;
4. удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
5. удостоверение за владеене на български
език и професионалната терминология на
български език, издадено по реда на наредбата
по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в
случаите по чл. 19, ал. 1 и 2;
6. заповедта на министъра на здравеопазването за одобрение на лечебното заведение
за обучение на специализанти по съответната
специалност.
(2) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 висшето училище проверява
дали подадените документи са в съответствие
с изискванията на тази наредба. В случай че са
спазени изискванията на наредбата, висшето
училище регистрира специализанта и издава
книжка за специализация.
(3) В книжката за специализация се вписва
регистрационният номер на специализанта от
регистъра на специализантите по чл. 8, ал. 2.
Висшето училище изпраща книжката за специализация на базата за обучение в 7-дневен
срок от получаване на номера от регистъра
на специализантите.
(4) В случай че са установени несъответствия на подадените документи с изискванията на наредбата, висшето училище писмено
уведомява базата за обучение и определя срок
за отстраняването им.
(5) В 7-дневен срок от отстраняване на
несъответствията по ал. 4 висшето училище
регистрира специализанта и издава книжка
за специализация.
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(6) В случай че несъответствията по ал. 4
не са отстранени в определения срок, висшето училище не регистрира специализанта, за
което уведомява базата за обучение.
(7) Когато специализантът се обучава по
неклинична специалност, висшето училище,
издало заповедта за провеждане на обучението,
регистрира специализанта и издава книжката
за специализация.
(8) Военномедицинската ака деми я регистрира специализанта, обу чаващ се по
военномедицинска специалност, и издава
книжката за специализация по военномедицинските специалности.
Чл. 15. (1) Теоретичното обучение се провежда в редовна форма, а ако е предвидено
в учебната програма, може да се провежда и
дистанционно.
(2) Практическото обучение по клиничните
специалности се провежда на пълно работно
време съобразно характера на дейностите
по съответната специалност. Обучението се
осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата
за обучение, като той носи отговорност за
извършваната от него дейност в съответствие
с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.
(3) Трудовото възнаграждение на специализанта, получавано за извършваната от
него дейност, не може да бъде по-малко от
минималния месечен размер на осигу рителния доход за съответната икономическа
дейност и квалификационна група професии,
определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната
календарна година.
(4) Трудовото възнаграждение на специализантите, приети на места, финансирани от
държавата по реда на чл. 46, ал. 5, не може
да бъде по-малко от две минимални работни
заплати за страната. За специализантите по
„Обща медицина“, приети на такива места,
трудовото възнаграждение не може да бъде
по-малко от 1,8 пъти минималния месечен
размер на осигурителния доход за съответната
икономическа дейност и квалификационна
група професии, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
за съответната календарна година, а за специалностите, определени по реда на чл. 42б,
ал. 2, не може да бъде по-малко от размера,
определен със заповедта по чл. 42б, ал. 2.
(5) Практическото обучение по неклиничните специалности се извършва съобразно
утвърдената учебна програма.
(6) Колоквиумите, предвидени в учебната
програма, се провеждат пред комисия, определена със заповед на ректора на висшето
училище, регистрирало специализанта, или на
определено от него длъжностно лице, която
се състои от най-малко двама членове.
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Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на
специалността „Обща медицина“ е повече с
практическа, отколкото с теоретична насоченост. То се провежда съобразно учебната
програма за срок от три години, от които
теоретично обучение – не повече от 8 месеца, и практическо обучение – не по-малко от
28 месеца.
(2) В продължителността на практическото обучение по ал. 1 се включват най-малко
6 месеца обучение в лечебно заведение за
болнична помощ, получило одобрение от
министъра на здравеопазването за обучение,
и най-малко 6 месеца – в амбулатория за
първична медицинска помощ, получила одоб
рение от министъра на здравеопазването за
обучение по „Обща медицина“.
(3) Теоретичното обучение по ал. 1 може
да се провежда в редовна или дистанционна
форма. Висшите училища организират провеждането на дистанционната форма на обучение
въз основа на учебна документация, разработена в съответствие с учебната програма за
специалност „Обща медицина“ и с Наредбата
за държавните изисквания за организиране
на дистанционна форма на обу чение във
висшите училища, приета с Постановление
№ 292 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 99 от 2004 г.).
Чл. 17. (1) Базите за обучение обявяват
целог од и ш но, вк л юч и т ел но на и н т ерне т
страниците си, свободните длъжности за
специализанти, които могат да бъдат: „лекар,
специализант по …“, „фармацевт, специализант
по …“, „медицинска сестра, специализант по
…“, „акушерка, специализант по …“, „фелдшер,
специализант по …“, „рехабилитатор, специализант по …“, „инспектор по обществено
здраве, специализант по …“. За останалите
медицински специалисти и за лицата с немедицинско образование се обявява подходяща
за тях длъжност за специализант.
(2) В 14-дневен срок базите за обучение
уведомяват Министерството на здравеопазването за обявените от тях свободни длъжности за специализанти. Министерството
на здравеопазването публикува на интернет
страницата си постъпилата информация за
свободни длъжности за специализанти.
(3) Заемането на длъжностите по ал. 1
се извършва след провеждане на конкурс
по реда на Кодекса на труда с изключение
на длъжностите за специализанти по „Обща
медицина“, за които може да не се провежда
конкурс.
(4) Времето, през което медицинските
и немедицинските специалисти работят по
клинична специалност в база за обучение на
основание, различно от посоченото в чл. 11,
ал. 1, не се зачита за обучение за придобиване
на специалност.
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(5) В едномесечен срок от приключване на
обучението за придобиване на специалност
от специализанта ръководителят на базата за
обучение писмено уведомява за това висшето
училище.
Чл. 18. (1) Приемът на специализанти по
неклинични специалности се извършва след
проведен конкурс по документи по ред, определен от висшето училище.
(2) Местата за специализанти по ал. 1 се
определят най-малко веднъж годишно от ректора на висшето училище или от определено
от него длъжностно лице.
(3) Предложения за места по ал. 2 до вис
шето училище, с което имат сключен договор за обучение на специализанти, подават
и националните центрове по проблемите на
общественото здраве и Военномедицинската
академия, които извършват обучение по съответната специалност.
(4) Редът и сроковете за подаване на предложенията по ал. 3 се определят от висшите
училища.
(5) Висшите училища обявяват на интернет
страниците си определените от тях места за
специализанти по неклинични специалности.
(6) Приемът на специализанти по военномедицински специалности се извършва
след проведен конкурс по документи по ред,
определен от Военномедицинската академия.
Чл. 19. (1) Гражданите на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от
Европейското икономическо пространство и
Швейцария, придобили професионалната си
квалификация в държава, различна от Репуб
лика България, могат да започнат обучение за
придобиване на специалност след признаване
на професионалната им квалификация по реда
на Закона за признаване на професионални
квалификации и успешно премината проверка на познанията по български език по реда
на чл. 89, ал. 2 на Закона за признаване на
професионални квалификации.
(2) Чужденците извън тези по ал. 1 могат да
кандидатстват за обучение за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
при следните условия:
1. владеят български език и професионалната терминология на български език,
установено по реда на наредбата по чл. 186,
ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
2. имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда
на Закона за признаване на професионални
квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3,
т. 2 от Закона за здравето, или
3. успешно са положили изпит в случаите
по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за
здравето.
(3) Лицата, придобили професиона лна
квалификация по немедицинска професия в
чужбина, могат да кандидатстват за обучение
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за придобиване на специалност след признаване на висшето им образование по реда на
Закона за висшето образование.
(4) Владеенето на български език до степен,
гарантираща възможността на гражданите на
държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо
пространство и Швейцария, придобили професионалната си квалификация в Република
България, да се обучават за придобиване на
специалност на български език, се установява
при условия и ред, определени от висшето
училище, а по военномедицинските специалности – от Военномедицинската академия.
Чл. 20. (1) Ръководителят на базата за обучение определя за ръководител на специализанта лице с призната съответна специалност
и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години.
(2) Ръководителят на специализанта:
1. изработва индивидуален учебен план в
срок до един месец от сключването на договора по чл. 11, ал. 1 или 4 или чл. 13, ал. 3
или от издаването на заповедта за провеждане
на обучението, който включва и списък със
задължителните умения и компетентности,
които специализантът следва да придобие
по време на обучението си; индивидуалният
учебен план се утвърждава от ръководителя
на базата за обучение;
2. може да участва в провеждането на
колоквиумите;
3. контролира и съдейства за изпълнението
на изискваните по учебната програма практически дейности (изследвания, операции,
манипулации и др.);
4. оценява напредъка на специализанта в
края на всяка година от обучението на специализанта и отбелязва задължителните умения
и компетентности, които специализантът е
овладял до момента;
5. изготвя атестат за практическата дейност, реализирана по време на обучението и
изпълнението на индивидуалния учебен план;
6. може да присъства на държавния изпит
на специализанта.
(3) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръководители на не повече от трима специализанти
по клинични специалности.
(4) Ръководителят на базата за обучение
изпраща във висшето училище, регистрирало специализанта, копие на индивидуалния
учебен план по ал. 2, т. 1 в 7-дневен срок от
утвърждаването му.
(5) Висше т о у ч и л и ще п роверя ва да л и
индивидуалният учебен план по ал. 4 е в
съответствие с утвърдената от министъра на
здравеопазването учебна програма по съответната специалност. В случай че се установят
несъответствия, висшето училище в 1-месечен
срок уведомява писмено базата за обучение и
определя срок за отстраняването им.
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Чл. 21. (1) Практическото обучение по
модули и раздели, които не могат да се провеждат в базата за обучение, се провежда в
други лечебни заведения или национални
центрове по проблемите на общественото
здраве – бази за обучение.
(2) Условията и редът за провеждане на
практическото обучение на специализантите за
времето, за което се обучават в друго лечебно
заведение или национален център по проблемите на общественото здраве, се определят в
договор между базата за обучение на специализанта и приемащото лечебно заведение или
национален център, а за специализантите по
„Обща медицина“ – между висшето училище,
което ги е регистрирало, базата за обучение
и приемащото лечебно заведение.
(3) Приемащото лечебно заведение или
национален център по проблемите на общественото здраве издава на специализанта
удостоверение за всеки преминат модул или
раздел от учебната програма.
(4) Част от практическото обучение може
да се провежда и в чужбина със съгласието
на ръководителя на базата за обучение. Приз
наването на проведеното в чужбина обучение
се извършва по реда на чл. 23.
Чл. 22. (1) Висшите училища и националните центрове по проблемите на общественото
здраве обявяват на интернет страниците си
план-график за провеждане на включеното в
учебните програми теоретично обучение по
различните специалности и определените от
тях такси за участие.
(2) Ако висшето училище, в което е регист
риран специализантът, не може да проведе
част или цялото теоретично обучение, то се
провежда в друго избрано от специализанта
висше училище.
(3) Висшето училище по ал. 2, което е
провело обучението, и националните центрове
по проблемите на общественото здраве издават удостоверение за всяка премината от
специализанта част от теоретичното обучение.
(4) Ако специализантът по ал. 2 е приет
на място по чл. 45, ал. 2, висшето училище,
регистрирало специализанта, издава документ,
удостоверяващ това обстоятелство. Специализантът е длъжен да представи документа
във висшето училище, в което ще проведе
теоретичното обучение, което не може да
бъде проведено във висшето училище, в което
е регистриран.
Раздел II
Прием и условия за провеждане на обучение
за придобиване на специалност от лица с
професионална к ва лификация „ лекар по
дентална медицина“
Чл. 22а. (1) Обучението за придобиване на
специалност за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ се
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осъществява въз основа на заповед на ректора
на висшето училище.
(2) Когато практическото обу чение по
специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ се
провежда в база за обучение – лечебно заведение по чл. 5, ал. 2, т. 2, висшето училище по
ал. 1 сключва договор с лечебното заведение
за провеждане на обучението в съответствие
с изискванията на тази наредба.
Чл. 22б. (1) Местата за специализанти – лекари по дентална медицина, се определят
най-малко веднъж годишно от ректора на
висшето училище или от определено от него
длъжностно лице.
(2) Предложения за места по ал. 1 до вис
шето училище, с което имат сключен договор за обучение на специализанти, подават
и лечебните заведения по чл. 5, ал. 2, т. 2,
получили одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по специалности за
лица с професионална квалификация „лекар
по дентална медицина“.
(3) Редът и сроковете за подаване на предложенията по ал. 2 се определят от висшите
училища.
(4) Висшите училища обявяват на интернет страниците си определените от тях места
за специализанти по специалности за лица
с професионална квалификация „лекар по
дентална медицина“.
Чл. 22в. (1) Приемът на специализанти –
лекари по дентална медицина, се извършва
след проведен конкурс по ред, определен
от висшето училище, съвместно с базата за
обучение по чл. 22а, ал. 2.
(2) Висшето училище издава заповед за
провеждане на обучението на приетите специализанти, регистрира ги и издава книжка за
специализация. В книжката за специализация
се вписва регистрационният номер на специализанта от регистъра на специализантите
по чл. 8, ал. 2.
(3) Приетите специа лизанти ск лючват
договор с базата за обучение, посочена в заповедта на ректора, в който се регламентират
условията за провеждане на практическото
обучение в съответствие с изискванията на
тази наредба. Базата за обучение изпраща в
7-дневен срок копие на договора до висшето
училище, издало заповедта по ал. 2.
(4) В договора по ал. 3 се посочва задължението на ръководителя на базата за обучение
да осигури присъствието на специализанта
във висше училище или лечебно заведение
по чл. 5, ал. 2, т. 2 за частите от учебната
програма, които базата за обучение не може
да проведе, и за предвиденото в учебната
програма теоретично обучение.
(5) Обучението за придобиване на специалност за лица с професионална квалификация
„лекар по дентална медицина“ започва от
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датата, посочена в заповедта на ректора на
висшето училище.
Чл. 22г. (1) Теоретичното обу чение се
провежда от висшето училище съобразно
утвърдените учебни програми. Висшите училища обявяват на интернет страниците си
план-график за провеждане на включеното в
учебните програми теоретично обучение по
различните специалности и определените от
тях такси за участие.
(2) Практическото обучение по специалностите за лица с професионална квалификация
„лекар по дентална медицина“ се провежда на
пълно работно време съобразно характера на
дейностите по съответната специалност. Обучението се осъществява чрез личното участие
на специализанта в дейностите, извършвани в
базата за обучение, като той носи отговорност
за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и
правилата за добра дентална практика.
(3) Колоквиумите, предвидени в учебната
програма, се провеждат пред комисия, определена със заповед на ректора на висшето
училище, която се състои от най-малко двама
членове.
(4) С договора по чл. 22в, ал. 3 може да се
предвиди и по-дълъг срок за изпълнение на
учебната програма от определения в номенклатурата на специалностите при спазване
изискванията на чл. 12, ал. 3 и 4.
Чл. 22д. Лекарите по дентална медицина – граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария,
придобили професионалната си квалификация
в държава, различна от Република България,
и лекарите по дентална медицина – граждани
на трети държави, могат да започнат обучение
за придобиване на специалност по реда и при
условията на чл. 19.
Чл. 22е. Ректорът на висшето училище
по предложение на ръководителя на базата
за обучение определя ръководител на специализантите по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална
медицина“, за когото се прилагат изискванията
на чл. 20, ал. 1, 2 и 3.
Чл. 22ж. (1) Практическото обучение по
модули и раздели, които не могат да се провеждат в базата за обучение по специалност за
лица с професионална квалификация „лекар
по дентална медицина“, се провежда в друго
лечебно заведение или висше училище – бази
за обучение. Условията и редът за провеждане на това обучение се определят в договор
между базата за обучение на специализанта
и приемащото лечебно заведение или висше
училище.
(2) Приемащото лечебно заведение или
висше у чилище издава на специализанта
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удостоверение за всеки преминат модул или
раздел от учебната програма.
(3) Провеждането и признаването на обучение в чужбина се извършва по реда и при
условията на чл. 21, ал. 4.
Раздел III
Промени в обстоятелствата по провеждане на
обучението за придобиване на специалност
Чл. 23. (1) Медицински специалисти, които
са провели етап на обучение за придобиване
на специалност в чужбина и имат право да
упражняват медицинска професия съгласно
Закона за здравето, могат да продължат обучението си по същата специалност по реда на
тази наредба след признаване на проведения
период на обучение при условия и по ред, определени от висшето училище, регистрирало
специализанта, или от Военномедицинската
академия – за военномедицинските специалности.
(2) Лица, провели обучение в чужбина по
специалност от номенклатурата на специалностите по програма, съответстваща на утвърдената от министъра на здравеопазването
учебна програма по съответната специалност,
могат да подадат документи за допускане до
държавен изпит в избрано от тях висше училище или Военномедицинската академия за
военномедицинските специалности.
(3) Преценката за това, дали е изпълнена
утвърдената от министъра на здравеопазването учебна програма в случаите по ал. 2, се
извършва при условия и по ред, определени
от висшето училище или от Военномедицинската академия за военномедицинските
специалности.
(4) При извършване на преценката по ал. 3
задължително се изискват становища на наймалко двама специалисти по съответната
специалност, заемащи академична длъжност
„доцент“ или „професор“.
Чл. 24. (1) Обучението за придобиване на
специалност се прекъсва в следните случаи:
1. когато специализантът не провежда обучение за придобиване на специалност повече
от 1 месец;
2. при налагане на наказание заличаване
от регистъра на регионалната колегия на
съответната съсловна организация за срока
на заличаването;
3. в случаите по чл. 192 и 193 от Закона
за здравето;
4. по молба на специализанта.
(2) В 7-дневен срок от настъпването на
обстоятелство по ал. 1 ръководителят на базата за обучение уведомява писмено висшето
училище, регистрирало специализанта.
(3) Обучението за придобиване на специалност се прекъсва със заповед на ръководителя
на висшето училище или на Военномедицинската академия.
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(4) Обучението за придобиване на специалност се удължава със срока на прекъсването,
но не повече от срока по чл. 12, ал. 3.
Чл. 25. (1) Обучението за придобиване на
специалност се прекратява в следните случаи:
1. за клинични специалности при:
а) неявяване на специализант по чл. 11,
ал. 4 в базата за обучение в тримесечен срок
от началната дата на обучение, посочена в
договора;
б) прекратяване на договора по чл. 11, ал. 1
или чл. 13 или на заповедта по чл. 11, ал. 1,
т. 3 преди изпълнението на учебната програма
и индивидуалния учебен план;
в) наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията;
г) изтичане на срока на обучение по чл. 12,
ал. 3;
2. за неклинични специалности, специалности за лица с професионална квалификация
„лекар по дентална медицина“ и военномедицински специалности при:
а) неявяване на специализанта в базата за
обучение в тримесечен срок от началната дата
на обучение, посочена в заповедта;
б) неизпълнение на учебната програма или
показани слаби резултати при усвояването
на учебната програма, установено по ред и
условия, определени от висшето училище, в
което е регистриран специализантът, или от
началника на Военномедицинската академия
за военномедицинските специалности;
в) прекратяване на договора по чл. 22в,
ал. 3;
г) наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията;
д) изтичане на срока на обучение по чл. 12,
ал. 3;
е) молба на специализанта.
(2) В 7-дневен срок от настъпването на
обстоятелство по ал. 1 ръководителят на базата за обучение уведомява писмено висшето
училище, регистрирало специализанта.
(3) В случаите по ал. 1 базата за обучение
издава на специализанта удостоверение за
преминатото до момента практическо обучение за придобиване на специалност и му
предоставя заверено копие на документите,
удостоверяващи преминатото обучение.
(4) Обучението за придобиване на специалност се прекратява със заповед на ръководителя
на висшето училище или на Военномедицинската академия.
(5) Когато след прекратяване на обучението
по ал. 4 специализантът започне обучение за
придобиване на същата или друга специалност, преминатото обучение, удостоверено с
документа по ал. 3, може да бъде признато
при условия и по ред, определени от висшето
училище, регистрирало специализанта.
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(6) Когато специализант прекрати обучението си за придобиване на специалност в една
база, но в срок до един месец го продължи
в друга база, която има договор с висшето
училище, в което е регистриран, ректорът
на висшето училище не издава заповед за
прекратяване на обучението по ал. 4, а уведомява Министерството на здравеопазването
за промяната по реда на чл. 8, ал. 4.
(7) В случаите по ал. 6 специализантът
писмено уведомява висшето училище, в което
е регистриран, че ще продължи обучението
си в друга база, която има договор с висшето
училище.
Чл. 26. Висшите училища и Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването копие на заповедта за
прекъсване или прекратяване на обучението
за придобиване на специалност в 7-дневен
срок от издаването є.
Чл. 27. (1) Когато лечебното заведение
или националният център по проблемите на
общественото здраве престане да отговаря на
условията за база за обучение по чл. 5, ал. 2
и лечебното заведение или националният
център не са в процедура за получаване на
одобрение по чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения или акредитация по реда
на Закона за висшето образование, договорът
или заповедта по чл. 11, ал. 1 или 4, чл. 13,
чл. 22а, ал. 1 и чл. 22в, ал. 3 се прекратява.
(2) В случаите по ал. 1 лечебното заведение или националният център издава на
специализанта удостоверение за преминатото
до момента практическо обучение за придобиване на специалност и му предоставя заверено копие на документите, удостоверяващи
преминатото обучение.
(3) Специализантът има право да продължи своето обучение за придобиване на
специалност по реда на тази наредба в друга
база за обучение.
(4) Когато одобрението за обучение на лечебно заведение или акредитацията по реда
на Закона за висшето образование на висше
училище или национален център по проблемите на общественото здраве са изтекли, но те
са в процедура за получаване на последващо
одобрение/акредитация, специализантът има
право да прекъсне или да прекрати обучението
си за придобиване на специалност или при
възможност да проведе обучение по реда на
чл. 21 или 22ж.
(5) Времето, през което медицински или
немедицински специалист работи в лечебно
заведение или национален център по проб
лемите на общественото здраве, което не е
база за обучение по съответната специалност,
не се зачита за обучение за придобиване на
специалност.“
§ 5. Член 28 се изменя така:
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„Чл. 28. (1) До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които
са изпълнили съответната учебна програма
и индивидуален учебен план съгласно изискванията на наредбата в срок до 30 април
за изпитната сесия през май и в срок до
30 ноември за изпитната сесия през декември.
Преценката за това, дали учебната програма
е изпълнена в съответствие с изискванията
на наредбата, се извършва при условия и по
ред, определени от висшето училище, регистрирало специализанта и издало книжката
за специализация.
(2) Специализантите, изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен
план, се допускат до държавен изпит при
спазване на изискванията на чл. 12, ал. 3.“
§ 6. В чл. 29, ал. 2 думите „не повече от“
се заменят с „по възможност най-малко“.
§ 7. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „се
прилагат“ се заменят със „специализантите,
завършили обучението си в срок до 28 февруари за изпитната сесия през май и в срок
до 30 септември за изпитната сесия през
декември прилагат“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Специа лизантите, които предстои
да завършат обучението си до 30 април за
изпитната сеси я през май, съответно до
30 ноември за изпитната сесия през декември,
прилагат следните документи към заявлението за допускане до държавен изпит по ал. 2:
1. копие на книжката за специализация;
2. документ, издаден от базата за обучение, удостоверяващ проведеното до момента
теоретично и практическо обучение съгласно
учебната програма, включително извършените операции, манипулации и други, когато
съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински
дейности, както и срока, в който предстои да
бъде изпълнена учебната програма;
3. удостоверения за преминатите до момента модули или раздели от учебната програма,
които са проведени извън базата за обучение;
4. удостоверения за проведеното до момента
теоретично обучение“.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) В 5-дневен срок от приключването
на обучението, но не по-късно от 30 април
за изпитната сеси я п рез май, съот вет но
30 ноември за изпитната сесия през декември, специализантите по ал. 5 подават във
висшето училище, в което са регистрирани,
документите по ал. 3.
(7) Висшето училище взема решение за
допускане или недопускане на специализантите по ал. 5 в срок до 30 април за изпитната
сесия през май, съответно до 30 ноември за
изпитната сесия през декември.“
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4. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
§ 8. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Висшите училища и Военномедицинската академия:
1. изпращат в Министерството на здравеопазването в срок до 20 март за изпитната
сесия през май и в срок до 20 октомври за
изпитната сесия през декември списък на допуснатите до държавен изпит специализанти
по съответните специалности и списък на
специализантите по чл. 33, ал. 5;
2. уведомяват Министерството на здраве
опазването в 7-дневен срок, но не по-късно от
30 април за изпитната сесия през май, съответно
30 ноември за изпитната сесия през декември,
за решението си за допускане или недопускане
на специализантите по чл. 33, ал. 5;
3. разпределят допуснатите до държавен
изпит специализанти и специализантите по
чл. 33, ал. 5 по комисиите за държавен изпит;
4. уведомяват председателите на изпитните
комисии за броя на допуснатите до държавен
изпит специализанти и броя на специализантите по чл. 33, ал. 5, разпределени в тяхната
комисия, в срок до 5 април за изпитната сесия
през май и в срок до 5 ноември за изпитната
сесия през декември;
5. уведомяват специализантите за мястото,
датата и часа на провеждане на изпитите в
срок до 15 април за изпитната сесия през май
и в срок до 15 ноември за изпитната сесия
през декември;
6. изпращат на председателите на изпитните комисии извлечение от заповедта на
министъра на здравеопазването за съответната
комисия за държавен изпит за специалност,
документите на допуснатите специализанти
и изпитен протокол за всеки от тях в срок
до 20 април за изпитната сесия през май и в
срок до 20 ноември за изпитната сесия през
декември, а за допуснатите специализанти по
чл. 33, ал. 5 – в срок до 30 април за изпитната
сесия през май, съответно до 30 ноември за
изпитната сесия през декември.
(2) Ако бъде установено, че специализант
по ал. 1, т. 1 или 2 е допуснат до държавен
изпит в несъответствие с изискванията на
наредбата, Министерството на здравеопазването уведомява за това висшето училище или
Военномедицинската академия. До отстраняване на несъответствието специализантът не
се допуска до държавен изпит.
(3) Председателите на изпитните комисии
изпращат във висшите училища, а по военномедицинските специалности – във Военномедицинската академия, определените от тях
изпитни дати в срок до 10 април за изпитната сесия през май и в срок до 10 ноември за
изпитната сесия през декември.“
§ 9. В чл. 35 се създава изречение четвърто:
„Решенията на изпитната комисия се вземат
с обикновено мнозинство.“
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§ 10. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 лицата подават
заявление до ректора на висшето училище,
регист рира ло специа лизанта, в срока по
чл. 33, ал. 2.“
§ 11. В чл. 40, ал. 2 думите „50 % от месечната минимална работна заплата за страната
за един месец“ се заменят с „230 лв.“
§ 12. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „специалност „Обща
медицина“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „Таксата“ се заменя с
„Таксата по ал. 1 за неклинични специалности
и военномедицински специалности“, а думите „50 % от месечната минимална работна
заплата за страната“ се заменят с „230 лв.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Таксата по ал. 1 за специалности за
лица с професионална квалификация „лекар
по дентална медицина“ за български граждани, г ра ж дани на държави – ч ленк и на
Европейския съюз, на другите държави от
Европейското икономическо пространство и
на Швейцария, не може да надхвърля 460 лв.
за един месец. Таксите за по-кратко от един
месец практическо обучение се изчисляват
пропорционално.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В таксата по ал. 3 се включват и разходи за консумативи, когато те се осигуряват
от базата за обучение.
(5) Базите за обучение обявяват на интернет
страниците си определените от тях такси за
обучение по ал. 1.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
§ 13. Създават се чл. 42а, 42б и 42в:
„Чл. 42а. На специализантите могат да се
отпускат стипендии със средства от европейски
проекти и програми или друг източник. Когато
финансирането на стипендиите се извършва
със средства от Европейските структурни
фондове, размерът на стипендиите, редът и
условията за предоставянето им се одобряват
от комитета за наблюдение на съответната
оперативна програма.
Чл. 42б. (1) За времето на обучение на
специализантите, класирани на местата по
чл. 45, ал. 2, обучаващи се по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 1 по клинични специалности, Министерството на здравеопазването заплаща
на базата за обучение месечна субсидия в
размер на две минимални работни заплати за
страната и дължимите осигурителни вноски
върху тях, а за специализантите по „Обща
медицина“ – месечна субсидия в размер на
два пъти минималния месечен размер на
осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група
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професии, определен със закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване за
съответната календарна година, и дължимите
осигурителни вноски върху него.
(2) Въз основа на информацията по чл. 45,
ал. 1 и ал. 3, т. 2 министърът на здраве
опазването може със заповед да определи
специалности, за които Министерството на
здравеопазването да заплаща по-голям размер
на месечната субсидия, но не повече от три
минимални работни заплати за страната и
дължимите осигурителни вноски върху тях.
Чл. 42в. (1) Базите за обучение могат да
получават финансиране за обучение на специализанти по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 и от
общини, от лечебни заведения по чл. 13, ал. 1
или по европейски проекти и програми.
(2) Лечебните заведения по чл. 13, ал. 1
могат да получават финансиране за обучение
на свои служители по клинични специалности
по реда на чл. 13 от общини или по европейски проекти и програми.
(3) Когато финансирането по ал. 1 и 2 се
осъществява със средства от Европейските
структурни фондове, размерът, редът и условията за предоставянето му се одобряват
от комитета за наблюдение на съответната
оперативна програма.“
§ 14. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 45“ се добавя
„и субсидията по чл. 42б“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерството на здравеопазването
сключва договори с висшите училища и Военномедицинската академия за предоставяне
на средствата за финансиране на таксата за
обучение по ал. 1.“
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) За предоставяне на субсидията по чл. 42б
Министерството на здравеопазването сключва
договори с базите за обучение, а за предоставяне на субсидията по чл. 42б на амбулаториите за първична медицинска помощ – бази за
обучение по специалност „Обща медицина“,
Министерството на здравеопазването сключва
договори с висшите училища.
(5) Средствата за таксата за обучение по
ал. 1 се предоставят на висшето училище въз
основа на представена справка за проведеното обучение от специализантите, приети на
места по чл. 45, ал. 2 в съответното висше
училище или в база за обучение, която има
сключен договор с него.
(6) Субсидията по ал. 4 се предоставя на
тримесечие въз основа на представена справка за предстоящото обучение по клиничната
специалност на специализантите, заели места
по чл. 46, ал. 5.“
§ 15. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2:
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„(1) Ръководителите на базите за обучение,
които желаят да заявят места, финансирани
от държавата, представят ежегодно до 15 май
на директорите на регионалните здравни инспекции информация за броя и възрастовата
структура на практикуващите в тях специалисти, потребностите на базата за обучение
от специалисти и предложенията си за места
за специализанти по чл. 45 през следващата
календарна година.
(2) Ръководителите на лечебните заведения
за болнична помощ, центровете за психично
здраве, центровете за кожно-венерически
забол явани я, комп лексни те онколог и чни
центрове, центровете за спешна медицинска
помощ и центровете за трансфузионна хематология, които желаят да назначат медицински
и/или немедицински специалисти, за които
е изплащана субсидия по чл. 42б, представят
ежегодно до 15 май на директорите на регио
налните здравни инспекции информация за
свободните длъжности по специалности.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея
думите „от 1 до 31 май на министъра на
здравеопазването“ се заменят с „до 15 юни в
Националния център по обществено здраве
и анализи“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
се създава т. 5:
„5. информацията по ал. 1 и 2 по специалности.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5, като в нея
след думите „Златен Хипократ“ се поставя
запетая и се добавя „Златен Хермес с кадуцей“.
§ 16. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Националният център по обществено здраве и анализи обобщава информацията
от анализите на състоянието на специалистите
в здравеопазването по чл. 44, ал. 3 и 4 по
области и в срок до 1 септември предоставя
обобщената информация в Министерството
на здравеопазването.
(2) Министърът на здравеопазването ежегодно в срок до 30 октомври определя със
заповед броя на местата за специализанти
за следващата календарна година, разпределени по специалности и по бази за обучение
или висши училища, за които държавата ще
финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и/или
чл. 41, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл. 42б.
(3) Местата за специализанти по ал. 2 се
определят в съответствие с целите и приоритетите на националната здравна стратегия
въз основа на:
1. информацията по ал. 1;
2. броя на специализантите по съответната
специалност съгласно регистъра на специализантите в системата на здравеопазването;
3. информацията по чл. 44, ал. 5.“
§ 17. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В ал. 1 след думите „местата за специализанти“ се добавя „по неклинични специалности и специалности за лица с професионална
квалификация „лекар по дентална медицина“.
2. В ал. 2 думите „31 октомври“ се заменят
с „30 ноември“.
3. В ал. 3 числото „1“ се заменя с „31“.
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Местата за специализанти по клинични
специалности, за които държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и ще заплаща
субсидия по чл. 42б, се обявяват по реда на
чл. 17 и се заемат по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1
в рамките на календарната година, за която
са утвърдени, като в обявата задължително
се отбелязва, че местата са финансирани от
държавата.
(6) Базите за обучение, включени в заповедта по чл. 45, ал. 1, уведомяват писмено
Министерството на здравеопазването за всеки
специализант, заел място по реда на ал. 5, в
7-дневен срок от сключването на договора по
чл. 11, ал. 1, т. 1.“
§ 18. В чл. 47 думите „места, финансирани
от държавата“ се заменят с „места по чл. 46,
ал. 1“.
§ 19. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Финанси ранет о на обу чениет о по
чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 на кандидатите,
класирани на местата по чл. 46, ал. 1, започва
от 1 януари на календарната година, за която
са утвърдени местата.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Финансирането на обучението по чл. 40,
ал. 1 и изплащането на субсидия по чл. 42б
за специализантите, приети на местата по
чл. 46, ал. 5, започва от датата на започване
на обучението им за придобиване на специалност по реда на чл. 46, ал. 5.“
§ 20. В глава пета „Определяне на местата
за специализанти, финансирани от държавата“
се създават чл. 48а и 48б:
„Чл. 48а. (1) След придобиването на специалност специализантите, за които е изплащана
субсидия по чл. 42б, са длъжни да работят по
придобитата специалност в избрани от тях
лечебни заведения, определени по реда на
чл. 48б, за срок от три години.
(2) Специализантите, за които е изплащана
субсидия по чл. 42б, са длъжни да започнат
работа по специалността в лечебно заведение
по ал. 1 в 6-месечен срок от придобиването
на права на специалист.
(3) В случай че специализант, за когото е
изплащана субсидия по чл. 42б не изпълни
задължението си по ал. 1, той дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването
в размер на изплатената субсидия по чл. 42б
за срока на неговото обучение. Ако специализантът е отработил част от тригодишния
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срок по ал. 1, обезщетението се изчислява
пропорционално.
(4) Лицата по ал. 1 уведомяват регионалната
здравна инспекция, на територията на която се
намира лечебното заведение, за започването
на работа по специалността, както и за всяка
промяна в това обстоятелство до изтичане на
срока по ал. 1.
(5) Регионалната здравна инспекция уведомява на всяко тримесечие Националния
център по обществено здраве и анализи за
специализантите по ал. 1, започнали работа в
лечебно заведение на територията на областта.
(6) Въз основа на информацията по ал. 5
Националният център по обществено здраве
и анализи представя в Министерството на
здравеопазването ежегоден доклад.
Чл. 48б. (1) По предложение на директора
на Националния център по обществено здраве
и анализи министърът на здравеопазването
ежегодно в срок до 31 декември определя по
специалности лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве,
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центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове,
центровете за спешна медицинска помощ и
центровете за трансфузионна хематология,
в които специализантите по чл. 48а, ал. 1
могат да започнат работа, както и областите
или общините, на територията на които тези
специализанти могат да започнат работа в
лечебни заведения за извънболнична помощ.
(2) Предложението по ал. 1 се изготвя въз
основа на информацията от анализите на състоянието на специалистите в здравеопазването
по чл. 44, ал. 3 и 4 по области и информацията
от Националната здравна карта и се отправя
в срок до 1 септември.
(3) Определените от министъра на здравеопазването лечебни заведения, области и
общини се публикуват на интернет страниците на Националния център по обществено
здраве и анализи и Министерството на здравеопазването.“
§ 21. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2

Номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здраве
опазването
№ по
ред
I.

Специалност

Срок на
обучението
в години

Код на
специалността*

Специалности за лица с професионална квалификация „лекар“
Клинични специалности

1.

Акушерство и гинекология

4

1001

2.

Ангиология

4

1002

3.

Анестезиология и интензивно лечение

4

1003

4.

Вътрешни болести

5

1004

5.

Гастроентерология

4

1005

6.

Гериатрична медицина

4

1006

7.

Гръдна хирургия

5

1007

8.

Детска гастроентерология

4

1008

9.

Детска ендокринология и болести на обмяната

4

1009

10.

Детска кардиология

4

1010

11.

Детска клинична хематология и онкология

4

1011

12.

Детска неврология

4

1012

13.

Детска нефрология и хемодиализа

4

1013

14.

Детска пневмология и фтизиатрия

4

1014

15.

Детска психиатрия

4

1015

16.

Детска ревматология

4

1016

17.

Детска хирургия

5

1017

18.

Ендокринология и болести на обмяната

4

1018

19.

Инфекциозни болести

4

1019

20.

Кардиология

4

1020

21.

Кардиохирургия

5

1021
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Специалност
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обучението
в години

Код на
специалността*
1022

22.

Клинична алергология

4

23.

Клинична вирусология

3

1023

24.

Клинична имунология

4

1024

25.

Клинична лаборатория

4

1025

26.

Клинична микробиология

4

1026

27.

Клинична токсикология

4

1027

28.

Клинична фармакология и терапия

4

1028

29.

Клинична хематология

4

1029

30.

Кожни и венерически болести

4

1030

31.

Лицево-челюстна хирургия

5

1031

32.

Лъчелечение

4

1032

33.

Медицинска генетика

4

1033

34.

Медицинска онкология

5

1034

35.

Медицинска паразитология

3

1035

36.

Неврохирургия

5

1036

37.

Неонатология

4

1037

38.

Нервни болести

4

1038

39.

Нефрология

4

1039

40.

Нуклеарна медицина

4

1040

41.

Образна диагностика

4

1041

42.

Обща и клинична патология

4

1042

43.

Обща медицина

3

1043

44.

Ортопедия и травматология

5

1044

45.

Очни болести

4

1045

46.

Педиатрия

4

1046

47.

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

5

1047

48.

Пневмология и фтизиатрия

4

1048

49.

Професионални болести

4

1049

50.

Психиатрия

4

1050

51.

Ревматология

4

1051

52.

Спешна медицина

5

1052

53.

Спортна медицина

4

1053

54.

Съдебна медицина и деонтология

3

1054

55.

Съдебна психиатрия

4

1055

56.

Съдова хирургия

5

1056

57.

Трансфузионна хематология

4

1057

58.

Урология

5

1058

59.

Ушно-носно-гърлени болести

4

1059

60.

Физикална и рехабилитационна медицина

4

1060

61.

Хирургия

5

1061

Неклинични специалности
1.

Биохимия

4

1062

2.

Епидемиология на инфекциозните болести

3

1063

3.

Икономика на здравеопазването

2

1064
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4.

Комунална хигиена

4

1065

5.

Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)

3

1066

6.

Обща хигиена

3

1067

7.

Патофизиология

3

1068

8.

Радиационна хигиена

3

1069

9.

Радиобиология

4

1070

10.

Социална медицина и здравен мениджмънт

4

1071

11.

Токсикология

3

1072

12.

Трудова медицина

4

1073

13.

Фармакология

4

1074

14.

Хигиена на детско-юношеската възраст

3

1075

15.

Хранене и диететика

3

1076

II.

Специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

1.

Биохимия

4

2062

2.

Дентална имплантология

3

2077

3.

Дентална клинична алергология

3

2078

4.

Детска дентална медицина

3

2079

5.

Дентална образна диагностика

3

2080

6.

Обща дентална медицина

3

2081

7.

Оперативно зъболечение и ендодонтия

3

2082

8.

Орална хирургия

3

2083

9.

Ортодонтия

3

2084

10.

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

3

2085

11.

Протетична дентална медицина

3

2086

3

2087

12.

Социална медицина и обществено дентално здраве

III.

Специалности за лица с професионална квалификация „лекар“ – преподаватели във факултети по дентална медицина

1.

Дентална образна диагностика

IV.

Специалности за лица, притежаващи едновременно професионална
квалификация „лекар“ и професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

Клинични специалности
3

1080

Клинични специалности
1.

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

V.

Специалности за лица с професионална квалификация „магистърфармацевт“

4

3088

Клинични специалности
1.

Клинична фармация

3

4089

2.

Клинична химия

3

4090
4091

Неклинични специалности
1.

Анализ на лекарствените продукти

3

2.

Биохимия

4

4062

3.

Болнична фармация

3

4092

4.

Лечебни растения и фитофармацевтични продукти

3

4093

5.

Организация и икономика на дистрибуторската и
аптечната практика

3

4094

С Т Р.
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6.

Организация и икономика на фармацевтичното производство

3

4095

7.

Технология на лекарствата с биофармация

3

4096

№ по
ред

8.

Токсикология и токсикологичен анализ

3

4097

9.

Фармакология и фармакотерапия

3

4098

VI.

Специалности за лица с професионална квалификация по медицинска
професия от професионално направление „Здравни грижи“

1.

Анестезиология и интензивни грижи (за медицински
сестри и акушерки)

1

5099

2.

Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение (за медицински сестри и фелдшери)

1

5100

3.

Консултант по проблемите на майчинството и развитието на новороденото (за медицински сестри и
акушерки)

1

5101

4.

Операционна и превързочна техника (за медицински
сестри и акушерки)

1

5102

5.

Педиатрични здравни грижи (за медицински сестри
и фелдшери)

1

5103

6.

Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри
и фелдшери)

1

5104

7.

Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания (за медицински сестри и фелдшери)

1

5105

8.

Специфични грижи за трансплантирани пациенти (за
медицински сестри)

1

5106

9.

Спешна медицинска помощ (за медицински сестри,
фелдшери и акушерки)

1

5107

Клинични специалности

Неклинични специалности
1.

Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

1

5108

2.

Гериатрични здравни грижи (за медицински сестри
и фелдшери)

1

5109

3.

Консултант по кърмене и здравословно и диетично
хранене

1

5110

4.

Клинична социална работа (за медицински сестри,
акушерки, фелдшери и рехабилитатори)

1

5111

5.

Обществено здравеопазване

1

5112

6.

Първични здравни грижи (за медицински сестри,
фелдшери и акушерки)

1

5113

VII.

Специалности за лица с висше немедицинско образование
Клинични специалности

1.

Клинична психология (за психолози)

3

6114

2.

Клинична химия (за лица с квалификация в областта
на биологическите и химическите науки и биотехнологиите)

3

6090

3.

Лабораторна вирусология (за лица с квалификация в
областта на биологическите науки и биотехнологиите)

3

6115

4.

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици,
молекулярни биолози, биотехнолози)

3

6116

5.

Лабораторна микробиология (за лица с квалификация в
областта на биологическите науки и биотехнологиите)

4

6117
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Специалност

Срок на
обучението
в години

Код на
специалността*

6.

Медицинска радиологична физика (за лица с квалификация в областта на физическите и инженерните науки)

3

6118

1.

Анализ на лекарствените продукти (за химици)

3

6091

2.

Биофизика (за биолози и физици)

3

6119

3.

Биохимия (за биохимици, биолози, молекулярни биолози, химици, генетици и биотехнолози)

4

6062

4.

Икономика на здравеопазването

2

6064

5.

Лечебни растения и билково дело (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и
биотехнологиите)

3

6120

6.

Медицинска зоология (за биолози)

3

6121

№ по
ред

Неклинични специалности

7.

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

3

6122

8.

Медицинска санитарна физика (за инженери и физици)

3

6123

9.

Медицинска санитарна химия (за лица с квалификация в областта на химическите науки, екологията,
химични и металургични технологии, биотехнологии
и хранителни технологии)

3

6124

10.

Организаци я и икономика на фармацевтичното
производство (за биолози, икономисти, химици и
инженер-химици)

3

6095

11.

Радиационна хигиена (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите
науки и биотехнологиите)

3

6069

12.

Радиобиология (за лица с квалификация в областта
на биологическите, химическите, физическите науки,
биотехнологиите и генното и клетъчното инженерство)

4

6070

13.

Санитарно инженерство (за инженери и архитекти)

3

6125

14.

Теоретични основи на медицинската химия (за химици)

3

6126

15.

Токсикология (за лица с квалификация в областта на
биологическите и химическите науки, биотехнологиите, екологията, инженерната химия, химичните,
металургичните и хранителните технологии)

3

6072

VIII. Специалности за лица с висше медицинско и немедицинско
образование
Неклинични специалности
1.

Анатомия, хистология и цитология (за лекари, лекари
по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози)

2.

Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози)

3.

Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална
медицина, фармацевти, лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално
направление „Здравни грижи“, педагози, психолози)

3

1127 (за лекари)
2127 (за лекари по дентална медицина)
6127 (за биолози и молекулярни биолози)

3

1128 (за лекари)
6128 (за биолози и молекулярни биолози)

3

1129 (за лекари)
2129 (за лекари по дентална медицина)
4129 (за фармацевти)
5129 (за лица с професионална квалификация по
медицинска професия от
професион ално направление „Здравни грижи“)
6129 (за педагози и психолози)
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Специалност
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Срок на
обучението
в години

Правно регулиране в здравеопазването (за магистри,
работещи в системата на здравеопазването)

Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина,
биолози и молекулярни биолози)

2

1130 (за лекари)
2130 (за лекари по дентална медицина)
4130 (за фармацевти)
5130 (за лица с професионална квалификация по
медицинска професия от
професионално направление „Здравни грижи“)
6130 (за лица с висше немедицинско образование)

3

1131 (за лекари)
2131 (за лекари по дентална медицина)
6131 (за биолози и молекулярни биолози)

IX.

Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по „медицина“, „дентална медицина“
или „фармация“

1.

Авиационна медицина (за лекари)

2.

Военна токсикология

3.

3

Военномедицинско снабдяване (за фармацевти)

5.

Превантивна военна медицина

1132

4

1133 (за лекари)
2133 (за лекари по дентална медицина)
4133 (за фармацевти)

3

1134 (за лекари)
2134 (за лекари по дентална медицина)
4134 (за фармацевти)

Военномедицинско планиране

4.

Код на
специалността*

3
3

4135
1136 (за лекари)
2136 (за лекари по дентална медицина)
4136 (за фармацевти)

* Първата цифра от кода показва придобитата професионална квалификация, както следва:
1 – лекар;
2 – лекар по дентална медицина;
3 – едновременно професионална квалификация „лекар“ и професионална квалификация „лекар
по дентална медицина“;
4 – магистър-фармацевт;
5 – професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“;
6 – лица с висше немедицинско образование.“

§ 22. В приложение № 2 към § 3 от преходните и заключителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Думите „§ 3“ се заменят с „§ 4“.
2. В раздел I „Специалности за лица с професионална квалификация „лекар“ се създават
редове 42 – 45:
„42.

Клинична вирусология
Детска клинична хематология и онкология

44.

Вирусология
Клинична хематология, придобита след призната
специалност Детски болести
Микробиология

45.

Съдебна медицина

Съдебна медицина и деонтология“.

43.

Клинична микробиология

3. В раздел II „Специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална
медицина“ се създава ред 17:
„17.

Социална хигиена и организация на здраве
опазването

Социална медицина и обществено дентално здраве“.
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4. В раздел IV „Специалности за лица с висше немедицинско образование“ се създават редове 6 – 8:
„6.

Вирусология (за биолози и микробиолози)

7.

Микробиология (за микробиолози, молекулярни
биолози, биолози и биотехнолози)

8.

Санитарна химия (за химици)

Лабораторна вирусология (за лица с квалификация в областта на биологическите
науки и биотехнологиите)
Лабораторна микробиология (за лица с
квалификация в областта на биологичес
ките науки и биотехнологиите)
Медицинска санитарна химия (за лица
с квалификация в областта на химическите науки, екологията, химични и
металургични технологии, биотехнологии
и хранителни технологии)“.

5. В раздел VI „Специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ се създава ред 4:
„4.

Медицинска сестра за социални дейности

Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. (1) Специа лизан т и те, кои то к ъм
момента на влизане в сила на тази наредба
се обучават за придобиване на клинична
специалност и са класирани на места по
чл. 45, довършват обучението си по реда и
при условията, при които са приети.
(2) Специализантите, които към момента
на влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност „Обща
медицина“, могат да:
1. довършат обучението си по реда и при
условията, при които са приети;
2. продължат обучението си по реда на
тази наредба, като сключат договор по чл. 11,
ал. 1, т. 1 и в 7-дневен срок от сключването на
договора подадат във висшето училище, което
ги е регистрирало, заявление за прекратяване на обучението въз основа на заповед на
ректора; в 14-дневен срок от прекратяване на
обучението въз основа на заповед на ректора
висшето училище писмено уведомява за това
Министерството на здравеопазването.
(3) Специализантите, които към момента
на влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалности за лица
с професионална квалификация „лекар по
дентална медицина“, довършват обучението си
по реда и при условията, при които са приети.
§ 24. (1) В 20-дневен срок от влизане в
сила на наредбата ръководителите на базите
за обучение, които желаят да заявят места,
финансирани от държавата за 2019 г. и 2020 г.,
представят на директорите на регионалните
здравни инспекции информацията по чл. 44,
ал. 1.
(2) Регионалните здравни инспекции предоставят в Националния център по обществено
здраве и анализи информацията по ал. 1 и
по чл. 44, ал. 4, т. 1 – 4 в 10-дневен срок от
изтичане на срока по ал. 1.
(3) В 20-дневен срок от получаването на
информацията по ал. 2 Националният център

Клинична социална работа“.

по обществено здраве и анализи я обобщава
и я предоставя в Министерството на здравеопазването.
(4) В 15-дневен срок от получаване на
обобщ ената информация по ал. 3 министърът
на здравеопазването определя със заповед броя
на местата за специализанти по клинични
специалности за 2019 г. и 2020 г., разпределени
по специалности и по бази за обучение, за
които държавата ще финансира обучението по
чл. 40, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл. 42б.
(5) Местата по ал. 4 се обявяват по реда на
чл. 17 и се заемат по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1
от датата на заповедта по ал. 4 до 31.12.2020 г.,
като в обявата задължително се отбелязва, че
местата са финансирани от държавата.
(6) Финансирането на обучението по чл. 40,
ал. 1 и изплащането на субсидия по чл. 42б
за специализантите, приети на местата по
ал. 4, започва от датата на започване на обучението им за придобиване на специалност
по реда на ал. 4.
(7) Първият списък с лечебни заведения,
области и общини по чл. 48б се изготвя до
31.12.2020 г.
§ 25. (1) Специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената
Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването,
които продължават обучението си по реда на
§ 1, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 2015 г.
за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването, могат да продължат
обучението си на места, финансирани от друг
източник, като подадат заявление до висшето
училище, в което са записани за обучение за
придобиване на специалност.
(2) В 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 висшето училище организира
сключване на анекс към договора за обучение
за промяна на вида на мястото, заемано от
специализанта.
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(3) След приключване на финансирането на
обучението от друг източник специализантите
продължават обучението си на места срещу
заплащане.
§ 26. (1) Обучението за придобиване на
специалност на специализантите по § 8 от
преходните и заключителните разпоредби
на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването,
които в срок до 1.06.2020 г. не са положили
успешно държавния изпит за специалност, се
прекратява със заповед на ректора на висшето
училище, в което са зачислени.
(2) След прекратяване на обучението по
ал. 1 лицата могат да кандидатстват за започване на обучение за придобиване на специалност по реда на глава втора. В този случай
може да се зачита част от проведеното от тях
обучение при условия и по ред, определени
от висшето училище.
(3) Обучението на специализантите, обучаващи се по реда на отменената Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването, което не е
приключило с успешно полагане на държавния изпит за специалност в срока по чл. 12,
ал. 8 на отменената Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, се прекратява със заповед
на ректора на висшето училище, в което е
записан специализантът.
§ 27. Наредбата е съгласувана с министъра
на образованието и науката и с министъра
на финансите.
Министър:
Кирил Ананиев
5645

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-4
от 4 юли 2019 г.

за условията, реда и процедурите за органи
зиране на работата на административните
структури в Министерството на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията, редът и процедурите за организиране
на работата на административните структури
в Министерството на отбраната.
Чл. 2. А дминист ративни ст ру к т у ри са
дирекциите и звената от Министерството на
отбраната, които осъществяват своята дейност
при спазване на принципите на законност,
отговорност, ефективност, субординация и
координация, доверие, оперативност, ангажираност и съвместност при изпълнение на
задачите.

ВЕСТНИК
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Чл. 3. (1) Административните структури
организират дейността си самостоятелно за
изпълнение на функциите, възложени им с
Устройствения правилник на Министерството
на отбраната.
(2) Министърът на отбраната, началникът
на отбраната, постоянният секретар на отбраната, заместник-министрите на отбраната и
заместник-началниците на отбраната възлагат
конкретни задачи на отделните административни структури.
(3) Задачите по ал. 2 могат да бъдат възложени в устна или писмена форма. Ръководителите на административни структури имат
право да поискат устно поставената задача
да бъде разпоредена писмено.
(4) Ръководителите на административните
структури изпълняват поставените задачи в
указаните срокове и докладват чрез ресорния
заместник-министър, началника на отбраната
или постоянния секретар на отбраната.
(5) Ръководителите на административните
структури, пряко подчинени на министъра
на отбраната, докладват за изпълнението на
поставените им задачи на министъра.
Чл. 4. Ръководителите на административни структури могат да правят предложения
в рамките на своята компетентност до министъра на отбраната съгласувано с ресорния
заместник-министър, началника на отбраната
или постоянния секретар на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 5. Ръководителите на административни
структури в Министерството на отбраната:
1. организират, ръководят и контролират
дейността на подчинената им структура;
2. носят отговорност за точното и своевременното изпълнение на възложените им
задачи.
Чл. 6. (1) В изпълнение на възложените
им самостоятелни или съвместни задачи
ръководителите на административни структури си взаимодействат директно чрез пряка
комуникация, по електронен път, без да водят
преписка помежду си. Водене на преписка
между отделните административни структури
се извършва в следните случаи:
1. когато това е елемент на нормативно
регламентирана процедура;
2. когато е необходимо окомплектуване с
доказателства по искане на правораздавателен
орган или органи на досъдебното производство;
3. когато нивото на класификация на документа не позволява обмен по електронен път;
4. когато възникне технически или технологичен проблем, възпрепятстващ комуникацията по електронен път.
(2) Ако поставената задача се отнася до
няколко административни структури, отговорна за изпълнението и спазването на срока
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е административната структура, посочена
на първо място. Останалите са задължени
да предоставят необходимата експертиза за
изготвянето на общия документ не по-късно
от един работен ден преди крайния срок за
изпълнение на задачата и го съгласуват след
изготвянето му от отговорната административна структура.
(3) Ако поставената задача налага предоставянето на военна експертиза от повече
от една дирекция от Щаба на отбраната, тя
се предоставя чрез директора на Щаба на
отбраната. В този случай общото становище
се подписва от него.
(4) Началникът на политическия кабинет
и директорът на дирекция „Административно и информационно обслужване“ могат да
насочват входящи документи директно към
определени административни структури, ако
от съдържанието им може да се определи
компетентната структура.
Чл. 7. (1) Проектите на документи с ниво на
класификация до „Поверително“ се изпращат
до компетентните административни структури
за предварително съгласуване по електронен
път. След отчитане на направените забележки
и допълнения проектът се изпраща официално
на хартиен носител за съгласуване.
(2) При непостигане на съгласие по инициатива на изготвител я на доку мента се
организира среща между ръководителите на
ангажираните административни структури. В
случай че отново не бъде постигнато съгласие,
спорните въпроси се отнасят за решаване съобразно тяхната компетентност до постоянния
секретар на отбраната или директора на Щаба
на отбраната при възлагане от началника на
отбраната.
Чл. 8. (1) Участието във ведомствени и
външноведомствени работни групи се организира въз основа на заповед на министъра
на отбраната, началника на отбраната или
постоянния секретар на отбраната.
(2) Ръководителите по ал. 1 определят
състава, срока за работа и задачата, която се
поставя за изпълнение.
(3) Участието във ведомствени и външноведомствени работни групи или експертни
срещи на представители на Щаба на отбраната се организира чрез директора на Щаба
на отбраната.
(4) При участие във външноведомствени
работни групи или експертни срещи представителите на министерството изразяват
позиции в рамките на своята компетентност
и в съответствие с дадения им мандат.
Чл. 9. Ръководителите на административни структури могат да сезират началника на
отбраната, постоянния секретар на отбраната,
заместник-министрите на отбраната и заместник-началниците на отбраната за възникнали
проблеми при изпълнение на конкретна задача, ако същата им е възложена от тях, имат
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изрична компетентност за нейното решаване
или е необходимо да се получат писмени
разпореждания/указания.
Чл. 10. Министърът на отбраната може
да бъде сезиран от началника на отбраната,
постоянния секретар на отбраната, заместник-министрите на отбраната, началника на
политическия кабинет, ръководителите на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната при необходимост от решения
по въпроси, които са от негова изключителна компетентност, или при изпълнение на
поставени от него задачи.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 91 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България във връзка с
чл. 41, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерството на отбраната, приет с ПМС
№ 5 от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 37 от 2015 г.; изм., бр. 64 от 2015 г.,
бр. 9 от 2016 г.; изм. с Решение № 8959 от
18.07.2016 г. на ВАС на РБ – бр. 11 от 2017 г.;
изм. и доп., бр. 71 от 2017 г., бр. 43 от 2018 г.;
изм., бр. 70 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 106
от 2018 г.), и отменя Инструкция № И-5 от
2010 г. за условията, реда и процедурите за
организиране на работата на административните структури на Министерството на
отбраната (обн., ДВ, бр. 42 от 2010 г.; изм.,
бр. 51 от 2013 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
5628

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 16155
от 20 декември 2018 г.

по административно дело № 8935 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – осмо отделение, в съдебно
заседание на дванадесети декември две хиляди
и осемнадесета година в състав: председател: Мирослав Мирчев, членове: Благовеста
Липчева, Красимира Желева, при секретар
Галина Узунова и с участието на прокурора
Малина Ачкаканова изслуша докладваното от съдията Благовеста Липчева по адм.
дело № 8935/2018 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от АПК във връзка с чл. 226 АПК.
Образувано е в изпълнение на Решение № 9614
от 13.07.2018 г. по адм. дело № 2808/2018 г. по
описа на Върховния административен съд,
петчленен състав на първа колегия, с което
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е отменено Решение № 755 от 18.01.2018 г.,
постановено по адм. дело № 5314/2017 г. на
ВАС, първо отделение, и делото е върнато за
ново разглеждане от друг тричленен състав.
Жалбоподателят „Беста Мед“ – ЕООД,
Трявна, чрез процесуален пълномощник оспорва следните разпоредби от Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(ДВ, бр. 40 от 2013 г.) (наричана за краткост
„наредбата“):
1. Член 14, ал. 4 от наредбата в редакция
та є изменена с § 5, т. 2 от ПМС № 348 от 3
ноември 2014 г. за изменение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г.
2. Член 14, ал. 5, 6 и 7 от наредбата, създадени с § 5, т. 3 от ПМС № 348 от 3 ноември
2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г.
3. Член 23, ал. 3 от наредбата в ред. є,
изменена с § 8, т. 2 от ПМС № 348 от 3 ноември 2014 г. за изменение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г.
4. Член 23, ал. 4, 5 и 6 от наредбата, създадени с § 8, т. 3 от ПМС № 348 от 3 ноември
2014 г. за изменение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти, приета
с ПМС № 97 от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2013 г.; изм., бр. 66 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92
от 2014 г., в сила от 7.11.2014 г.
5. Член 34 от наредбата в ред., изменена
с § 13 от ПМС № 348 от 3 ноември 2014 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г., и с § 11, т. 1 и 2 от ПМС 323 от 20
ноември 2015 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.;
изм., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г.), обн., ДВ,
бр. 92 от 2015 г.
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6. Член 43, ал. 1, изр. 3 от наредбата, създадено с § 18, т. 1 от ПМС № 323 от 20 ное мври
2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66, 92 и
107 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г.
7. Член 43, ал. 2, изр. 3 от наредбата,
създадено с § 18, т. 2 от ПМС № 323 от 20
ноември 2015 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.,
изм., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г.), обн., ДВ,
бр. 92 от 2015 г.
8. Член 43, ал. 3, изр. 3 от наредбата,
създадено с § 18, т. 3 от ПМС № 323 от 20
ноември 2015 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.;
изм., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г.), обн., ДВ,
бр. 92 от 2015 г.
9. Член 43, ал. 4, изр. 3 от наредбата,
създадено с § 18, т. 4 от ПМС № 323 от 20
ноември 2015 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.;
изм., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г.), обн., ДВ,
бр. 92 от 2015 г.
10. Член 57б, ал. 2 от наредбата, създаден
с § 20 от ПМС № 323 от 20 ноември 2015 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66, 92 и
107 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г.
Под д ърж а, че в ата к у ва н и т е є час т и
обжалвани ят подзаконов нормативен акт
е нищожен, а при условията на евентуалност – унищожаем поради несъответствие с
целта на закона, противоречие с материалноправни разпоредби и съществени нарушения
на административнопроизводствени правила.
Сочи, че визираните разпоредби са в колизия със Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, Закона за защита на
конкуренцията, Търговския закон, чл. 34 и
35 от Договора за функционирането на ЕС.
Намира, че е налице противоречие с материалноправните разпоредби, уреждащи правата
и законните интереси на пациентите в страната в качеството им на крайни потребители
на лекарствени продукти, както и с уредбата
на пазара на лекарствените продукти, защитата на конкуренцията, равнопоставеността
между участниците на пазара на лекарствени
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продукти и свободното движение на стоки. Акцентира върху липсата на проведено
обществено обсъж дане и необявяване на
проектите за изменение на наредбата, не
обсъждане на становищата, възраженията и
предложенията съгласно чл. 77 АПК, както
и нарушение на изискването по чл. 28, ал. 2
от ЗН А и чл. 35, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и неговата администрация. Твърди, че проектът за
изменения в нормативния акт е внесен без
обосновка за съответствие с правото на ЕС,
и то при очевидна нужда от такава. Излага
доводи, че и двете преписки са внесени в МС
в деня преди разглеждането им в нарушение
на чл. 36, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и неговата администрация и не са съгласувани с дирекция
„Правна“ на МС съгласно чл. 35, ал. 2 от
същия правилник. Намира, че посочените
разпоредби от ДВ, бр. 92 от 2014 г. и от ДВ,
бр. 92 от 2015 г. са изцяло в ущърб на паралелните вносители на лекарства в страната и
са приети въпреки направените възражения
както от отделните търговци, осъществяващи
паралелен внос на лекарствени продукти,
така и от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства.
В тази връзка посочва, че преди измененията
на тези разпоредби за лекарствените продук
ти, за които има разрешение за паралелен
внос, са се прилагали цените, определени за
еднаквите или подобните продукти, имащи
разрешение за употреба. С оспорените разпоредби за притежателите на разрешения за
паралелен внос на лекарствени продукти се
създава задължение да образуват производство
по утвърждаване/регистриране на цена на
продукта, по което ценообразуват и притежателите на разрешения за употреба, т.е. чрез
рефериране към цени на производители от
определени държави – членки на Европейския
съюз. Подчертава, че паралелните вносители
не закупуват лекарствата от производители,
а от търговци на едро, но въпреки това те
са задължени да ценообразуват по цена на
производител. По този начин се дискриминират паралелните вносители, тъй като им
се залага база за търговска надценка, която е
постижима само за притежателите на разрешения за употреба, които са или самите производители, или техни представители. Счита,
че резултат от незаконосъобразно въведено
задължение за ценообразуване по цени на
производител от държавите – членки на ЕС,
с оспорените разпоредби на чл. 43, ал. 1, 2, 3
и 4, изр. последни от наредбата е предвидено
и задължение заявлението по чл. 34, ал. 1 да
се подава в срока за еднаквия или подобния
продукт по чл. 214 ЗЛПХМ. По отношение
на чл. 57б, ал. 2 от наредбата поддържа, че
се създава още едно задължение за паралел-
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ните вносители – да подават заявление за
поддържане реимбурсния статус в сроковете
и по реда, по който такива заявления подават
притежателите на разрешения за употреба.
Тъй като паралелно внасяните лекарствени
продукти са еднакви или подобни на продук
тите, за които има разрешение за употреба,
то подаваните заявления от паралелните
вносители дублират вече подадени такива.
Подчертава, че паралелната дистрибу ци я
на лекарствени продукти е правно регламентирана дейност в рамките на ЕС и като
такава уредбата є е подчинена на нормите
от правото на ЕС – чл. 34 и 35 от ДФЕС,
които забраняват между държавите членки
количествените ограничения върху вноса/
износа и всички мерки, имащи равностоен
ефект. По същество претендира обявяването на нищожност, респективно отмяната на
обжалвания подзаконов нормативен акт в
атакуваната му част, ведно с присъждане на
осъществените разноски.
Ответникът – Министерски ят съвет на
Република България, чрез процесуален представител оспорва жалбата като неоснователна
по съображения, изложени в представено
писмено становище. Релевира възражение за
прекомерност на адвокатското възнаграждение
и претендира присъждане на юрисконсултско
възнаграждение.
Министърът на здравеопазването, встъпил в процеса на основание чл. 189, ал. 2
АПК, чрез процесуален представител оспорва жалбата като неоснователна и възразява
за прекомерност на заплатеното адвокатско
възнаграждение.
Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, встъпил в
процеса на основание чл. 189, ал. 2 АПК, чрез
процесуални представители оспорва жалбата
като неоснователна по съображения, изложени
в представените по делото писмени бележки,
и възразява за прекомерност на заплатеното
адвокатско възнаграждение.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на оспорването.
Върховният административен съд, състав
на осмо отделение, като взе предвид доводите
на страните, приема от фактическа и правна
страна следното:
Предмет на оспорване са отделни разпоредби от подзаконов нормативен акт по смисъла
на чл. 75 от АПК. Съгласно чл. 187, ал. 1 АПК
подзаконовите нормативни актове могат да се
оспорват неограничено във времето. Жалбата
е подадена от активно процесуално легитимирано лице, което притежава разрешения за
употреба в Република България на лекарствени
продукти от паралелен внос, отпускани по
лекарско предписание, както и без лекарско
предписание. От приложените към жалбата
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съдебни актове е видно, че оспорващото дружество е непосредствено засегнато от реда
и условията за образуване/регистриране на
цена на лекарствени продукти от паралелен
внос, поради което за него е налице пряк и
непосредствен интерес по смисъла на чл. 186,
ал. 1 АПК от оспорването на визираните разпоредби от атакуваната наредба. Предявената
срещу нея жалба е допустима и подлежи на
разглеждане по същество.
За да се произнесе по основателността на
оспорването, настоящият тричленен състав
съобрази следното:
Паралелният внос на лекарствени продукти
е уреден в глава девета „а“ от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ). Съгласно чл. 214 ЗЛПХМ лекарствен продукт, разрешен за употреба в друга
държава членка, може да се внася паралелно
на територията на Република България, когато
е еднакъв или подобен на лекарствен продукт,
разрешен за употреба в Република България
по реда на този закон. Съобразно посочената
норма еднакъв или подобен лекарствен продукт
е този, който има идентичен качествен и количествен състав по отношение на активното
вещество/активните вещества, предлага се в
една и съща лекарствена форма, предлага се
в една и съща първична опаковка и с подобен графичен дизайн на опаковката – чл. 214,
ал. 2 ЗЛПХМ.
Съгласно чл. 213 ЗЛПХМ паралелен внос
на лекарствени продукти на територията на
Република България може да извършва физическо или юридическо лице, регистрирано
по Търговския закон, по законодателството на държава членка след получаване на
разрешение за паралелен внос, издадено от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по лекарствата (ИАЛ). В нормата
на чл. 215, ал. 6 ЗЛПХМ е предвидено, че
паралелно внесеният продукт се използва
при условията на издаденото разрешение за
употреба на лекарствения продукт на територията на Република България.
Оспорените разпоредби на чл. 14, ал. 4 – 7,
чл. 23, ал. 3 – 6, чл. 34 и чл. 43, ал. 1 – 4, изречения последни от наредбата уреждат реда
и условията за образуване (утвърж даване
съгласно чл. 259, ал. 1 ЗЛПХМ) и регистриране на цените на лекарствените продукти,
получили разрешение за паралелен внос или
паралелна дистрибуция. Атакуваната норма
на чл. 57б, ал. 2 от наредбата регламентира
реда и срока за поддържане на реимбурсния
статус на лекарствените продукти, получили
разрешение за паралелен внос или разрешение за паралелна дистрибуция от Европейската агенция по лекарствата, при наличие
на еднакъв или подобен лекарствен продукт
по чл. 214 ЗЛПХМ, включен в Позитивния
лекарствен списък.
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Нормата на чл. 14, ал. 4 от наредбата в
оспорената є редакция, изменена с § 5, т. 2 от
ПМС № 348 от 3 ноември 2014 г. за изменение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм.,
бр. 66 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г.,
в сила от 7.11.2014 г., сочи, че за образуване
на пределна цена на лекарствен продукт,
получил разрешение за паралелен внос или
разрешение за паралелна дистрибуция от
Европейската агенция по лекарствата, при
наличие на еднакъв или подобен лекарствен
продукт по чл. 214 ЗЛПХМ, с утвърдена от
Съвета цена се подава заявление от притежателя на разрешението/уведомлението за
паралелен внос/паралелна дистрибуция по
образец, утвърден от Съвета.
Съгласно чл. 14, ал. 5, 6 и 7 от наредбата,
създадени с § 5, т. 3 от ПМС № 348 от 3 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от
19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм.,
бр. 66 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в
сила от 7.11.2014 г., документите, които следва
да се приложат към заявлението по ал. 4, и
условията, при които се образува цената, са:
– разрешението/уведомлението за паралелен внос/паралелна дистрибуция и документите по ал. 1, т. 2 – 4 и 6;
– заявената цена на лекарствения продукт
по ал. 4 не може да бъде по-висока от утвърдената от Съвета пределна цена на еднаквия
или подобния лекарствен продукт по чл. 214
ЗЛПХМ;
– за лекарствените продукти по ал. 4 се
прилагат разпоредбите на чл. 15 – 18; последните регламентират процедурата и срока за
разглеждане на заявлението, издаването на
решения за утвърждаване на пределна цена
или отказ за утвърждаването є, както и реда
за оспорването им.
Систематично горепосочените разпоредби
са част от глава четвърта от наредбата „Условия и ред за регулиране на пределните цени
на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 3“,
т.е. на лекарствените продукти, отпускани по
лекарско предписание, които не са включени
в Позитивния лекарствен списък (ПЛС).
Разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от наредбата в ред. є, изменена с § 8, т. 2 от ПМС
№ 348 от 3 ноември 2014 г. за изменение на
Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.;
изм., бр. 66 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от
2014 г., в сила от 7.11.2014 г., предвижда, че
за регистриране на максимална продажна
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цена на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос или разрешение
за паралелна дистрибуция от Европейската
агенция по лекарствата, при наличие на еднакъв или подобен лекарствен продукт по
чл. 214 ЗЛПХМ с регистрирана от Съвета
максимална продажна цена, се подава заявление от притежателя на разрешението/
уведомлението за паралелен внос/паралелна
дистрибуция по образец, утвърден от Съвета.
Нормите на чл. 23, ал. 4, 5 и 6 от наредбата уреждат документите, които следва да се
приложат към заявлението по ал. 3 на същата
разпоредба, и реда и условията, при които се
регистрира цената, а именно:
– член 23, ал. 4 (Нова – ДВ, бр. 92 от 2014 г.,
в сила от 7.11.2014 г.) – към заявлението по
ал. 3 се прилагат разрешението/уведомлението
за паралелен внос/паралелна дистрибуция и
документите по чл. 14, ал. 1, т. 2 – 4 и 6;
– член 23, а л. 5 (Нова – ДВ, бр. 92 от
2014 г., в сила от 7.11.2014 г.) – заявената цена
на лекарствения продукт по ал. 3 не може да
бъде по-висока от регистрираната от Съвета
максимална продажна цена на еднаквия или
на подобния лекарствен продукт по чл. 214
ЗЛПХМ;
– член 23, ал. 6 (Нова – ДВ, бр. 92 от 2014 г.,
в сила от 7.11.2014 г.) – за лекарствените продукти по ал. 3 се прилагат разпоредбите на
чл. 24 – 26; последните регламентират процедурата и срока за разглеждане на заявлението,
издаването на решения за регистриране на
цената или отказ за регистрирането є, както
и реда за оспорването им.
Систематичното място на чл. 23, ал. 3, 4, 5
и 6 е в глава пета на наредбата „Регистриране
на цена на лекарствени продукти, отпускани
без лекарско предписание по чл. 2, ал. 4“.
Оспорената разпоредба на чл. 34 от наредбата, изменена с § 13 от ПМС № 348 от 3
ноември 2014 г. за изменение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г., има следното съдържание:
ал. (1) На лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос или разрешение за
паралелна дистрибуция от Европейската агенция по лекарствата, при наличие на еднакъв
или подобен лекарствен продукт по чл. 214
ЗЛПХМ, включен в Позитивния лекарствен
списък (ПЛС) и с утвърдена от Съвета цена
по чл. 2, ал. 1 се образува цена и се включва
в същите приложения на ПЛС, като се подава
заявление от притежателя на разрешението/
уведомлението за паралелен внос/паралелна
дистрибуция по образец, утвърден от Съвета.
ал. (2) (Изм. с § 11 от ПМС № 323 от
20.11.2015 г. – ДВ, бр. 92 от 2015 г.) Към заяв-
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лението по ал. 1 се прилагат разрешението/
уведомлението за паралелен внос/паралелна
дистрибуция, декларация по чл. 33, ал. 2 и документите по чл. 35, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 9 и ал. 4.
ал. (3) Заявената цена на лекарствения
продукт по ал. 1 не може да бъде по-висока
от утвърдената от Съвета цена по чл. 2, ал. 1
на еднаквия или подобния лекарствен продукт
по чл. 214 ЗЛПХМ.
ал. (4) (Изм. с § 11 от ПМС № 323 от
20.11.2015 г. – ДВ, бр. 92 от 2015 г.) За лекарствените продукти по ал. 1 се прилагат
разпоредбите на чл. 35, ал. 5, чл. 37, 38 и 40.
Последните уреждат възможността Съветът
мотивирано да поиска допълнителна информация, необходима за вземане на решение
за включване, промени и/или изключване
на лекарствен продукт от ПЛС, както и за
образуване на цена по чл. 2, ал. 1, реда и сроковете за разглеждане на заявлението, както
и оспорването на отказите за включване, за
промяна или за изключване на лекарствен
продукт от ПЛС и отказите за утвърждаване
на цена по чл. 2, ал. 1.
Систематичното място на тази норма от
подзаконовия акт е в раздел II на глава шеста
„Ред за включване, промяна и/или изключване на лекарствени продукти в Позитивния
лекарствен списък и условия и ред за регулиране цените на лекарствените продукти по
чл. 2, ал. 1 от наредбата“, т.е. цените на лекарствените продукти, отпускани по лекарско
предписание, включвани в ПЛС и заплащани
с публични средства.
Оспорените разпоредби на чл. 43, ал. 1 и
2, изречения последни от наредбата, предвиждат срок за подаване на декларация за
продуктите по чл. 34, ал. 1 (предмет на паралелен внос) в случай на липса на промяна
в цените, посочени в декларацията по чл. 33,
ал. 2 от същата наредба, въз основа на която е била утвърдена цената по чл. 2, ал. 1
(на лекарствен продукт, включван в ПЗЛ и
заплащан с публични средства) – в срока за
еднаквия или подобния лекарствен продукт
по чл. 214 ЗЛПХМ.
В чл. 43, ал. 3 и 4, изречения последни от
наредбата, е регламентиран срокът за подаване на заявление за промяна в цените на
продуктите по чл. 34, ал. 1 при наличие на
промяна в цените на лекарствен продукт по
ал. 1 и 2, посочени в декларацията – справка
по чл. 33, ал. 2, при която цената на производител по чл. 8 е по-ниска в сравнение с
цената на производител, въз основа на която
е била образувана цената на лекарствения
продукт.
Нормата на чл. 57б, ал. 2 от наредбата
предвижда, че за лекарствените продукти
по чл. 34, ал. 1 заявлението за поддържане
на реимбурсен статус се подава в срока за
еднаквия или подобния лекарствен продукт
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по чл. 214 ЗЛПХМ от притежателя на разрешението/уведомлението за паралелен внос/
паралелна дистрибуция.
Съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК съдебната
проверка за законосъобразност на оспорения
административен акт обхваща всички основания по чл. 146 АПК, като по аргумент от
чл. 196 от АПК това се отнася и за оспорването
на отделни разпоредби от нормативни актове.
Атакуваните разпоредби от наредбата са
приети с ПМС № 348 от 3 ноември 2014 г.
(ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 7.11.2014 г.) и
съответно ПМС № 323 от 20 ноември 2015 г.
(ДВ, бр. 92 от 2015 г.) от компетентен орган – Министерският съвет, който по силата
чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ е овластеният от
закона административен орган да определи с
наредба условията и правилата за регулиране
на цените на лекарствените продукти по ал. 1,
за регулиране на пределните цени на отпусканите по лекарско предписание лекарствени
продукти по ал. 2 при продажбата им на
дребно, както и условията и реда за регистриране на цените на лекарствените продукти,
които се отпускат без лекарско предписание.
Законовата делегация за Министерския съвет
да определя условията за поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти
с наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ
произтича от нормата на чл. 262, ал. 9 от
ЗЛПХМ (ред., ДВ, бр. 48 от 2015 г.). Съгласно
чл. 79 АПК това е и органът, компетентен
да измени наредбата в оспорената є част с
последващ нормативен акт. ПМС № 348 е
прието с решение на МС по т. 39 от протокол
№ 44 от 29 октомври 2014 г. в съответствие
с изискванията за кворум по чл. 42, ал. 1 от
Устройствения правилник на МС и неговата
администрация и с общо съгласие съгласно
чл. 45, ал. 2 от същия правилник. ПМС № 323
е прието с решение на МС по т. 20 от протокол
№ 47 от 18 ноември 2015 г. при спазване на
посочените изисквания за кворум и вземане
на решения от Министерския съвет.
Гореизложеното сочи, че оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт не
страдат от порок, обосноваващ тяхната нищожност. Релевираните от „Беста Мед“ – ЕООД,
доводи за допуснати съществени нарушения
на процесуалните правила, несъответствие с
целта на закона и противоречие с норми от
по-висок ранг, по дефиниция не водят до нищожност, а до унищожаемост на акта поради
нарушение на изискванията за законосъобразност по чл. 146, т. 5, 4 и 3 АПК.
Оспорените разпоредбите са приети с
ПМС № 348 от 3 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 92
от 2014 г., в сила от 7.11.2014 г.) и съответно
ПМС № 323 от 20 ноември 2015 г. (ДВ, бр. 92
от 2015 г.) през 2014 г. и 2015 г., поради което
спазването на процесуалните правила следва да
бъде преценено въз основа на доказателствата
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по приемането на тези актове за изменение
на наредбата. Поради това и на основание
чл. 80 от АПК са приложими изискванията за
изработване на проекти за нормативни актове
по чл. 26 и сл. от ЗНА (ред. от ДВ, бр. 46 от
2007 г., преди изменението на закона от ДВ,
бр. 34 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.).
Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА в приложимата
за 2014 и 2015 г. редакция, преди внасянето
на проект за нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет
страницата на съответната институция заедно
с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища
по проекта. Това задължение е императивно
и спазването му е гаранция за прилагане на
принципите на необходимост, обоснованост,
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност
при изработването на проект на нормативен
акт по чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Нормата на
чл. 26, ал. 2 ЗНА следва да се тълкува и във
връзка със задължението на компетентния
административен орган по чл. 77 от АПК да
издаде акта, след като обсъди проекта заедно
с представените становища, предложения и
възражения. В конкретния случай по силата
на чл. 261а, ал. 5 ЗЛПХМ наредбата се приема
от Министерския съвет по предложение на
министъра на здравеопазването.
Видно от представените по преписката
доказателства, проектът за ПМС № 348 от
3.11.2014 г. за изменение и допълнение на
Наредбата на условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, относим към изменението
на чл. 14, ал. 4 от наредбата и за създаване
на чл. 14, ал. 5, 6 и 7, чл. 23, ал. 3, 4, 5 и 6 и
чл. 34 от наредбата, заедно с доклада на д-р
Мирослав Ненков – министър на здравеопазването, е публикуван на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването на
9.10.2014 г. Същият е внесен в Министерския
съвет на 28.10.2014 г. с писмо вх. № 104-11-70
на главния секретар на Министерството на
здравеопазването.
Проектът за ПМС № 323 от 20.11.2015 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените продукти, относим към изменението и
създаването на чл. 34, чл. 43, ал. 1, 2, 3 и 4,
изречения последни, и чл. 57б, ал. 2 заедно с
доклад на министъра на здравеопазването – д-р
Петър Москов, е публикуван на страницата
на Министерството за здравеопазването на
7.10.2015 г. Проектът е внесен в Министерския
съвет на 17.11.2015 г. с писмо вх. № 104-11-62
на главния секретар на Министерството на
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здравеопазването., поради което настоящият
състав приема, че е спазен 14-дневният срок за
предложения и становища по чл. 26, ал. 2 ЗНА.
Основателен е доводът на оспорващия за
допуснато съществено нарушение на изискването по чл. 28, ал. 2 ЗНА (ред., ДВ, бр. 46 от
2007 г.), който предвижда, че мотивите, съответно докладът към проекта за нормативен
акт, следва да съдържат причините, които
налагат приемането, целите, които се поставят,
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително
финансовите, ако има такива, и анализ за
съответствие с правото на ЕС.
В случая докладът на вносителя към проекта за ПМС № 348 от 3.11.2014 г. (л. 285) не
съдържа каквито и да било мотиви във връзка
с приемането на оспорените разпоредби на
чл. 14, ал. 4 – 7, чл. 23, ал. 3 – 6 и чл. 34 от
наредбата. Изложени са единствено съображения, че се прецизират текстовете, свързани
с въведения облекчен режим за образуване,
респективно регистриране на цена, както и
включване в ПЛС на лекарствени продукти
с разрешение за паралелен внос или паралелна дистрибуция. Конкретно за причините,
поради които се въвеждат изискванията по
чл. 14, ал. 4, 5, 6 и 7, чл. 23, ал. 3, 4, 5 и 6 и
чл. 34 от наредбата, целите, които се поставят, и очакваните резултати не са изложени
никакви мотиви. С оспорените разпоредби
се въвежда задължение за притежателите
на разрешения за паралелен внос или паралелна дистрибуция на лекарствени продукти
да подават заявление за образуване на цена,
съответно заявление за регистриране на цена,
и да провеждат самостоятелно административно производство пред Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти за ценообразуване по отношение
на лекарствените продукти с разрешения за
паралелен внос или паралелна дистрибуция.
До създаването на тези разпоредби цените на
лекарствените продукти от паралелен внос не
са подлежали на самостоятелно определяне,
а се е прилагала същата цена, определена за
еднаквия или подобния продукт по чл. 214,
ал. 2 ЗЛПХМ (арг. от чл. 14, ал. 1, чл. 23, ал. 3
и чл. 34, ал. 1 в първоначалната им редакция
от ДВ, бр. 40 от 2013 г.). От доклада не става
ясно в какво се изразява прецизирането на
разпоредбите, относими към режима за образуване или регистриране на цените на тези
лекарствени продукти. Не са посочени каквито
и да било съображения защо е необходимо да
се обособи самостоятелно административно
производството по образуване, съответно
регистриране на цените за лекарствените
продукти от паралелен внос или паралелна
дистрибуция. Изложените съображения, че
измененията в чл. 14 от наредбата касаят
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страните, в които цените на лекарствените
продукти се използват като референтни за
целите на ценообразуването, се отнасят до
изменението на чл. 14, ал. 1, т. 4 и чл. 33, ал. 2
от наредбата и са неотносими към създаването
и изменението на оспорените в настоящото
производство разпоредби. По отношение на
чл. 14, ал. 4 – 7, чл. 23, ал. 3 – 6 и чл. 34 от
наредбата не е обосновано защо се предлага
промяна в реда за образуване или регистриране на цените отделно за притежателите на
разрешения за паралелен внос. Не са посочени
целите, които ще се постигнат с въвеждането
на тези разпоредби, и очакваните резултати.
Следва да се подчертае, че докладът на министъра на здравеопазването към проекта за
ПМС № 323 от 20.11.2015 г. (л. 349) не съдържа
каквито и да било данни за причините, налагащи изменението на чл. 34, ал. 2 и 3, чл. 43,
ал. 1, изр. 3, ал. 2, изр. 3, ал. 3, изр. 3 и ал. 4,
изр. 3 от наредбата. Тези норми предвиждат
срок за подаване на декларация за липса на
промени в цените, въз основа на които са
утвърдени цените на лекарствен продукт по
чл. 34, ал. 1 от наредбата, съответно заявление
при промени в цените, въз основа на които е
утвърдена цената. В нормата на чл. 34, ал. 2
от наредбата е въведено ново изискване за
подаване на декларация по чл. 33, ал. 2. Това
е декларация-справка по образец, утвърден
от Съвета, която се прилага към заявлението
за включване на лекарствен продукт в ПЛС
относно цените на производител в съответната валута и в евро – в Румъния, Франция,
Латвия, Гърция, Словакия, Литва, Португалия, Италия, Словения и Испания, както и
за обстоятелствата по чл. 8. До приемането
на оспорената разпоредба на чл. 34, ал. 2 от
наредбата с ПМС № 323 от 20.11.2015 г. такова
изискване не е предвидено за лекарствените
продукти от паралелен внос или паралелна
дистрибуция. Мотиви за причините, поради
което се въвежда такава декларация и за
лекарствените продукти от паралелен внос,
липсват както в доклада, така и в мотивите
по становището на Българската асоциация по
лекарствена информация (л. 371 от делото).
Липсват каквито и да било съображения на
вносителя във връзка с въведените срокове
по чл. 43, ал. 1 – 4, изречения последни от
наредбата.
Ирелевантни спрямо оспорените разпоредби са изложените в доклада мотиви относно
създаването на глава шеста „а“ от наредбата за
реда, по който да се извършва поддържането
на реимбурсния статус на лекарствените продукти, които вече са били включени в ПЛС,
тъй като те не обосновават съображенията,
поради което в чл. 57б, ал. 2 от наредбата се
предвижда отделна процедура по отношение
на лекарствените продукти по чл. 34, ал. 1 – от
паралелен внос. Не са изложени мотиви във
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връзка с предвидения в тази разпоредба срок,
нито са посочени целите, които ще се постигнат с така въведената уредба и очакваните
резултати от прилагането є. Както се посочи
по-горе, по силата на чл. 214 ЗЛПХМ обект
на паралелен внос са лекарствени продукти,
разрешени за употреба в друга държава членка, внасяни паралелно на територията на
Република България, когато са еднакви или
подобни на лекарствен продукт, разрешен за
употреба в Република България по реда на
този закон. Изрично в нормата на чл. 215,
ал. 6 ЗЛПХМ се предвижда, че паралелно
внесеният продукт се използва при условия
та на издаденото разрешение за употреба
на лекарствения продукт на територията на
Република България.
Гореизложеното мотивира извода, че док
ладът на министъра на здравеопазването,
въз основа на който е прието ПМС № 348 от
3.11.2014 г., както и докладът, въз основа на
който е прието ПМС № 323 от 20.11.2015 г., не
отговаря на изискванията по чл. 28, ал. 2 ЗНА
в частта относно оспорените разпоредби. Така
допуснатото нарушение следва да се определи
като съществено, тъй като липсата на мотиви
за причините, които са наложили приемането
на тези разпоредби, както и за целите, които
се поставят с въвеждането на отделна процедура по ценообразуване за лекарствените
продукти с разрешения за паралелен внос,
препятства възможността съдът да провери
съответствието на подзаконовия нормативен
акт в оспорената част с норми от по-висок
ранг и да се произнесе по възраженията на
жалбоподателя за нарушения в структурата
на пазара на лекарствените продукти.
При липсата на конкретизация на отделните причини за въвеждането на оспорената
уредба не може да се прецени дали се касае
за ограничителни мерки при определянето
на реда и условията за ценообразуване на
лекарствените продукти, разрешени за упот
реба в страната от паралелен внос, или се
касае за уеднаквяване на правилата за ценообразуване на лекарствените продукти с
разрешения за употреба и на лекарствените
продукти с разрешения за паралелен внос.
Това е така независимо от обстоятелството,
че към проекта за съответното постановление
е изготвена и финансова обосновка, одобрена
от министъра на финансите, тъй като в нея
липсват каквито и да било съображения за
финансовата страна на оспорените изменения в режима на ценообразуване. Само на
това основание оспорените разпоредби се
явяват незаконосъобразни и следва да бъдат
отменени.
Несподелими са аргументите на ответника,
че спазването на чл. 28, ал. 2 ЗНА е установено в решението по адм. дело № 11996/2015 г.,
тъй като негов предмет е разпоредба, приета
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с ПМС № 97 от 19.04.2013 г. (ДВ, бр. 40 от
2013 г.). Оспорените разпоредби, предмет на
настоящото производство, са приети с ПМС
№ 348 от 3 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 92 от
2014 г., в сила от 7.11.2014 г.) и съответно ПМС
№ 323 от 20 ноември 2015 г. (ДВ, бр. 92 от
2015 г.) и именно мотивите за изменението,
респективно създаването им, са релевантни
за дължимата от съда преценка.
Останалите възражения на жалбоподателя
за допуснати нарушения на административно
производствените правила са неоснователни.
Противно на възражението на оспорващия,
че проектът за ПМС № 348 от 3.11.2014 г. не
е съгласуван с Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продук
ти (създа ден по силата на чл. 258, а л. 1
ЗЛПХМ, в сила от 21.12.2012 г.) като орган,
който утвърждава и регистрира цените на
лекарствените проду кти съгласно чл. 261
ЗЛПХМ, от представеното като доказателство
становище от Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти
се установява, че същият е изложил писмено
позицията си по проекта за визираното ПМС
пред Министерството на здравеопазването.
Видно от приложените по преписката
доказателства, проектът за Постановление
№ 348 от 3.11.2014 г. и проектът за ПМС № 323
от 20.11.2015 г. са съгласувани с останалите
министри съгласно чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация. При приемането на
първото постановление са обсъдени и възраженията на Българския фармацевтичен съюз,
„Акта Фарма“ – ЕООД (конкретно по текста
на чл. 34, ал. 1 от наредбата), Асоциацията
на научноизследователските фармацевтични
производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация. В производството по приемане на второто ПМС
възражения и предложения са направили
Българската асоциация по паралелен внос,
Националният съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти – по отношение
проекта за ПМС № 323 от 20 ноември 2015 г.,
Българската асоциация за лекарствена информация, Българската генерична фармацевтична
асоциация, Българският фармацевтичен съюз,
Асоциацията на нау чноизследователските
фармацевтични производители в България,
„Чайкафарма – Висококачествените лекарства“ – АД.
Неоснователно е и възражението за нарушение на чл. 36, ал. 1 от Устройствения
правилник на МС и неговата администрация. Действително материалите и за двете
постановления за изменение на наредбата,
включително и на оспорените разпоредби, са
внесени в МС в деня преди заседанието, на
което са приети. Неспазването на предвидения
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в тази разпоредба 3-дневен срок е преодоляно
при условията на чл. 36, ал. 3 във връзка с
чл. 35 от УПМСНА.
Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА нормативният
акт трябва да съответства на Конституцията
и нормативните актове от по-висока степен.
В жалбата се сочи противоречие на оспорените разпоредби от наредбата със законови
норми, уреждащи правата и законните интереси на пациентите в страната в качеството
им на крайни потребители на лекарствени
продукти, с уредбата на пазара на лекарствените продукти, защитата на конкуренцията
и равнопоставеността между участниците на
пазара на лекарствени продукти, свободното
движение на стоки.
Констатираното нарушение на чл. 28, ал. 2
ЗНА не позволява да се извърши преценка
за съответствие на подзаконовия нормативен
акт в оспорената част с норми от по-висока
степен. В тази връзка между страните по делото не е спорно, че при регулиране цените на
лекарствените продукти в глава 12 от ЗЛПХМ
законът не предвижда разграничение между
цените на лекарствените продукти с разрешения за употреба и лекарствените продукти с
разрешения за паралелен внос. В нормата на
чл. 261а от ЗЛПХМ цените са разграничени
според това дали лекарствените продукти са
включени в ПЛС и се заплащат с публични
средства – чл. 261а, ал. 1, лекарствени продук
ти, отпускани по лекарско предписание, извън
тези по ал. 1 – чл. 261а, ал. 2, и лекарствени
продукти, отпускани без лекарско предписание. От систематичното тълкуване на чл. 261а,
ал. 5 ЗЛПХМ следва, че наредбата има за
предмет условията и правилата за регулиране
на цените на лекарствените продукти според
класификацията, дадена в закона – чл. 261а,
ал. 1 – 3 ЗЛПХМ. Нарушението на чл. 28,
ал. 2 ЗН А и липсата на мотиви относно
причините за въвеждане на самостоятелна
процедура по отношение на лекарствените
продукти с разрешения за паралелен внос не
позволява да се прецени дали подзаконовият
нормативен акт в оспорената част съответства
на закона. Липсата на конкретни съображения в докладите на вносителя препятства и
възможността да се прецени дали въведените
правила представляват мерки с равностоен
ефект по отношение на свободното движение
на стоки в Европейския съюз в нарушение на
чл. 34 и 35 от ДФЕС.
По изложените съображения настоящият
състав намира, че оспорените разпоредби
са незаконосъобразни поради съществено
нарушение на процесуалните правила по
приемането им и следва да бъдат отменени.
При този изход на спора и направеното
искане в полза на оспорващия следва да се
присъдят разноски в размер на 4470 лв. съг
ласно представения списък по чл. 80 ГПК след
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редуциране на начисления върху сумите за
адвокатско възнаграждение ДДС съобразно
разясненията на СЕС, съдържащи се в решението по съединени дела С-427/16 и 428/16.
Възраженията за прекомерност на заплатените от „Беста Мед“ – ЕООД, адвокатски
възнаграждения са неоснователни предвид
фактическата и правна сложност на делото.
Така мотивиран, Върховният административен съд, състав на осмо отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбите на чл. 14, ал. 4, 5,
6 и 7, чл. 23, ал. 3, 4, 5 и 6 от Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(ДВ, бр. 40 от 2013 г.), изменени, съответно
създадени с § 5, т. 2 и 3, § 8, т. 2 и 3 от ПМС
№ 348 от 3 ноември 2014 г. за изменение на
Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от
19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм.,
бр. 66 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в
сила от 7.11.2014 г. Отменя разпоредбата на
чл. 34 от Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, в ред., изменена
с § 13 от ПМС № 348 от 3 ноември 2014 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г., и с § 11, т. 1 и 2 от ПМС № 323 от
20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.;
изм., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г.), обн., ДВ,
бр. 92 от 2015 г.
Отменя разпоредбите на чл. 43, ал. 1, изр.
3, ал. 2, изр. 3, ал. 3, изр. 3 и ал. 4, изр. 3 от
Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.), създадено с § 18, т. 1, 2, 3 и 4 от ПМС № 323 от
20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.;
изм., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г.), обн., ДВ,
бр. 92 от 2015 г.
Отменя разпоредбата на чл. 57б, ал. 2 от
Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от
19.04.2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.), създадена
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с § 20 от ПМС № 323 от 20 ноември 2015 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66, 92 и
107 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на „Беста Мед“ – ЕООД,
Трявна, сумата от 4470 лв., представляваща
осъществените разноски.
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението
до страните.
На основание чл. 194 АПК съдебно решение, с което се отменя подзаконовият нормативен акт и срещу което няма подадени
в срок касационна жалба или протест или
те са отхвърлени от второинстанционния
съд, се обнародва по начина, по който е бил
обнародван актът, и влиза в сила от деня на
обнародването му.
Председател:
Георги Чолаков
5643

РЕШЕНИЕ № 9346
от 18 юни 2019 г.

по административно дело № 2271 от 2019 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – петчленен състав –
I колегия, в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и деветнадесета година
в състав: председател: Маруся Димитрова;
членове: Теодора Николова, Свилена Проданова, Василка Шаламанова, Росица Драганова,
при секретар Светла Панева и с участието
на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Свилена Проданова по
адм. дело № 2271/2019 г.
Производството е по реда на чл. 208 – 228 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационни жалби на Министерския съвет на Република България, подадена чрез процесуалния представител Ирина
Георгиева, на Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти, подадена чрез председателя Николай Данчев, и на
министъра на здравеопазването, подадена чрез
процесуалния представител Надежда Кирилова, против Решение № 16155/20.12.2018 г. на
Върховния административен съд, осмо отделение, постановено по адм. дело № 8935/2018 г.,
с което са отменени разпоредби от Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.)
(наричана за целите на настоящия акт и подолу „наредбата“).
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Касаторът – Министерският съвет на Репуб
лика България – заявява касационни основания по чл. 209, т. 2 АПК – за необоснованост
и незаконосъобразност на решението на ВАС.
С оглед обстоятелството, че с обжалваното
решение са отменени разпоредби от наредбата,
които впоследствие и преди влизане в сила
на същото съдебно решение са отменени и/
или изменени съществено от издателя на наредбата, намира, че е отпаднал интересът от
оспорването им. С отмяната на тези текстове
съдът е постановил недопустимо решение,
което претендира да бъде обезсилено.
Касаторът – Националният съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти
(НСЦРЛП) – иска отм яна на решението,
като навежда и развива доводи за неговата
незаконосъобразност. Представя писмени
доказателства за изменение и допълнение на
разпоредбите на наредбата, които са отменени с обжалваното решение на тричленния
състав на ВАС.
Касаторът – министърът на здравеопазването – развива доводи за необоснованост и материална незаконосъобразност на обжалваното
решение, както и за допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила при
постановяването му. Иска отмяна на обжалваното решение и отхвърляне на оспорването
срещу атакуваните разпоредби на наредбата.
Ответникът по касационните жалби – „Беста мед“ – ЕООД, в писмени отговори, подадени от процесуалния представител адв.
Христо Хинков, оспорва основателността на
касационните жалби. С оглед последващата
отмяна и/или изменение на разпоредбите от
наредбата, които са били атакувани пред ВАС,
претендира за обезсилване на обжалваното
решение. Счита, че присъдените в негова полза
разноски му се дължат с оглед обстоятелството, че обжалваните разпоредби от наредбата
са оттеглени, след като са били оспорени по
съдебен ред. Не претендира заплащане на
разноски за касационна съдебна инстанция.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение
за основателност на касационните жалби,
като с оглед новонастъпилите обстоятелства
намира обжалваното решение за недопустимо, поради което счита, че същото следва да
се обезсили, като се прекрати образуваното
съдебно производство.
Върховният административен съд, пет
членен състав на първа колегия, след като
прецени наведените в касационните жалби
доводи, валидността, допустимостта, съответствието на решението с материалния закон в
изпълнение изискването на чл. 218 от АПК,
намира за установено от фактическа и правна
страна следното:
Касационните жа лби като подадени в
срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежни

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

страни против подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятен за тях,
са допустими.
Предмет на съдебен контрол в производството пред Върховния административен съд,
осмо отделение, е законосъобразността на
разпоредби от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти, приета
с ПМС № 97 от 19.04.2013 г. (ДВ, бр. 40 от
2013 г., в сила от 30.04.2013 г.), както следва:
1. Член 14, ал. 4 от наредбата, в редакция
та є изменена с § 5, т. 2 от ПМС № 348 от 3
ноември 2014 г. за изменение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г.
2. Член 14, ал. 5, 6 и 7 от наредбата, създадени с § 5, т. 3 от ПМС № 348 от 3 ноември
2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г.
3. Член 23, ал. 3 от наредбата, в ред. є,
изменена с § 8, т. 2 от ПМС № 348 от 3 ноември 2014 г. за изменение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г.
4. Член 23, ал. 4, 5 и 6 от наредбата, създадени с § 8, т. 3 от ПМС № 348 от 3 ноември
2014 г. за изменение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти, приета
с ПМС № 97 от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40
от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2014 г.), обн., ДВ,
бр. 92 от 2014 г., в сила от 7.11.2014 г.
5. Член 34 от наредбата, в ред. изменена
с § 13 от ПМС № 348 от 3 ноември 2014 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от
7.11.2014 г., и с § 11, т. 1 и 2 от ПМС № 323 от
20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.;
изм., бр. 66, 92, 107 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92
от 2015 г.
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6. Член 43, ал. 1, изр. 3 от наредбата, създадено с § 18, т. 1 от ПМС № 323 от 20 ноември
2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66, 92, 107
от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г.
7. Член 43, ал. 2, изр. 3 от наредбата, създадено с § 18, т. 2 от ПМС № 323 от 20 ноември
2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66, 92, 107
от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г.
8. Член 43, ал. 3, изр. 3 от наредбата, създадено с § 18, т. 3 от ПМС № 323 от 20 ноември
2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66, 92, 107
от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г.
9. Член 43, ал. 4, изр. 3 от наредбата, създадено с § 18, т. 4 от ПМС № 323 от 20 ноември
2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66, 92, 107
от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г.
10. Член 57б, ал. 2 от наредбата, създаден
с § 20 от ПМС № 323 от 20 ноември 2015 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66, 92, 107
от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г.
С обжалваното решение ВАС, тричленен
състав на осмо отделение, е отменил всички
оспорени пред него разпоредби от наредбата и е присъдил в полза на жалбоподателя
направените от него съдебни разноски в
производството.
Наредбата е подзаконов нормативен акт,
издаден по реда на чл. 75 и сл. АПК и на основание чл. 261а, ал. 5 във връзка с чл. 259, ал. 1,
т. 4 и чл. 262, ал. 7 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина. По силата на
законовата делегация Министерският съвет,
по предложение на министъра на здраве
опазването, определя с наредба условията и
правилата за регулиране на цените на лекарствените продукти по ал. 1, за регулиране на
пределните цени на отпусканите по лекарско
предписание лекарствени продукти по ал. 2
при продажбата им на дребно, както и условията и реда за регистриране на цените на
лекарствените продукти, които се отпускат
без лекарско предписание.
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В решението си първоинстанционният съд
е приел, че оспорването е допустимо. За да
отмени оспорените пред него разпоредби от
наредбата, съдът е счел, че при издаването
на оспорените текстове от наредбата, приети
с ПМС № 348 от 3.11.2014 г. (ДВ, бр. 92 от
2014 г., в сила от 7.11.2014 г.) и ПМС № 323 от
20.11.2015 г. (ДВ, бр. 92 от 2015 г.), са допуснати съществени нарушения на процедурните
правила – мотивите, съответно докладът към
проекта за нормативен акт не съдържа причините, които налагат приемането, целите, които
се поставят, финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба,
очакваните резултати от прилагането, вкл.
финансовите, ако има такива, и анализ за
съответствие с правото на ЕС.
При проверка на обжалваното решение по
реда на чл. 218 АПК касационният съд съобразява, че след постановяването му, но преди
влизането му в сила предвид образуваното
касационно производство по обжалването
му с § 1 от ПМС № 56 от 28.03.2019 г. (ДВ,
бр. 26 от 2019 г., в сила от 1.04.2019 г.) се
правят изменения, допълнения и отмяна на
разпоредби на наредбата, както и се създават
нови текстове в наредбата. Тези промени
в действащия подзаконов нормативен акт
стават неразделна част от него с влизането
в сила на ПМС № 56 от 2019 г. за изменение
и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. С обжалваното решение
на тричленния състав на ВАС са отменени
разпоредби от наредбата, кои то п редви д
настъпилото впоследствие изменение са с
променено съдържание спрямо съдържанието
им при оспорването им и при постановяване
на обжалвания съдебен акт. С оглед установеното в разпоредбата на чл. 195, ал. 1 АПК
действие на отмяната на подзаконов нормативен акт решението на тричленния състав
на ВАС, с което са отменени разпоредби от
наредбата, които вече са с променено съдържание, се явява недопустимо. Предметът на
оспорване е различен касателно отменените
и изменени разпоредби на наредбата. Правните последици от настъпилото изменение
са равнозначни на последиците на оттегляне
на акта или на постигнато споразумение,
т.е. макар и да е настъпило след датата на
приключване на устните състезания в първа
инстанция, постановеното решение се явява недопустимо поради липса на предмет
в частта, в която е отменен подзаконовият
нормативен акт, в предходната си редакция,
съдържащ вече отменени или изменени разпоредби. Отпаднал е и правният интерес на
жалбоподателя. Изменените текстове не са
идентични с предходните, имат ново съдържание, различаващо се от това, което е при
завеждане на жалбите, поради което също
се приема, че е налице различен предмет на
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оспорване, липсва надлежно заявено искане
за отмяна на изменените разпоредби, съответно и правен интерес за оспорването им
във видоизменения им вид и съдържание.
Ето защо досежно тези отменени и изменени
разпоредби с ПМС № 56 от 28.03.2019 г. (ДВ,
бр. 26 от 2019 г.) – чл. 14, ал. 4, чл. 23, ал. 3,
чл. 34, чл. 43, ал. 1, изр. 3, чл. 43, ал. 2, изр.
3, чл. 43, ал. 3, изр. 3, чл. 43, ал. 4, изр. 3 и
чл. 57б, ал. 2 – обжалваното решение като
недопустимо следва да се отмени и вместо
него се постанови друго, с което да се прекрати производството по делото в същата част.
Оспореното решение в остана лата м у
част – относно чл. 14, ал. 5, 6 и 7 от наредбата, създадени с § 5, т. 3 от ПМС № 348 от
3 ноември 2014 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.;
изм., бр. 66 от 2014 г.), и чл. 23, ал. 4, 5 и 6
от наредбата, създадени с § 8, т. 3 от ПМС
№ 348 от 3 ноември 2014 г. за изменение на
Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от
19.04.2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм.,
бр. 66 от 2014 г.), обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г., в
сила от 7.11.2014 г.), е допустимо.
За да отмени наредбата досежно тези є
разпоредби, първоинстанционният съд е приел,
че при издаването є са допуснати съществени
нарушения на административнопроизводствените правила – не са спазени императивните
процедурни изисквания на чл. 26 и 28 ЗНА,
приложимата редакция – ДВ, бр. 46 от 2007 г.
Прието е, че липсват мотиви по смисъла
на чл. 28, ал. 2 ЗНА – относно причините
за приемането на акта, поставените цели,
необходимите финансови и други средства,
очакваните резултати и анализ за съответствие
с правото на ЕС.
Касационният съд намира решението в
тази му част за правилно. Съдът правилно е
издирил нормите, които уреждат релевантните за спора обстоятелства по издаване на
наредбата.
Проектът за ПМС № 348 от 3.11.2014 г. за
изменение и допълнение на Наредбата на
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, относим създаването на чл. 14, ал. 5,
6 и 7 и чл. 23, ал. 4, 5 и 6 от наредбата, заедно
с доклада на д-р Мирослав Ненков – министър на здравеопазването, е публикуван на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването на 9.10.2014 г. Същият е
внесен в Министерския съвет на 28.10.2014 г.
с писмо вх. № 104-11-70 на главния секретар
на Министерството на здравеопазването.
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Допуснато е съществено нарушение на
изискв ането по чл. 28, ал. 2 ЗНА (ред., ДВ,
бр. 46 от 2007 г.), тъй като докладът на вносителя към проекта за ПМС № 348 от 3.11.2014 г.
не съдържа каквито и да било мотиви във
връзка с приемането на тези разпоредби от
наредбата. Изложени са единствено съображения за прецизиране на текстове. За причините,
поради които се въвеждат изискванията по
чл. 14, ал. 4, 5, 6 и 7 и чл. 23, ал. 3, 4, 5 и 6
от наредбата, целите, които се поставят, и
очакваните резултати не са изложени никакви мотиви. Такива не се съдържат и в други
помощни или при дру жаващи док у менти.
От доклада не става ясно и в какво се изразява прецизирането на разпоредбите, относими
към режима за образуване или регистриране
на цените на тези лекарствени продукти.
С оспорените разпоредби се въвежда задължение за притежателите на разрешения за
паралелен внос или паралелна дистрибуция
на лекарствени продукти да подават заявление
за образуване на цена, съответно заявление за
регистриране на цена, и да провеждат само
стоятелно административно производство пред
Националния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти за ценообразуване
по отношение на лекарствените продукти с
разрешения за паралелен внос или паралелна
дистрибуция. До създаването на тези разпоредби цените на лекарствените продукти от
паралелен внос са подлежали на определяне
по друг начин, поради което е следвало да се
обоснове настъпилата съществена промяна.
Изложените съображения, че измененията
в чл. 14 от наредбата касаят страните, в
които цените на лекарствените продукти се
използват като референтни за целите на ценообразуването, се отнасят до изменението
на други, различни текстове – тези на чл. 14,
ал. 1, т. 4 и чл. 33, ал. 2 от наредбата, и са
неотносими към създаването и изменението
на процесните оспорени разпоредби. Липсва
посочване и обосноваване по отношение на
чл. 14, ал. 4 – 7, чл. 23, ал. 3 – 6 от наредбата
защо се предлага промяна в реда за образуване
или регистриране на цените, отделно за притежателите на разрешения за паралелен внос,
както и на целите, които ще се постигнат с
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въвеждането на тези разпоредби и очакваните
резултати. Липсата на изискуеми мотиви е
съществено и неотстранимо нарушение на
процедурните правила, препятстващи и възможността за проверка законосъобразността
на подзаконовия нормативен акт в оспорените
му части. Като е достигнал до същите изводи, първоинстанционният съд е постановил
правилен съдебен акт, който в тази си част
следва да се остави в сила.
Обжалваното решение следва да се остави
в сила и в частта на присъдените разноски
независимо от частичното прекратяване на
оспорването. На основание чл. 143, ал. 1 АПК
подателят на жалбата има право на разноски
при прекратяване на делото поради оттегляне
на оспорения от него акт. В случая изменението на текстове от наредбата има последицата
на оттеглен административен акт, поради което
в тежест на ответника по жалбата следва да
са направените от жалбоподателя разноски.
В производството пред касационния съд
разноски не се претендират и съответно не
се присъждат такива.
Мотивиран така, Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия,
РЕШИ:
Обезсилва Решение № 16155 от 20.12.2018 г.
на Върховния административен съд, осмо отделение, постановено по адм. дело № 8935/2018 г.
по описа на ВАС, в частта, в която са отменени чл. 14, ал. 4, чл. 23, ал. 3, чл. 34, чл. 43,
ал. 1, изр. 3, чл. 43, ал. 2, изр. 3, чл. 43, ал. 3,
изр. 3, чл. 43, ал. 4, изр. 3 и чл. 57б, ал. 2 от
Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 19.04.2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила
от 30.04.2013 г.), и прекратява производството
в посочената част.
О с т а в я в с и л а Ре ш е н и е № 161 55 о т
20.12.2018 г. на Върховния административен
съд, осмо отделение, постановено по адм.
дело № 8935/2018 г. по описа на ВАС, в останалата му част.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Чолаков
5644
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1752
от 10 юли 2019 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 5664 от 10.07.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол отменя Решение
№ 1587 от 22.07.2014 г. (ДВ, бр. 63 от 2014 г.) на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, с което е забранено на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен,
извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключването
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемането на
менителнични задължения освен с разрешение
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

5591

Изпълнителен директор:
П. Александрова

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-512
от 28 май 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз, заявление с вх.
№ AO-2075 от 22.10.2018 г. на МЗХГ, сертификат за
акредитация с рег. № 14 ОСП и Заповед № А-373
от 16.10.2018 г., издадени от ИА „Българска служба за акредитация“, и одобрен от министъра на
земеделието, храните и горите доклад № 93-3542
от 28 май 2019 г. нареждам:
1. В Заповед № РД-09-982 от 22.12.2017 г. на
министъра на земеделието, храните и горите т. ІІ
се изменя така:
„II. Продуктовият обхват включва: живи или
непреработени земеделски продукти; преработени
земеделски продукти, предназначени за храна;
фуражи; посадъчен и посевен материал; дрожди,
използвани за храна или фураж; без аквакултури
и продукти от тях.“
2. В Разрешение № BG-BIO-21 от 22.12.2017 г.
(ДВ, бр. 17 от 2018 г.) продуктовият обхват се
изменя така:
„Продуктовият обхват включва: живи или
непреработени земеделски продукти; преработени
земеделски продукти, предназначени за храна;

фуражи; посадъчен и посевен материал; дрожди,
използвани за храна или фураж; без аквакултури
и продукти от тях.“

5629

Министър:
Д. Танева

ЗАПОВЕД № РД-09-513
от 28 май 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 22, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз във
връзка с постъпило искане с писма вх. № 70-97
от 9.01.2019 г., № 70-97 от 22.02.2019 г. и № 70-97
от 6.03.2019 г. на МЗХГ и одобрен от министъра
на земеделието, храните и горите доклад № 933542 от 28 май 2019 г. нареждам:
1. Прекратявам Разрешение № BG-BIO-13 от
20.01.2016 г. (ДВ, бр. 13 от 2016 г.) на „Биоагричерт
Италия България“ – ЕООД, с ЕИК: 160113434,
Пловдив, ул. Белград № 2, ет. 3, офис 305, да
извършва контрол и сертификация на продукти
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L
189, 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение
на биологичното производство, етикетирането и
контрола (ОВ L 250, 18.09.2008 г.).
2. Отменям Заповед № РД-09-24 от 20.01.2016 г.
на министъра на земеделието и храните.

5630

Министър:
Д. Танева

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-19
oт 15 юли 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 във връзка
с чл. 53б, ал. 1 и 2 ЗКИР, заявление вх. № 01225289/23.05.2019 г. от АПИ и приложените към
него проекти, изработени съгласно чл. 75 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
нареждам:
Одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на:
I. С. Яворец, ЕКАТТЕ 87120, община Габрово,
одобрени със Заповед № РД-18-821 от 22.03.2018 г.
на изпълнителния директор на АГКК, състоящо
се във:
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1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 87120.21.69,
ливада, собственост на Цоньо Маринов Иванов,
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 26 от 1.10.1997 г., площ преди промяната:
1799 кв. м, площ след промяната: 1752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.21.133,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Габрово, съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2825 кв. м, площ след промяната:
2733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.297,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Габрово, съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 5885 кв. м, площ след промяната:
5801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.299,
пасище, собственост на Лазар Райчев Колев, съгласно н.а. № 115, том X, рег. 3327, дело 1804 от
3.11.2014 г., площ преди промяната: 1800 кв. м,
площ след промяната: 1786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.387,
дере, собственост на Община Габрово, площ преди
промяната: 11 390 кв. м, площ след промяната:
11 382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.388,
дере, собственост на Община Габрово, площ преди промяната: 9676 кв. м, площ след промяната:
9656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.38.1,
дере, собственост на Община Габрово, площ
преди промяната: 5581 кв. м, площ след промяната: 5471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.38.21, за
друг вид производствен, складов обект, собственост на „Агрохолдинг София“ – ЕАД, съгласно
договор за продажба на земеделска земя от ДПФ
на граждани и юридически лица № 196, том I,
рег. 1286 от 7.05.2008 г., площ преди промяната:
8152 кв. м, площ след промяната: 8036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.38.22,
за друг вид производствен, складов обект, собственост на „Блу Инпекс“ – ЕООД , съгласно н.а.
№ 23, том XII, рег. 3549, дело 2786 от 20.09.2006 г.,
площ преди промяната: 5550 кв. м, площ след
промяната: 5337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.38.37,
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ № 26 от 1.10.1997 г., площ преди промяната: 1634 кв. м, площ след промяната: 1566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.38.50,
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 2096 кв. м, площ след
промяната: 1715 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.16.115,
нива, собственост на Стоян Тодоров Дросев, съгласно н.а. № 189, том III, рег. 1027, дело 823 от
11.04.2008 г., площ преди промяната: 104 053 кв. м,
площ след промяната: 103 878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.16.120,
нива, собственост на Куна Хр. Митева и Иван
Д. Георгиев, съгласно решение на ПК по чл. 17,
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ал. 1 ЗСПЗЗ № 26 от 1.10.1997 г., площ преди
промяната: 4799 кв. м, площ след промяната:
4765 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.16.137,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Габрово, съгласно решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5550 кв. м, площ след промяната: 5390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.1,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1170 кв. м., площ след промяната: 296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.10,
ливада, собственост на Куна Хр. Митева и Иван
Д. Георгиев, съгласно решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ № 26 от 1.10.1997 г., площ преди
промяната: 3899 кв. м, площ след промяната:
3847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.12,
ливада, собственост на Илия Владов Илиев и
Пена Христова, съгласно решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 26 от 1.10.1997 г., площ
преди промяната: 1599 кв. м, площ след промяната: 1502 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.13,
ливада, собственост на Кольо Петков Петърчев,
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 26 от 1.10.1997 г., площ преди промяната:
1698 кв. м, площ след промяната: 1644 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.128,
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1035 кв. м, площ след промяната: 651 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.146,
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 601 кв. м, площ след промяната: 435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87120.22.396,
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
72 003 кв. м, площ след промяната: 75 151 кв. м.
II. С. Горна Росица, ЕКАТТЕ 16376, община
Севлиево, одобрени със Заповед № РД-18-781 от
28.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 16376.10.1:
площ: 3254 кв. м, пасище, собственост на Димо
Гичев Шопов съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 150Г от 8.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.680:
площ: 686 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.681:
площ: 877 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.199:
площ: 2812 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Севлиево.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 16376.13.1,
нива, собственост на Светла Иванова Дочева,
Елена Иванова Христова съгласно н.а. № 178, том
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1, рег. 261, дело 435 от 3.04.1997 г., площ преди
промяната: 9794 кв. м, площ след промяната:
9366 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.2,
нива, собственост на Иван А нгелов Иванов
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 367 от 13.05.1999 г., площ преди промяната:
3502 кв. м, площ след промяната: 3320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.61,
нива, собственост на Мина Събчева Христова
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
1999 кв. м, площ след промяната: 1915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.7,
нива, собственост на Тотьо Гочев Гъбенски съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
1500 кв. м, площ след промяната: 1424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.9,
нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, съгласно н.а. № 183, том 2, рег. 1310,
дело 379 от 12.04.2011 г., площ преди промяната:
1997 кв. м, площ след промяната: 1943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.10,
нива, собственост на Георги Христов Славчев
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
1700 кв. м, площ след промяната: 1680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.73,
нива, собственост на Вълко Митев Чакалов
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
1495 кв. м, площ след промяната: 1469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.74,
нива, собственост на Иван Райков Шумков съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
2699 кв. м, площ след промяната: 2649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.90,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 5224 кв. м, площ след промяната:
4191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.91,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 1826 кв. м, площ след промяната:
872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.92,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 2934 кв. м, площ след промяната:
1552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.93,
нива, собственост на Иванка Драшкова Иванова
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
998 кв. м, площ след промяната: 833 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.100,
нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, съгласно н.а. № 58, том 5, рег. 2154,
дело 844 от 30.06.2011 г., площ преди промяната:
1499 кв. м, площ след промяната: 1347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.13.103,
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
23 575 кв. м, площ след промяната: 29 808 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16376.13.194,
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Севлиево, площ
преди промяната: 886 кв. м, площ след промяната: 869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.101,
нива, собственост на Петър Христов Котов съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
600 кв. м, площ след промяната: 540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.102,
н и ва , с о б с т вено с т на „ А г р охол д и н г Ловико“ – ЕАД, съгласно договор за аренда на земеделска земя № 269, том 2, рег. 1547 от 13.05.2014 г.,
Радослава Стоянова Пенчева съгласно договор
за делба № 144, том 3, рег. 1364 от 13.04.2017 г.
на СВ – Севлиево, п лощ п реди п ром яната:
3000 кв. м, площ след промяната: 2791 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.103,
нива, собственост на Георги Христов Пеев съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
1600 кв. м, площ след промяната: 1529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.104,
нива, собственост на Пенка Станчева Бойновска
съгласно н.а. № 8, том VI, рег. 1490, дело 1186
от 4.06.2007 г. на СВ – Севлиево, площ преди
промяната: 4299 кв. м, площ след промяната:
4157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.106,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 1135 кв. м, площ след промяната:
652 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.107,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 5456 кв. м, площ след промяната:
1374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.109,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 5971 кв. м, площ след промяната:
5891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.110,
нива, собственост на Елка Пройнова Илиева
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
1200 кв. м, площ след промяната: 1091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.14.126, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 7999 кв. м,
площ след промяната: 7249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.15.14,
нива, собственост на Стефан Христов Манджуков
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
2780 кв. м, площ след промяната: 2631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.15.23,
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3891 кв. м, площ
след промяната: 3870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.15.27,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 3171 кв. м, площ след промяната:
3138 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16376.17.6,
нива, собственост на Пенко Русев Братинов,
Ганка Михова Братинова съгласно договор за
делба на земеделски имот № 140, том IV, рег. 3176
от 24.08.2005 г. на СВ – Севлиево, площ преди
промяната: 2800 кв. м, площ след промяната:
2557 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.17.10,
нива, собственост на Георги Христов Славчев
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
1999 кв. м, площ след промяната: 1885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.17.16,
нива, собственост на Станка Петрова Маринова
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
2201 кв. м, площ след промяната: 2143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.17.23,
нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, съгласно н.а. № 81, том 7, рег. 2731,
дело 896 от 27.07.2012 г., площ преди промяната:
4400 кв. м, площ след промяната: 4274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.17.119,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 576 кв. м, площ след промяната:
569 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.17.120,
нива, собственост на Община Севлиево, АЧОС
№ 5346 от 13.05.2014 г., площ преди промяната:
1824 кв. м, площ след промяната: 1704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.17.143,
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
11 665 кв. м, площ след промяната: 15 138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.18.98, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево съгласно решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 367 от 13.05.1999 г.,
площ преди промяната: 11 694 кв. м, площ след
промяната: 11 527 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.18.104,
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
27 700 кв. м, площ след промяната: 35 816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.18.105,
широколистна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ – Севлиево, съгласно решение по
чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 53 от 30.06.2000 г.,
площ преди промяната: 64 029 кв. м, площ след
промяната: 63 478 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.1,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 614 кв. м, площ след промяната: 314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.2,
нива, собственост на Михо Колев Михов съгласно
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 181Г от
21.10.1996 г., площ преди промяната: 2299 кв. м,
площ след промяната: 1790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.3,
нива, собственост на „Совата“ – ЕАД, съгласно
н.а. № 119, том 8, рег. 3041, дело 1081 от 13.08.2014 г.,
Димитър Цанков Керчев съгласно решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 181Г от 21.10.1996 г.,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1513 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16376.19.5,
нива, собственост на Мария Семова Пенчева
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
3399 кв. м, площ след промяната: 2934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.7,
нива, собственост на Атанас Русев Атанасов
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 149 от 6.07.1995 г., площ преди промяната:
2110 кв. м, площ след промяната: 1865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.9,
нива, собственост на Дешка Драганова Джамбазова съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
2799 кв. м, площ след промяната: 2538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.11,
нива, собственост на Пенчо Кунев Христов съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
2399 кв. м, площ след промяната: 2172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.13,
нива, собственост на Дечо Дедев Иванов съгласно
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 181Г от
21.10.1996 г., площ преди промяната: 1600 кв. м,
площ след промяната: 1471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.15,
нива, собственост на Виолета Илиева Стефанова
съгласно н.а. № 48, том XIV, рег. 4803, дело 2827
от 16.12.2004 г. на СВ – Севлиево, площ преди
промяната: 5498 кв. м, площ след промяната:
5200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.32,
нива, собственост на Цветелин Маргаритов
Маринов съгласно н.а. № 85, том 13, рег. 4395,
дело 1566 от 10.11.2015 г., площ преди промяната:
5098 кв. м, площ след промяната: 5047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.33,
нива, собственост на Иван Данчев Костадинов
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 367 от 13.05.1999 г., площ преди промяната:
1100 кв. м, площ след промяната: 871 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.37,
нива, собственост на Иван Петров Мънев съгласно
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 181Г от
21.10.1996 г., площ преди промяната: 4497 кв. м,
площ след промяната: 4415 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.38, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево, площ преди промяната:
3334 кв. м, площ след промяната: 3278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.39,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 692 кв. м, площ след промяната:
450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.40,
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Севлиево съгласно решение на ПК
по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 181Г от 21.10.1996 г.,
площ преди промяната: 8089 кв. м, площ след
промяната: 7216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.19.42,
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Севлиево съгласно решение на ПК
по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 181Г от 21.10.1996 г.,
площ преди промяната: 20 994 кв. м, площ след
промяната: 20 130 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16376.19.47,
нива, собственост на Гочо Лалев Гочев съгласно
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 367 от
13.05.1999 г., площ преди промяната: 712 кв. м,
площ след промяната: 410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.20.1,
нива, собственост на Неда Енчева Вълкова
съгласно договор за делба на земеделски имот
№ 24, том 2, рег. 717 от 14.03.2014 г., площ преди
промяната: 27 803 кв. м, площ след промяната:
27 803 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.20.68,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2375 кв. м, площ след промяната: 1886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.20.69,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 1867 кв. м, площ след промяната:
198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.20.71,
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 25 394 кв. м,
площ след промяната: 25 285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.110.198,
пасище, собственост на Община Севлиево съгласно АПОС № 4333 от 21.09.2012 г., площ преди
промяната: 9076 кв. м, площ след промяната:
7014 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.118.180,
пасище, собственост на община Севлиево съгласно
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 181Г от
21.10.1996 г., площ преди промяната: 6447 кв. м,
площ след промяната: 5892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.118.197,
нива, собственост на Цона Косева Иванова съгласно съдебно решение, констатиращо съществуването на съдебно-разделителен протокол № 65,
том IV от 28.09.2000 г., площ преди промяната:
4556 кв. м, площ след промяната: 4402 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.118.198,
нива, собственост на Гатьо Косев Гатев съгласно
н.а. № 67, том 1, рег. 172, дело 102 от 5.03.2001 г. на
СВ – Севлиево, площ преди промяната: 4959 кв. м,
площ след промяната: 4873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.118.199,
нива, собственост на Цона Косева Иванова съгласно съдебно решение, констатиращо съществуването на съдебно-разделителен протокол № 65,
том IV от 28.09.2000 г., площ преди промяната:
3214 кв. м, площ след промяната: 3186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.118.206,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 982 кв. м, площ след промяната:
950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.118.219,
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ
Севлиево, съгласно решение по чл. 13, ал. 5
ЗВСГЗГФ № 53 от 30.06.2000 г., площ преди
промяната: 139 032 кв. м, площ след промяната:
137 992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.118.226,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 425ГР от
6.03.2000 г., площ преди промяната: 3649 кв. м,
площ след промяната: 3117 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16376.120.108,
нива, собственост на Иванка Георгиева Илиева
съгласно договор за делба на земеделски имот
№ 179, том II, рег. 895 от 2.07.2002 г., площ преди
промяната: 8399 кв. м, площ след промяната:
8269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.120.110,
нива, собственост на Боян Петков Братованов
съгласно постановление на съдия-изпълнител
по чл. 386, ал. 1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл. 717, ал. 2 от ТЗ № 89, том 5,
рег. 3129 от 24.08.2010 г., площ преди промяната:
3398 кв. м, площ след промяната: 3034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.120.113,
нива, собственост на Гатьо Пенчев Иванов съгласно н.а. № 27, том I, дело 29 от 19.01.1998 г.,
площ преди промяната: 3499 кв. м, площ след
промяната: 3136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.120.116,
нива, собственост на Христо Илиев Владов съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
4800 кв. м, площ след промяната: 4556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.120.119,
пасище, собственост на „Фадора“ – ЕООД, съгласно договор за аренда на земеделска земя
№ 272, том 2, рег. 1550 от 13.05.2014 г., Тончо
Семов Райков съгласно н.а. № 74, том 4, рег.
2138, дело 681 от 13.06.2017 г. на СВ – Севлиево,
площ преди промяната: 10 109 кв. м, площ след
промяната: 8803 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.120.162,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 1889 кв. м, площ след промяната:
1878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.120.177,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: площ: 896 кв. м, площ след промяната: 840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.147.41,
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 11 271 кв. м, площ след промяната:
10 407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.147.74,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3367 кв. м, площ след промяната: 3263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.147.75,
лозе, собственост на Иван Енчев Иванов съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 150Г
от 8.08.1995 г., площ преди промяната: 1640 кв. м,
площ след промяната: 1565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.147.76,
лозе, собственост на Стефан Иванов Стоянов съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 150Г от 8.08.1995 г., площ преди промяната:
1644 кв. м, площ след промяната: 1575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.147.77,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9277 кв. м, площ след промяната: 9100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.147.81,
за местен път, собственост на Община Севлиево,
площ преди промяната: 12 288 кв. м, площ след
промяната: 12 265 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16376.147.172,
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
25 604 кв. м, площ след промяната: 32 879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.147.242,
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ
Севлиево, съгласно решение по чл. 13, ал. 5
ЗВСГЗГФ № 53 от 30.06.2000 г., площ преди
промяната: 88 806 кв. м, площ след промяната:
88 780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16376.147.243,
нива, собственост на Христо Атанасов Чишилев
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 181Г от 21.10.1996 г., площ преди промяната:
3698 кв. м, площ след промяната: 3454 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 16376.120.163:
площ: 519 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево;
поземлен имот с идентификатор 16376.120.164:
площ: 324 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Севлиево.
III. Гр. Севлиево, EK ATTE 65927, община
Севлиево, одобрени със Заповед № РД-18-77 от
16.07.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 65927.116.127:
площ: 1177 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 487С от 8.05.2003 г.;
поземлен имот с идентификатор 65927.116.128:
площ: 1720 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 487С
от 8.05.2003 г.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 65927.80.30,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево, съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1248 кв. м, площ след промяната: 766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.80.44, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево, съгласно решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3888 кв. м, площ след промяната: 3704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.80.153,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево въз основа на
документ от 5.05.1970 г., площ преди промяната:
1833 кв. м, площ след промяната: 1824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.81.18, ливада, собственост на Иванка Димитрова Георгиева
и Николина Димитрова Христова, съгласно н.а.
№ 66, том 2, рег. 458, дело 1329 от 5.07.1999 г. на
СВ – Севлиево, площ преди промяната: 4852 кв. м,
площ след промяната: 4626 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.81.19,
нива, собственост на Емануил Живков Стефанов
и Иван Христов Иванов, съгласно н.а. № 44, том
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6, рег. 3435, дело 1081 от 21.08.2017 г. на СВ – Сев
лиево, площ преди промяната: 5112 кв. м, площ
след промяната: 4900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.81.22,
нива, собственост на Матьо Иванов Матев и Мария
Цонкова Иванова, съгласно н.а. № 105, том 16, рег.
5309, дело 2485 от 22.12.2008 г. на СВ – Севлиево,
и Матьо Иванов Матев, съгласно н.а. № 151, том
3, рег. 1485, дело 340 от 23.04.2012 г. на СВ – Севлиево, площ преди промяната: 3499 кв. м, площ
след промяната: 3426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.81.26, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, съгласно документ от 5.05.1970 г.,
площ преди промяната: 17 410 кв. м, площ след
промяната: 18 953 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.81.28,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево, съгласно документ
от 5.05.1970 г., площ преди промяната: 1216 кв. м,
площ след промяната: 1187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.81.30,
дере, собственост на Община Севлиево, съгласно
документ от 5.05.1970 г., площ преди промяната:
3927 кв. м, площ след промяната: 3785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.82.6,
пасище, собственост на Ваня Пенчева ДюлгероваПърванова и Николай Пенчев Дюлгеров, съгласно
договор за делба на земеделски имот № 282, том
1, рег. 1190 от 19.05.2006 г. на СВ – Севлиево,
площ преди промяната: 7778 кв. м, площ след
промяната: 7607 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.116.26,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 487С от
8.05.2003 г., площ преди промяната: 5325 кв. м,
площ след промяната: 5305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.116.47,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево – земи по чл. 19,
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 487С от 8.05.2003 г., площ преди промяната:
3789 кв. м, площ след промяната: 1893 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.116.75,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 487С от
8.05.2003 г., площ преди промяната: 3278 кв. м,
данни след промяната: 1018 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.116.81,
нива, собственост на Асен Асенов Паскалев, съгласно н.а. № 84, том 11, рег. 3706, дело 2224 от
29.09.2004 г. на СВ – Севлиево, и Пена Иванова
Рачева, съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ № 394 от 16.07.1999 г., площ преди промяната: 5289 кв. м, площ след промяната: 5160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.116.86,
нива, собственост на Иван Маринов Пантев
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 394 от 16.07.1999 г., площ преди промяната:
1080 кв. м, площ след промяната: 924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.116.105,
пасище, собственост на Община Севлиево, съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 395 от 16.07.1999 г., площ преди промяната:
20 665 кв. м, площ след промяната: 20 533 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65927.116.112,
водно течение, река, собственост на МОСВ,
съгласно документ от 5.05.1970 г., площ преди
промяната: 113 173 кв. м, площ след промяната:
112 893 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.116.118, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, съгласно документ от 5.05.1970 г.,
площ преди промяната: 17 994 кв. м, площ след
промяната: 20 450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.116.124,
нива, собственост на Надка Георгиева Матенова,
съгласно договор за делба № 243, том III, рег. 2294
от 11.06.2008 г. на СВ – Севлиево, площ преди
промяната: 4949 кв. м, площ след промяната:
4936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.117.1,
хмелници, собственост на Боян Иванов Белев,
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 394 от 16.07.1999 г., площ преди промяната:
24 296 кв. м, площ след промяната: 24 268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.117.64, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, съгласно документ от 5.05.1970 г.,
площ преди промяната: 12 447 кв. м, площ след
промяната: 12 943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.117.67,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево, съгласно документ
от 5.05.1970 г., площ преди промяната: 5730 кв. м,
площ след промяната: 5714 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.119.8, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево, съгласно решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1759 кв. м, площ след промяната: 1430 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.119.32,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево, съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 398 кв. м, площ след промяната: 262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.119.52,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево, съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 832 кв. м, площ след промяната: 558 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.119.70,
напоителен канал, собственост на ДПФ – МЗХ,
съгласно документ от 5.05.1970 г., площ преди
промяната: 1125 кв. м, площ след промяната:
1124 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.119.71,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево, съгласно документ
от 5.05.1970 г., площ преди промяната: 1122 кв. м,
площ след промяната: 1117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.120.11,
нива, собственост на Община Севлиево – земи
по чл. 19, съгласно АЧОС № 74, том 9, рег. 3460
от 28.09.2012 г. на СВ – Севлиево, площ преди
промяната: 1170 кв. м, площ след промяната:
1150 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65927.120.19,
сипей, собственост на Община Севлиево, съгласно
документ от 5.05.1970 г., площ преди промяната:
3591 кв. м, площ след промяната: 3423 кв. м.
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IV. С. Кормянско, EK ATTE 38652, община
Севлиево, одобрени със Заповед № РД-18-786 от
28.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 38652.36.110:
площ: 6277 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Севлиево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 38652.36.3,
напоителен канал, собственост на Община Севлиево, площ преди промяната: 6549 кв. м, площ
след промяната: 6487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38652.36.62,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7326 кв. м, площ след промяната: 722 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38652.37.51,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 429 от 8.08.2000 г.,
площ преди промяната: 1221 кв. м, площ след
промяната: 1195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38652.37.60,
ливада, собственост на Васил Иванов Димитров
съгласно нотариален акт за продажба на земеделска земя № 44, том IX, рег. 2680, дело 1765
от 15.07.2005 г. на СВ – Севлиево, площ преди
промяната: 8886 кв. м, площ след промяната:
7686 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38652.37.123,
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
21 137 кв. м, площ след промяната: 22 797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38652.37.189,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 989 кв. м, площ след промяната:
945 кв. м.
3. Изменение на местоположението на границите, без да се променят взаимното разположение
и площите:
поземлен имот с идентификатор 38652.37.36,
нива, собственост на Иванка Колева Шопова
съгласно договор за делба на земеделски имот
№ 103, том II, рег. 742 от 9.08.2000 г., площ преди
промяната: 2900 кв. м, площ след промяната:
2900 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5664
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 276
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ17-ГР00-2736/5.12.2017 г. от Лъчезар
Георгиев, Виктор Михайлов, Чавдар Величков,
Оля Величкова и „Герман“ – ООД, представлявано от управителя Цветка Точева, с искане за
разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план
за улична регулация (ИПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти
с идентификатори 14831.6529.820, 14831.6529.822
и 14831.6529.741 по КККР на с. Герман, район
„Панчарево“.
Към за явлението са приложени задание,
о т г оваря що на изиск ва н и я та на ч л. 125 о т
ЗУТ, мотивирано предложение за ПУП, договор за доброволна делба акт № 99, том IV, рег.
№ 27983, от 2.08.2017 г., договор за покупкопродажба № РД-50-432/31.07.1998 г., скица № 15434585/8.09.2017 г. за поземлен имот с идентификатор 14831.6529.822, издадена от СГКК – София,
скица № 15-434590/8.09.2017 г. за поземлен имот
с идентификатор 14831.6529.823, издадена от
СГКК – София, скица № 15-434576/8.09.2017 г. за
поземлен имот с идентификатор 14831.6529.820,
и з д а д е н а о т С Г К К – С о фи я , с к и ц а № 1 5 434581/8.09.2017 г. за поземлен имот с идентификатор 14831.6529.821, издадена от СГКК – София, скица № 15-384601/24.10.2014 г. за поземлен
имот с идентификатор 14831.6529.741, издадена от
СГКК – София, комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 от ЗКИР и удостоверение за ползване на
строеж № 94-Г-61/5.06.2002 г.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и са
приложени техните становища.
Със Заповед № РА50-217 от 13.03.2018 г. на
главния архитект на СО е одобрено заданието и е разрешено изработването на проект за
ПУП – ИПУР и ПРЗ в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори 14831.6529.820, 14831.6529.822
и 14831.6529.741 по КККР на с. Герман, район
„Панчарево“.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-2736-[2]/21.03.2018 г.
заповедта е изпратена до заявителите и до кмета
на район „Панчарево“ за разгласяване по реда
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със заявления вх. № САГ17-ГР00-2736-[5]/
31.05.2018 г. и № САГ17-ГР00- 2736-[7]/26.07.2018 г.
е внесен за одобряване проект за ПУП – ИПУР и
ПРЗ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 14831.6529.820, 14831.6529.822 и 14831.6529.741
по КККР на с. Герман, с обяснителна записка,
документи за собственост, скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 14831.6529.820,
14831.6529.822 и 14831.6529.741 по КККР на с. Герман, комбинирана скица за пълна или частична
идентичност по чл. 16 от ЗКИР, удостоверение
за ползване на строеж № 94-Г-61/5.06.2002 г.,
декларация за липса на трайна дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверена от
НАГ – СО, на 11.05.2018 г., ПОД, съгласувано
на 17.05.2018 г. от СДВР – отдел „ПП“, и на
28.05.2018 г. от СО – дирекция „Управление и
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анализ на трафика“, съгласно решение по т. 40
от протокол № 16/8.05.2018 г. на ПКТОБД при
СО, изходни данни вх. № ТУ-1660/11.04.2018 г. от
„Софийска вода“ – АД, становище изх. № 67174523/23.07.2018 г. на директора на РИОСВ – София,
видно от което не е необходимо провеждане на
процедура по ОВОС и ЕО.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-2736-[6]/12.06.2018 г.
проектът за ПУП – ИПУР и ПРЗ в обхвата на
поземлени имоти с идентификатори 14831.6529.820,
14831.6529.822 и 14831.6529.741 по КККР на с. Герман е изпратен на кмета на район „Панчарево“
за съобщаване на заинтересуваните лица по реда
на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
В съответствие с изискванията на чл. 128,
ал. 3 от ЗУТ проектът е редовно съобщен на
всички заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ, видно от писмо изх.
№ РПН18-ДИ05-676/4/23.10.2018 г. на кмета на
район „Панчарево“ и приложените доказателства. В законоустановеният срок по чл. 128, ал. 5
от ЗУТ няма постъпили възражения. От кмета
на район „Панчарево“ е изразено положително
становище по проекта.
Със заявления вх. № САГ17-ГР00-2736-[9]/
17.12.2018 г. и № САГ17-ГР00-2736-(10)/18.12.2018 г.
е внесена комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР с информация за исторически имоти от КВС на землище
с. Герман.
Проектът е съгласуван от отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“ и е
приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-97/21.12.2018 г., т. 2 със служебно предложение
проектът да се коригира, като се отрази коректно
действащия регулационен план в зоната на кръстовище между о.т. 164д и о.т. 164е, при запазване
на проектното предвиждане на настоящия план
(да се покаже като ИПУР) и след коригирането
му е предложено да се издаде административен
акт за одобряването му.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-2736-[11]/
18.01.2019 г. от заявителя е внесен коригиран
проект, в съответствие със служебното предложение на ОЕСУТ.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
ПУП – ИПУР и ПРЗ е направено от заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 от ЗУТ, а именно Лъчезар Георгиев и Виктор
Михайлов като собственици на ПИ с идентификатор 14831.6529.822, Чавдар Величков и Оля Велич
кова като собственици на ПИ с идентификатор
14831.6529.820 и „Герман“ – ООД, като собственик
на ПИ с идентификатор 14831.6529.741 по КККР
на с. Герман, съгласно приложените документи
за собственост и скици от СГКК – София.
Кадастралната карта на с. Герман е одобрена
със Заповед № РД-18-37 от 4.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Действащият ПУП е одобрен със Заповед
№ РД-50-1114 от 28.10.2005 г. на главния архитект
на София.
С представения проект се предвижда урегулиране на поземлените имоти с идентификатори 14831.6529.820, 14831.6529.822 и 14831.6529.741
по КККР на с. Герман за образуване на нов
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УПИ IV-741 – „За обществено обслужване, складова дейност и офиси“, нов УПИ V-820 – „За бърза
закуска, склад и офис“, и нов УПИ VI-822 – „За
склад, офис и сервиз“, кв. 49а, с. Герман, район
„Панчарево“, като регулационните граници следват имотните такива на имотите по кадастралната
карта с изключение на частта, попадаща под улица.
Предвид горното е налице основание за одоб
ряване на ПР по чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.
Достъпът до нови УПИ е по улица, предвидена
с действащия план за регулация на местността,
с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
С плана за регулация се предвижда поставяне
в съответствие на регулационната и имотната
граница на ПИ с идентификатор 14831.6529.741
и 14831.6529.820, което води до изменение на
уличната регулация при о.т. 164е, в зоната на
кръстовище между о.т. 164д и о.т. 164е и пред
ПИ 14831.6529.741.
Предвид горното за изменението на ПУП – ИПР
е налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ.
С ПЗ се предвижда потвърждаване на съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 14831.6529.741
и изграждане на две нискоетажни сгради на по
3 етажа с Н≤10 м в нов УПИ IV.
В нови УПИ V и УПИ VI се предвижда свързано застрояване на нискоетажни сгради на по
3 етажа с Н≤10 м при спазване изискването на
чл. 21, ал. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на чл. 35, ал. 2 от ЗУТ по отношение на
разстоянията.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на устройствената процедура, попадат в устройствена зона: „Смесена многофункционална
зона предимно за околоградския район“ (Смф2)
съгласно п ри ложението к ъм ч л. 3, а л. 2 от
ЗУЗСО. Предвиденото предназначение на нови
УПИ IV-741 – „За обществено обслужване, складова дейност и офиси“, УПИ V-820 – „За бърза
закуска, склад и офис“, УПИ VI-822 – „За склад,
офис и сервиз“ е допустимо в устройствена зона
„Смф2“ съгласно приложение към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, като е представена декларация за липса
на трайна дървесна растителност по чл. 19, ал. 4
от ЗУЗСО, заверена от НАГ – СО, на 11.05.2018 г.
Пр едс т а в ено е с т а нови щ е и з х . № 67174523/23.07.2018 г. на директора на РИОСВ – София,
видно от което не е необходимо провеждане на
процедура по реда на глава втора от наредбата
за ОС и ПУП не подлежи на регламентираните
с глава шеста от ЗООС процедури по екологична
оценка.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
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лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПУР и ПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на части от недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица, за
изграждане на улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка
с ал. 1 от ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 17, ал. 1, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и с ал. 2,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4, чл. 104,
ал. 1, изр. 2 и чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, т. 14 от приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-97/21.12.2018 г., т. 2, Столичния
общински съвет реши :
1. Одобрява проект за изменение на план
за улична регулация при о.т. 164е в зоната на
кръстовище между о.т. 164д и о.т. 164е и пред
ПИ 14831.6529.741 за поставяне в съответствие
на регулационната и имотната граница на ПИ
с идентификатор 14831.6529.741 и 14831.6529.820,
м. С. Герман, район „Панчарево“, по кафявите,
червените, оранжевите и зелените зачертавания,
линии, букви и цифри съгласно приложения
проект.
2. Одобрява проект за план за регулация за
създаване на нов УПИ IV-741 – „За обществено
обслужване, складова дейност и офиси“, нов УПИ
V-820 – „За бърза закуска, склад и офис“, и нов
УПИ VI-822 – „За склад, офис и сервиз“, кв. 49а,
м. С. Герман, район „Панчарево“, по кафявите,
сините, червените и оранжевите линии, цифри
и текст съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
нов УПИ IV-741 – „За обществено обслужване,
складова дейност и офиси“, нов УПИ V-820 – „За
бърза закуска, склад и офис“, и нов УПИ VI822 – „За склад, офис и сервиз“, кв. 49а, м. С.
Герман, район „Панчарево“, с предвиждане на
ново застрояване съгласно приложения проект
и без допускане на намалени разстояния към
вътрешните регулационни линии и между сгради,
включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
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Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

5651

За председател:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 284
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община е постъпило
заявление вх. № САГ18-ГР00-979/23.01.2018 г. от
„Слатина парк резидънс“ – ЕООД, чрез Михаил
Михайлов – собственик на поземлени имоти (ПИ)
с идентификатори 68134.4334.9552 и 68134.4334.9553,
за даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) за УПИ VII-1189 (ПИ с идентификатори
68134.4334.9552 и 68134.4334.9553), кв. 7, м. Овча
купел, район „Овча купел“, и изменение на план
за улична регулация (ИПУР).
Към заявлението са приложени: мотивирано предложение за ИПРЗ; скици № 15-57054315.11.2017 г. и № 15-570550-15.11.2017 г. за имоти с
идентификатори 68134.4334.9552 и 68134.4334.9553,
издадени от СГКК – София; комбинирана скица
съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗКИР с нанесено изчисление на площи; нотариален акт № 133, дело
№ 296/27.10.2017 г.; нотариален акт № 132, дело
№ 295/27.10.2017 г.; платежно нареждане/вносна
бележка за платена такса към бюджета.
Мотивираното предложение и приложените
към преписката документи са предоставени за
становище от отделите към НАГ – СО, както
следва: „Устройствено планиране“, „Благоустройствени дейности и публични пространства – КТ
и ИМ“ и „Правно-нормативно обслужване“.
Предложението за изработване на проект на
подробен устройствен план е в териториален
обхват: УПИ VII-1189 (ПИ с идентификатори
68134.4334.9552 и 68134.4334.9553), кв. 7, м. Овча
купел, район „Овча купел“, и прилежаща улична
регулация.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че проектният УПИ VII-1189 попада в
урбанизирана територия, в устройствени зони:
„Жилищна зона с преобладаващо високоетажно
застрояване със специфични правила и нормативи“ (Жг*) съгласно Заповед № РД-02-14-1531 от
2001 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството, „Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване“ (Жс) и
„Терени за транспортна инфраструктура“ (Тти)
съгласно т. 3 и 25 от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО.
Със Заповед № РА50-454 от 21.06.2018 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено
изработването на ПУП – ИПРЗ в териториален
обхват за УПИ VII-1189 (ПИ с идентификатори
68134.4334.9552 и 68134.4334.9553 по КККР), кв. 7,
м. Овча купел, район „Овча купел“, и изменение
на план за улична регулация (ИПУР) за ул. 761 в
участъка между о. т. 110 и о. т. 126, прилежащ на
УПИ VII-1189 и ул. 661 – от о. т. 134 до о. т. 133.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

С писмо изх. № САГ18-ГР00-979-[1]/26.06.2018 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Овча
купел“ и до заявителя за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № СА Г18-ГР00-979-[2]/
10.07.2018 г. от „Слатина парк резидънс“ – ЕООД,
чрез Михаил Михайлов е внесен за одобряване проект за изменение на план за регулация
и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен
план (РУП) за УПИ VII-1189, кв. 7, м. Овча купел, район „Овча купел“, изменение на план за
улична регулация (ИПУР) за ул. 761 в участъка
между о. т. 110 и о. т. 126, прилежащ на УПИ
VII-1189 и ул. 661 – от о. т. 134 до о. т. 133, обяснителна записка, нотариален акт № 132, дело
№ 295/27.10.2017 г., нотариален акт № 133, дело
№ 296/27.10.2017 г.
С писмо изх. № САГ18-ГР00-979-[3]/24.07.2018 г.
проектът е изпратен на кмета на район „Овча
купел“ за обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 от
ЗУТ на заинтересованите страни.
Със заявление вх. № СА Г18-ГР00-979-[4]/
10.08.2018 г. са представени геодезическо заснемане и декларация за липса на дървесна растителност съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверени
от отдел „БДПП“ към НАГ на 21.08.2018 г.
Със заявление вх. № СА Г18-ГР00-979-[5]/
17.08.2018 г. са представени съгласувани проекти с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, под
№ 122/18.07.2018 г. и „Софийска вода“ – АД, вх.
№ ТУ-3287/12.07.2018 г.
В направление „Архитектура и градоустройство“ е пост ъпило за явление вх. № СА Г18ГР00-979-[7]/24.08.2018 г. от Веселин Синапов
относно внесения проект.
По с т ъ п и л о е з а я в л е н и е в х . № С А Г 18 ГР00-979-[8]/20.09.2018 г. от Веселин Синапов
с искане за предоставяне на заверено копие от
мотивирано предложение за изменение на ПУП.
Със заявление вх. № СА Г18-ГР00-979-[9]/
25.09.2018 г. до район „Овча купел“ с копие до
направление „Архитектура и градоустройство“
Веселин Синапов е поискал предоставяне на
копия от ИГО за УПИ I-88, II-87, III-89 и IV-90,
одобрени със Заповед № РД-09-90 от 13.04.2007 г.
на кмета на район „Овча купел“, и доказателства
за съобщаването є.
С писмо вх. № САГ18-ГР00-979-[10]/4.10.2018 г.
кметът и главният архитект на район „Овча купел“
са удостоверили, че в съответствие с изискванията
на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ проектът е редовно съобщен за всички заинтересовани лица по чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ и в законоустановения
срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ са постъпили възражения: рег. № РОК18-БК08-1153-(6)/24.08.2018 г.
и № РОК18-БК08-1153-(14)/3.12.2018 г. от Веселин
Синапов и № РОК18-БК08-1153-(7)/28.08.2018 г.
от Татяна Синапова, собственици на УПИ I-88
от кв. 7; рег. № РОК18-ТД26-61-(5)/24.08.2018 г.
от Христо Димитров, собственик на УПИ III-89,
кв. 7; рег. № РОК18-БК08-1153-(9)/10.09.2018 г. от
Христо Баларев, собственик на УПИ II-166, кв. 8.
В направление „Архитектура и градоустройство“
е постъпила молба вх. № САГ18-ГР00-979-[12]/
27.11.2018 г. от „Слатина парк резидънс“ – ЕООД,
чрез Михаил Михайлов с искане проектът за ПУП
да бъде внесен за разглеждане на заседание на
ОЕСУТ в законови срокове предвид поясненията
за спазване на всички норми по ЗУТ и ЗУЗСО и
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обстоятелството, че същият е неправилно съобщен
на заинтересованите страни от квартала и на
имотите през улица, предвид факта, че с внесения проект не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица, няма промяна в предназначението
на УПИ VII-1189.
С писмо вх. № САГ18-ГР00-979-[13]/11.12.2018 г.
кметът на район „Овча купел“ изпраща по компетентност постъпило в районната администрация
заявление рег. № РОК18-БК08-1153-(14)/3.12.2018 г.
от Веселин Синапов.
Проектът за ИПРЗ и РУП заедно с постъпилите възражения са разгледани от отделите на
НАГ – „Устройствено планиране“, „Благоустройствени дейности и публични пространства – Комуникации и транспорт и Инженерни мрежи“ и
„Правно-нормативно обслужване“, и са дадени
становища.
Служебно е установено съответствие на дан
ните в приложения проект с наличните данни
в информационната система на регулационните
планове на Столична община.
Проектът и възраженията към него са внесени за разглеждане на заседание на ОЕСУТ. С
протокол № ЕС-Г-3/15.01.2019 г., т. 13, ОЕСУТ е
взел решение:
„– По възражения № РОК18-БК08-1153-(6)/
24.08.2018 г., № РОК18-БК08-1153-(14)/3.12.2018 г.
и № РОК18-БК08-1153-(7)/28.08.2018 г. от собствениците в УПИ I-88, кв. 7:
Възраженията са частично основателни.
Проектът да се коригира, като в извадката от
действащ ПУП да се впише Заповед № РД-09-90
от 13.04.2007 г. на кмета на район „Овча купел“,
с която е одобрен проект за ИПЗ и РУП за УПИ
I-88, II-87, III-89 и IV-90 от кв. 7. В настоящия
проект коректно да се отрази ИПЗ и РУП за
горните УПИ, включително като се покажат
подземни гаражи и рампи.
Да се уточни наименованието на улицата пред
УПИ I и УПИ VII – ул. 761 или бул. Овча купел.
Възраженията са неоснователни в частта:
– Регулационната граница между УПИ I и
VII не се изменя.
– Изменението в ПЗ на УПИ VII от „м“ в
„м/г“ е допустимо като допълващо застрояване.
– С проекта не се изменя застрояването в
УПИ I.
– ИПЗ и РУП от 2007 г. не касае застрояването в УПИ VII.
– Дълбочината на калкана с УПИ VII не е
котирана в РУП за УПИ I-88 от 2007 г.
– По в ъ з ра жен ие № РОК18 -ТД 2 6 - 61-(5)/
24.08.2018 г. от собственика на УПИ III-89, кв. 7,
с което се твърди, че измененията в действащия
ПУП технически ограничават имота, отстоянията
към него са малки и не са съобразени с етажността
на останалите сгради, както и на новопредвидените: Не се уважава – изпълнени са изискванията
за нормативни отстояния съгласно разпоредбите
на чл. 31, ал. 4 и чл. 32, ал. 2 и 3 от ЗУТ.
– По възра жение № РОК18-БК08-1153-(9)/
10.09.2018 г. от собственика на УПИ II-166, кв. 8,
с което се твърди, че изменението на уличната
регулация и предвиденото застрояване лишава
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имота от достъп до улица: Не се уважава – с
изменението на ПУП не се променя уличната
регулация пред лицето на имота.
Слу жебно предложение: Да се представи
удостоверение по чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за ССПКККР.
Приема проекта. След изпълнение на служебното предложение и корекции по уважените възражения предлага да се издаде административен
акт за одобряването му.“
Внесени са коригирани чертежи съгласно забележките в протокола на ОЕСУТ и със заявление
вх. № САГ18-ГР00-979-[14]/5.03.2019 г. е представено удостоверение за приемане на проект за
изменение на КККР изх. № 25-37832/18.02.2019 г.
за обект: 68134.4334.9552 и 68134.4334.9553, УПИ
VII-9552, 9553 – „За жс“, в изпълнение на чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
ССПКККР.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ИПРЗ
и РУП е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ,
к ат о собс т вен и к на П И с и ден т ифи к ат ори
68134.4334.9552 и 68134.4334.9553 по КККР на
м. Овча купел, район „Овча купел“, което се установява от приложените документи за собственост,
скици от СГКК – София, и комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР.
Действащият ПУП за местността е одоб
рен с Решение № 111 по протокол № 32 от
10.12.2001 г. на СОС и Решение № 24 по протокол
№ 36/15.04.2002 г. на СОС.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № 18-4451 от 22.06.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Видно от представения проект, изменението
на плана за улична регулация обхваща ул. 761
в участъка между о.т. 110 и о.т. 126, прилежащ
на УПИ VII с цел запазването є в съществуващия є вид и ул. 661 – от о.т. 134 до о. т. 133, с
цел редуциране на площта за отчуждаване и се
предвижда уширение при о.т. 133. Предходното
води до изменение на регулационните граници на УПИ VII-1189 (ПИ с идентификатори
68134.4334.9552 и 68134.4334.9553) към двете улици.
С проекта се предвижда обособяване на нов УПИ
VII-9552,9553 (ПИ с идентификатори 68134.4334.9552
и 68134.4334.9553), кв. 7, м. Овча купел, район
„Овча купел“, с предназначение – „За жс“, което е допустимо за устройствените зони, в които
попада УПИ по ОУП на СО/2009 г.
За одо бря ва не на п р о ек т а за нов У П И
VII-9552, 9553 – „За жс“, не се изисква предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ предвид
обстоятелството, че собствеността върху имотите
се притежава от едно и също лице.
Основание за ИПР е нормата на чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ – привеждане на
ПУР в съответствие с изградената на място улица
761 и чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ във връзка с § 23,
ал. 1 от ПЗРЗИДЗУЗСО и чл. 17, ал. 1, т. 2 от
ЗУЗСО (отменен) по отношение редуциране на
площта от ПИ 68134.4334.9553, която се предвижда
за отчуждаване.
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Изменението на плана за застрояване се изразява в предвиждане на нова сграда в УПИ VII – „За
жс“, с Н=17,5 м (м/г+5) – за частта от сградата,
попадаща в зона „Жг*“ на свързано застрояване
със сградата в УПИ I, като калканът не се променя
и Н=15 м (м/г+4) – за зона „Жс“. Застрояването
е в съответствие с одобрената КК и нормативите
на устройствените зони по ОУП на СО/2009 г.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените по
ОУП на СО/2009 г.
Застрояването е съобразено с разпоредбите на
чл. 21, ал. 2, чл. 31, ал. 2, т. 1, ал. 4, 5 и чл. 32
от ЗУТ.
С проекта за изменение на план за застрояване не се допускат намалени разстояния към
вътрешни регулационни граници, съседни имоти
и сгради, включително през улица.
Предвид горното за одобряване на ИПЗ е
налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Проектът за РУП се изработва на основание
чл. 113, ал. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ предвид свързаното застрояване в повече от
два УПИ. Работният устройствен план определя
точното разположение и очертание на сградите,
минималните разстояния между тях до регулационните граници и застрояването през улица,
както и необходимите силуети.
Работният устройствен план регламентира
застрояването в новообразувания УПИ VII-9552,
9553 – „За жс“, при условията на чл. 113, ал. 1,
2 и 4 от ЗУТ.
С проекта за РУП е доказано спазването на
нормите на чл. 31, ал. 2, т. 1, ал. 4, 5 и чл. 32 от
ЗУТ по отношение разстоянията към странични
регулационни граници и между новопредвиденото
застрояване и сградите в съседните УПИ, включително през улица, както и нормите на чл. 21,
ал. 2 от ЗУТ, чл. 82, ал. 2 и 10 от Наредба № 7 от
2003 г. за ПНУОВТУЗ по отношение покриването на калканите в хоризонтално и вертикално
отношение.
Съгласно ОУП на СО/2009 г. имотите попадат
частично в устройствени зони: „Жилищна зона
с преобладаващо високоетажно застрояване със
специфични правила и нормативи“ (Жг*) – съгласно Заповед № РД-02-14-1531/2001 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството, с
устройствени показатели: максимална плътност
на застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност (Кинт.) – 3; минимална озеленена
площ – 20 %; максимална кота корниз – 17,5 м,
максима лна ета ж ност – М+5; дълбочина на
фундиране – 3,50 м за Зона I, съгласно СПН
за устройство и застрояване към ЗРП на м.
Овча купел I, приети с протокол на ОЕСУТ
ЕС-Н-102/13.12.2017 г., т. 1; фронт на фасадата
60 м (в границите на зоната Жг*); в санитарно-охранителна зона А на минералните води;
„Жилищна зона с преобладаващо средноетажно
застрояване“ (Жс) съгласно т. 3 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), с
устройствени показатели: максимална плътност
на застрояване – 50%; максимален коефициент
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на интензивност (Кинт.) – 2,5; минимална озеленена площ – 35 % (мин. 50 % от озеленената
площ е с висока растителност); максимална кота
корниз – 15 м (за жил. сгр.) и 20 м (за общ. сгр.);
„Терени за транспортна инфраструктура“ (Тти),
за транспортна инфраструктура – улици, пътища,
летища, съгласно т. 25 от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО.
С проекта е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ се осигурява по действащата улична регулация, изменена съгласно гореописаното, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, разрешено е
изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен
на заинтересованите лица, проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, под № 122/18.07.2018 г. и „Софийска вода“ – АД, вх. № ТУ-3287/12.07.2018 г.
Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
от ЗУЗСО, като са представени геодезическо
заснемане и декларация за липса на дървесна
растителност съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО,
заверени от отдел „БДПП“ към НАГ на 21.08.2018 г.
Представено е удостоверение за приемане
на проект за изменение на КККР изх. № 2537832/18.02.2019 г. за обект: 68134.4334.9552 и
68134.4334.9553, УПИ VII-9552, 9553 – „За жс“, в
изпълнение на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД02-20-5 от 2016 г. за ССПКККР.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на части от недвижими имоти – собственост на заявителя – юридическо лице, за
изграждане на улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка
с ал. 1 от ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и с ал. 2, т. 6
от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ във връзка с
§ 23, ал. 1 от ПЗРЗИДЗУЗСО и чл. 17, ал. 1, т. 2
от ЗУЗСО (отменен), чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 21, ал. 2, чл. 31, ал. 2, т. 1, ал. 4, и 5 и чл. 32
от ЗУТ, чл. 114, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 113,
ал. 2, 4 и 5 от ЗУТ, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ, чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО,
Заповед № РД-02-14-1531 от 2001 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
устройствени категории по т. 3 и 25 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол
№ ЕС-Г-3/15.01.2019 г. на ОЕСУТ, т. 13, Столичният общински съвет реши:
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1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация за ул. 761 в участъка между
о.т. 110 и о.т. 126, прилежащ на УПИ VII-1189
и ул. 661 – от о.т. 134 до о.т. 133, по кафявите и
зелените линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
регулация за УПИ VII-1189 (ПИ с идентификатори
68134.4334.9552 и 68134.4334.9553 по КККР), кв. 7,
м. Овча купел, район „Овча купел“, за създаване
на нов УПИ VII-9552, 9553 – „За жс“, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване с предвиждане на ново застрояване за УПИ VII-9552, 9553 – „За жс“ (нов), кв. 7,
м. Овча купел, район „Овча купел“, съгласно
приложения проект.
4. Одобрява проект за работен устройствен
план за УПИ VII-9552, 9553 – „Зa жс“ (нов), кв.
7, м. „Овча купел“, район „Овча купел“, съгласно
приложения проект без допускане на намалени
разстояния към вътрешни регулационни граници,
съседни имоти и сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване и работен устройствен план не може да се
издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава
разрешение за строеж с допускане на намалени
разстояния към съседните имоти и/или сгради,
включително през улица.
В информационната система на кадастралните
и регулационните планове на Столична община
да се отрази графичната част на подробния устройствен план в одобрения обхват.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и
се изпращат в Административният съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

5623

За председател:
Н. Стойнев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-19-7706-115
от 24 юни 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:

ВЕСТНИК
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І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Кум тепе, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
19.08.2008 г. Решение № 1053 от 17.07.2008 г. по
адм. дело № 57/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 1585
и № 1221.
Но в о о б р а з у в а с е и м о т № 2 29 9 с п ло щ
1788,14 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват наследниците на Ковня Димитрова Вълчанова с решение на Поземлена комисия – Аксаково.
Новообразува се имот № 2300 с площ 1000 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват н-ци
на Марин Керанов Андронов със съдебно решение на ВОС.
За ново о бра з у ва н и мо т № 1571 с п лощ
749,76 кв. м в регистъра се заличава вписаният
като собственик „неидентифициран собственик“
и като собственик се вписват наследниците на
Ковня Димитрова Вълчанова с решение на Поземлена комисия – Аксаково.
За ново о бра з у ва н и мо т № 122 3 с п лощ
926,30 кв. м в регистъра се заличава вписаният
като собственик „н-ци на Калю Тончев Великов“
и като собственици се вписват Марин Димитров
Петков и Петко Димитров Петков с нотариален
акт, вписан в Службата по вписванията – Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
IІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Ментеше, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 1.11.2012 г. Решение № 1259 от 27.05.2011 г.
по адм. дело № 57/2011 г. на Административния
съд – Варна:
В ПКП се извършват следните промени:
Променят се конфигурацията, площта и границите на ПИ № 75 и ПИ № 76 по ПКП.
ПИ № 75 става с площ 1319 кв. м и в Списъка
на имотите преди образуване на ТКЗС и ДЗС като
собственик се вписват наследниците на Христо
Георгиев Парасков с решение на Поземлена комисия – Аксаково.
ПИ № 76 става с площ 3616 кв. м и в Списъка
на имотите преди образуване на ТКЗС и ДЗС като
собственик се вписват наследниците на Христо
Гюров Димитров с решение на Поземлена комисия – Аксаково.
За ПИ № 84 с площ 1,146 дка в Списъка на
имотите преди образуване на ТКЗС и ДЗС не
се променя вписаният като собственик Петко
Вълков Калудов с решение на Поземлена комисия – Аксаково.
За ПИ № 85 с площ 1,265 дка в Списъка на
имотите преди образуване на ТКЗС и ДЗС не се
променя вписаният като собственик Борис Вълков Калудов без вписан документ за собственост.
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В ПНИ се извършват следните промени:
Новообразуван имот № 148 с площ 1159,09 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като собственик Халил Хасан Керим с нотариален акт.
Новообразуван имот № 192 става с площ
1333,29 кв. м, в регистъра се заличава вписаният
като собственик Костадин Янев Френчев с нотариален акт и като собственик се вписва Мария
Колева Николова с нотариален акт, вписан в
Службата по вписванията – Варна.
Новообразуван имот № 193 с площ 959,86 кв. м
и в регистъра не се променят вписаните като
собственици: Борислав Георгиев Попов за ½ ид.ч
с нотариален акт № 8/29.04.1971 г., том 5, дело
№ 1572, и Мая Иванова Попова за ½ ид.ч. с нотариален акт № 8/29.04.1971 г., том 5, дело № 1572.
Новообразуван имот № 195 с площ 1146,25 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като собственик н-ци на Петко Вълков Калудов с решение
на Поземлена комисия – Аксаково.
Новообразуван имот № 197 с площ 1182,79 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като
собственик Цветана Иванова Николова с нотариален акт.
З а н о в о о б р а з у в а н и м о т № 52 0 с п л о щ
1224,72 кв. м в регистъра се заличава „неидентифицирана собственост“ и като собственик се
вписва „н-ци на Христо Георгиев Парасков“ с
документ за собственост „Решение“ на Поземлена
комисия – Аксаково.
Новообразуван имот № 403 става с площ
427,16 кв. м, с НТП: „За второстепенна улица“,
и собственик Община Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
5615

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
РЕШЕНИЕ № 59
от 7 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 6, § 124, ал. 1 от ЗУТ относно
започнало производство по изработване и одобряване на ПУП със Заповед № 2 от 7.01.2008 г. на
кмета на община Кочериново, Решение № КЗЗ25/29.11.2018 г., т. 6, на МЗХ, КЗЗ – София, и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кочериново, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор
№ 39116.50.94, м. Ганеви ниви по КК и КР на
гр. Кочериново, от „Нива“ за „Автокомплекс и
хотел с ресторант“.
Одобрява показатели за застрояване: ниско
етажно свободно застрояване с височина до – 10 м,
плътност – до 80 %, Кинт. – до 2,5, озеленяване – мин. 20 %.

ВЕСТНИК
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Одобрява схеми за водоснабдяване от съществуващ питеен водопровод ∅ 80, заустване на отпадните води от имота във водоплътна изгребна
яма, ел. захранване от съществуващ ТП „Ш.
Чифлик“, подземно с кабелно трасе до ел. табло
„ЕлТ“ в собствения имот и транспортен достъп
от пътна връзка с път I-, (Е-79) „Даскалово – о.п.
Дупница – о.п. Благоевград“ от локалното пътно
платно, разположено извън обхвата на републикански път през общински път, с идентификатор
№ 39116.50.99 съгласно одобрен от АПИ комуникационно-транспортен план.

5678

Председател:
К. Везенков

РЕШЕНИЕ № 60
от 7 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 от ЗОС, Решение № 92 от протокол № 13 от
7.09.2018 г. на ОбС – гр. Кочериново, разрешаване
изработването на ПУП – ПУР и решение, т. 2 от
протокол № 5 от 8.11.2018 г. при ОБЕСУТ при
Община Кочериново Общинският съвет – гр. Кочериново, одобрява ПУП – ПУР за промяна на
улична регулация на улица Ятак с о.т. 87 – 88 – 74
по плана на гр. Кочериново по съществуващия
на място профил от 8,00 м.

5679

Председател:
К. Везенков

РЕШЕНИЕ № 61
от 7 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 от ЗОС, Решение № 75 от протокол № 9 от
1.06.2018 г. на ОбС – гр. Кочериново, разрешаване
изработването на ПУП – ПУР и решение, т. 1
от протокол № 1 от 5.02.2019 г. на ОБЕСУТ при
Община Кочериново Общинският съвет – гр. Кочериново, одобрява ПУП – ПУР за промяна на
улична регулация на улица-тупик с о.т. 172 до
о.т. 173 по плана на гр. Кочериново, по съществуващия на място профил и заснети на място
имотни граници на имотите към улица.

5688

Председател:
К. Везенков

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 1055
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Раднево, одобрява общ устройствен план на община
Раднево.

5680

Председател:
Р. Йовчев

С Т Р.

74
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1454
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Колектор „Смокиня“
до КПС „Каваци“, землище гр. Созопол, с цел
изграждане на техническа инфраструктура към
обект „Интегриран проект за водния цикъл на
Созопол – II етап“, с трасе и сервитут в части от
поземлени имоти, с идентификатори 67800.54.145,
67800.53.45 и 67800.45.28, по КК на гр. Созопол,
общинска собственост, землище гр. Созопол.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Германова
5681

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 537
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за ПУП – план за улична
регулация (ПУР) на улица с о.т. 203 – 204 и план
за регулация (ПР) за УПИ ІX в кв. 24 по плана
на с. Рупките, община Чирпан.
Проектът за ПУР предвижда промяна на улица
с о.т. 203 – 204, вследствие на което 148 кв. м от
улицата се присъединяват към УПИ ІX в кв. 24
по плана на с. Рупките.
Планът за регулация (ПР) предвижда частта
от заличената улица да се присъедини към УПИ
ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
Председател:
Д. Драгийска
5606
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-65 от 11.07.2019 г. за обект: Изграждане на
стационарни контролни единици на електронна
система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато
разстояние за превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на
база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) с 2 броя подобекта, в рамките
на териториалния обхват на републиканските
пътища, държавна собственост, при условията на
чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс.
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Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5676
15. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Заповед № РС-67 от 16.07.2019 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-22 от
3.04.2019 г. за строеж: „Цялостно облагородяване
на района около 3-то и 4-то корабни места, намиращи се на пристанищен терминал Бургас – Изток“,
на територията на община Бургас, област Бургас,
ПИ с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1021
и 07079.618.1025 по КК на гр. Бургас, УПИ V и VI,
кв. 1 по плана на гр. Бургас. Заповедта може да
бъде обжалвана от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5728
40. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190001091- 0 0 0 0341/17.05.2019 г. възлага на „Байрак
2012“ – ЕООД, с ЕИК 201877091 следния недвижим
имот: поземлен имот с идентификатор 53031.10.2
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
с адрес на поземления имот: с. Обел, община
Благоевград, местност Долна Полена, площ: 2071
кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: изоставена
орна земя, категория на земята при неполивни
условия: 9, съседи: 53031.10.1, 53031.10.518, ведно с
построената върху имота сграда с идентификатор:
53031.10.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-152
от 14.03.2019 г. на изпълнителния директор на
АГКК, адрес на сградата: с. Обел, ул. Неизвестна. Сградата е разположена в поземлен имот с
идентификатор 53031.10.2, застроена площ: 459
кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за
търговия, а съгласно нотариален акт № 28, том 1,
рег. № 722 от 2002 г., вписан в Службата по вписванията – Благоевград, представлява: търговски
комплекс „Станке Лисичково“, представляващ
едноетажна масивна сграда със ЗП 456 кв. м,
който обект се състои от магазин и кафе-бар,
ведно с обслужващите части и съоръжения,
включващи: мазе 24 кв. м, нафтово стопанство
с площ 80 кв. м и паркинг, както и прилежащия
към комплекса терен, върху който е построен гореописаният комплекс с площ 2071 дка, намиращ
се в землището на с. Обел, община Благоевград,
местността Долна Полена, представляващ имот
№ 010002. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което е вписано
в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Благоевград.
5650
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63. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за прием и обучение на
военнослужещ в редовна форма на докторантура
за придобиване на ОНС „доктор“ в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, докторска програма „Киберсигурност“
на тема „Интегрирана система за киберзащита
при провеждане на бойни операции“ – едно място.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за участие в конкурса са определени
със Заповед № ОХ-650 от 16.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България. Срокът
за подаване на документи от кандидатите за
конкурса изтича на 13.09.2019 г. съгласно точка
8 от МЗ № ОХ-650 от 16.07.2019 г. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита
датата на завеждането им в регистратурата на
Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, тел. 02/92-26-512.
5698
19. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси на научните специалности/докторски програми за обучение в редовна и задочна
форма на докторантура през 2019/2020 г., както
следва: Урология – едно място за задочна докторантура; Организация и тактика на медицинската
служба – едно място за задочна докторантура;
Медицина на бедствените ситуации – едно място за
задочна докторантура; Токсикология – три места за
редовна докторантура; Инфекциозни болести – две
места за задочна докторантура; Вирусология – едно
място за задочна докторантура за военнослужещ.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани на
уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 02/9225130.
5665
63. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019 – 2020 г. в съответствие с
Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския
съвет (приложение № 1); приемане на редовни и
задочни докторанти платена форма на обучение
(приложение № 2). От 1.09.2019 г. до 31.10.2019 г.
кандидатите подават следните документи до

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

ректора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец; 2. декларация по образец; 3.
автобиография; 4. оригинал и копие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; завършилите при степенна структура на обучение
представят оригинали и копия на дипломите
за завършени образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; оригиналната диплома се връща
на кандидата веднага след сверяване с копието;
приложеното към документите копие на дипломата не се връща; 4.1. в случай че издаването на
дипломата за висше образование е предстоящо,
кандидатът подава академична справка – оригинал (или нотариално заверено копие), в която да
са отразени средният успех от семестриалните
изпити с хорариума на часовете по отделните
дисциплини и успехът от държавните изпити; 4.2.
за кандидати, завършили Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, на които издаването на
дипломата за висше образование е предстоящо, се
допуска да представят уверение, издадено от отдел
„Студенти“ към факултета; 4.3. лица, придобили в
чужбина образователно-квалификационна степен
„магистър“, призната по законодателството на
съответната държава, могат да кандидатстват за
обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието
от Софийския университет; 5. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за първи изпит по
специалност и 50 лв. по западен език) – плащането
се извършва в касата на СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – северно крило) или по банков
път: сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ е:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно
управление; банкова сметка: BG52 BNBG 9661
3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD; титуляр:
СУ „Св. Климент Охридски“; вносител: кандидатдокторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета,
към който е обявена докторантурата, и кандидат-докторантската такса. Таксата се внася във
всеки клон на банка по избор. Всички документи
се представят приложени в папка. Документи
се приемат в каб. 214, ректорат – северно крило,
тел.: 8462185, 9308445.
Приложение № 1

Предложения за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на
Европейския съюз и на ЕИП, в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019 – 2020 г., утвърдени
с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет
(брой)
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Факултет по математика и информатика
1.

4.5.

Математика

Математическа логика и приложенията є

2

2.

4.5.

Математика

Алгебра, топология и приложения (Алгебра
и приложения)

1

3.

4.5.

Математика

Алгебра, топология и приложения (Топология)

1

4.

4.5.

Математика

Математически анализ

2

5.

4.5.

Математика

Изчислителна математика

1
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6.

4.5.

Математика

7.

4.5.

Математика

8.

4.5.

Математика

9.

4.5.

Математика

10.

4.5.

Математика

11.

4.6.

12.

4.6.

13.

4.6.

14.

4.6.

15.

4.6.

16.

4.6.

17.

4.6.

18.

4.6.

19.

4.6.

20.

4.6.

21.

4.6.

22.

4.6.

23.

1.3.

24.

1.3.

Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки
Информатика
ни науки

Математическо моделиране и приложение на
математиката (Математическо моделиране)
Математическо моделиране и приложение
на математиката (Мехатроника и роботика)
Математическо моделиране и приложение
на математиката в икономиката
Теория на вероятностите и математическа
статистика

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Компютърни науки (Интернет на нещата)

2

2

Информационни технологии

3

и компютър- Компютърни науки (Мрежово програмиране)
и компютърКомпютърни науки (Софтуерни архитектури)

и компютър-

1

1

Изследване на операциите

и компютър-

1

и компютър- Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство)
и компютър- Софтуерни технологии (Откриване на знания)
и компютър- Софтуерни технологии (Управление на знанията)
и компютър- Софтуерни технологии (Софтуерни екосистеми)
и компютърИнформационни системи (Бази от данни)

и компютър- Информационни системи
ни на знания)
и компютър- Информационни системи
пределени системи)
и компютър- Информационни системи
номни системи)
Методика на обучението
Педагогика на обучението
информатика (Методика
по ...
математика)
Методика на обучението
Педагогика на обучението
информатика (Методика
по ...
информатика и ИТ)

(Системи, основа(Паралелни и раз(Вградени и авто-

3

2

2

1

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

по математика и
на обучението по

1

по математика и
на обучението по

1

Общо

33

15
1

Физически факултет
25.

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика

3
1

26.

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика (с обучение на английски език)

27.

4.1.

Физически науки

Метеорология

1
1

28.

4.1.

Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство

29.

4.1.

Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (с обучение на английски
език)

1

30.

4.1.

Физически науки

Физика на атомите и молекулите

4

31.

4.1.

Физически науки

Теоретична и математична физика

2
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32.

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника
Радиофизика и физическа електроника (с
обучение на английски език)
Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)

2

33.

4.1.

Физически науки

34.

4.1.

Физически науки

35.

4.1.

Физически науки

Физика на кондензираната материя

3

36.

4.1.

Физически науки

Ядрена физика

2

37.

4.1.

Физически науки

Физика на елементарните частици и високите енергии

2

38.

4.1.

Физически науки

Биофизика

2

39.

5.2.

40.

1.3.

Електротехника, електрони- Теория на електронните вериги и електронна
ка и автоматика
схемотехника
Педагогика на обучението
Методика на обучението по физика
по …
Общо

1
2
2

1
2
30

3
1

Факултет по химия и фармация
41.

4.2.

Химически науки

Аналитична химия

1

42.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия (Физикохимия)

3

43.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия

1

44.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия (Изчислителна химия)

2

45.

4.2.

Химически науки

Органична химия

5

46.

4.2.

Химически науки

Химия на твърдото тяло

1

47.

4.2.

Химически науки

Неорганична химия

1

48.

4.2.

Химически науки

Радиохимия

49.

4.2.

Химически науки

Физикохимия

3

50.

4.2.

Химически науки

Физикохимия (Макрокинетика)

4

51.

4.2.

Химически науки

Полимери

1

Технология на лекарствените форми с биофармация
Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията

52.

7.3.

Фармация

53.

7.3.

Фармация

54.

7.3.

Фармация

1.3.

Педагогика на обучението
Методика на обучението по химия
по ...

55.

Фармакогнозия и фитохимия

Общо

1

3
2
3
1
30

Биологически факултет
56.

4.3.

Биологически науки

(Зоология – Зоология на безгръбначните животни)

1

57.

4.3.

Биологически науки

(Зоология – Зоология на гръбначните животни)

3

58.

4.3.

Биологически науки

Ентомология

1

59.

4.3.

Биологически науки

Паразитология и хелминтология

1

60.

4.3.

Биологически науки

Микробиология

2

61.

4.3.

Биологически науки

Генетика (Генетика на човека)

1

62.

4.3.

Биологически науки

Генетика (Генетика на рака)

1

63.

4.3.

Биологически науки

Генетика (Биоинформатика)

1

64.

4.3.

Биологически науки

Биохимия

1

3
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65.

4.3.

Биологически науки

Молекулярна биология

2

66.

4.3.

Биологически науки

Молекулярна биология (Молекулярна имунология)

1

67.

4.3.

Биологически науки

Хидробиология (Биологично водопречистване)

1

68.

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите (Хидроекология)

1

69.

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа екология)

1

70.

4.3.

Биологически науки

Физиология на растенията

1

71.

4.3.

Биологически науки

Клетъчна биология

1

72.

5.11.

Биотехнологии

Технология на биологичноактивните вещества

1

73.

5.11.

Биотехнологии

Биотехнология на пречиствателните процеси

1

74.

1.3.

Педагогика на обучението
Методика на обучението по биология
по ...
Общо

1
23

Геолого-географски факултет
75.

4.4.

Науки за Земята

Картография (Тематично географско картографиране) – Географски информационни
системи

2

76.

4.4.

Науки за Земята

Картография (Тематично географско карто
графиране) – Дистанционни изследвания

1

77.

4.4.

Науки за Земята

География на страните (Регионална и политическа география)

1

78.

4.4.

Науки за Земята

География на страните (Регионална и политическа география) – Електорална география

1

79.

4.4.

Науки за Земята

Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията)

1

80.

4.4.

Науки за Земята

Икономическа и социална география (Транспортът като фактор за развитието на селските райони)

1

81.

4.4.

Науки за Земята

Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие)

1

82.

4.4.

Науки за Земята

Икономическа и социална география (Социално-икономически профили на селските
райони в България)

1

83.

4.4.

Науки за Земята

География на рекреацията и туризма

3

84.

4.4.

Науки за Земята

Регионална геология

1

85.

4.4.

Науки за Земята

Геология и проучване на полезните изкопаеми – Нефтена геология

86.

4.4.

Науки за Земята

Климатология

1

87.

4.4.

Науки за Земята

Хидрология на сушата и водните ресурси

2

88.

4.4.

Науки за земята

Физическа география и ландшафтознание

2

1

89.

4.4.

Науки за Земята

Биогеография и география на почвите

2

1

90.

4.4.

Науки за Земята

Геоморфология и палеогеография

1

91.

3.7.

Администрация и управление Регионално развитие
Общо

1
1

5
26

4
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Стопански факултет
92.

3.7.

Администрация и управлеСтопанско управление
ние

6

2

93.

3.8.

Икономика

Политическа икономия

4

2

3

3

94.

3.8.

Икономика

Аналитични изследвания върху данни (Data
Science)

95.

3.8.

Икономика

Статистика и демография

2

2

Приложение на изчислителната техника в
икономиката

3

3

96.

3.8.

Икономика

97.

3.8.

Икономика

Икономика и управление (индустрия)
Общо

4

2

22

14

Богословски факултет
98.

2.4.

Религия и теология

Теология (Свeщено Писание на Новия Завет)

1

1

99.

2.4.

Религия и теология

Теология (Свещено Писание на Стария Завет)

1

1

100.

2.4.

Религия и теология

Теология (Химнология)

1

101.

2.4.

Религия и теология

Теология (Християнска апологетика)

1

102.

2.4.

Религия и теология

Теология (Християнска философия)

2

103.

2.4.

Религия и теология

Теология (История на християнството)

1

104.

2.4.

Религия и теология

Теология (Християнско поклонничество)

1

105.

2.4.

Религия и теология

Теология (История на православното богословие през ХХ в.)

1

106.

2.4.

Религия и теология

Теология (Патрология)

1

107.

2.4.

Религия и теология

Теология (Църковно право)

1

108.

2.4.

Религия и теология

Теология (Нравствено богословие)

1

109.

2.4.

Религия и теология

Теология (Устройство и управление на Българската Православна Църква)

1

110.

2.4.

Религия и теология

Теология (Религиозна педагогика)

1

111.

2.4.

Религия и теология

Теология (Литургика)

1

112.

2.4.

Религия и теология

Теология (Омилетика)

1

1

113.

2.4.

Религия и теология

1

1

17

8

Теология (Пастирско богословие)
Общо
Философски факултет

114.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Въведение във философията)

1

115.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология

2

116.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството)

1

117.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)

1

118.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология)

1

1

1
1

1
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119.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията)

1

120.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите)

1

121.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните
училища)

1

122.

2.3.

Философия

Философия на историята

1

123.

2.3.

Философия

Теория на познанието

1

124.

2.3.

Философия

Онтология

2
1

125.

2.3.

Философия

История на философията (Антична философия)

126.

2.3.

Философия

История на философията (Философия на
Средновековието и Ренесанса)

1

127.

2.3.

Философия

История на философията (Философия на
Новото време)

1

128.

2.3.

Философия

История на философията (Немска класическа философия)

1

129.

2.3.

Философия

История на философията (Съвременна философия)

1

130.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

7

131.

2.3.

Философия

Етика

1

132.

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

133.

2.3.

Философия

Логика

1

134.

2.3.

Философия

Логика (Логика в континенталната традиция)

1

135.

2.3.

Философия

Логика (Философска логика)

1

136.

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика)

1

137.

2.3.

Философия

Естетика

2

138.

2.3.

Философия

Реторика (История на реториката)

1

139.

2.3.

Философия

Реторика (Съвременна реторика)

1
1

140.

2.3.

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

141.

2.3.

Философия

Реторика (Политическа реторика)

2

142.

2.3.

Философия

Реторика (Реторика във виртуалната среда)

2

143.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Социология (Обща социология)

2

144.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Социология (Трансформации в труда)

1

145.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Социология (Социология на социалните неравенства)

1

146.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Социология (Икономическа социология)

1

147.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Културология (Актуализации на миналото
в настоящето: културна памет, културно наследство)

1

2

1

1

БРОЙ 58

№

Шифър

ДЪРЖАВЕН

Професионално
направление

ВЕСТНИК

Докторска програма

С Т Р. 8 1
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

148.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Културология (Визуална антропология)

1

149.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Културология (Нематериалното културно наследство и съвременните му употреби)

1

150.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Културология (Средновековна култура: Европа и Византия)

1

151.

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа
психология (Трудова психология)

1

152.

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа
психология (Организационна психология)

1

153.

3.2.

Психология

Педагогическа психология

2

154.

3.2.

Психология

Консултативна психология

1

155.

3.2.

Психология

Социална психология

1
1

156.

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (Психология на виртуалния свят)

157.

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (на
български език)

1

158.

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (на
английски език)

1

159.

3.2.

Психология

Психология на здравето

2

160.

3.2.

Психология

Обща психология (Психологическо измерване и оценяване – Психодиагностика)

1

161.

3.3.

Политически науки

Политология (Международни отношения)

2
2

1
1

1

162.

3,3

Политически науки

Политология (Български политически процес)

163.

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

2

164.

3.3

Политически науки

Публична администрация

2

2

165.

3.3.

Политически науки

Европеистика (Икономически изследвания
на ЕС)

1

1

166.

3.3.

Политически науки

Европеистика (Медийна политика и право
на ЕС)

1

167.

3.3.

Политически науки

Европеистика (История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС)

1

168.

3.3

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания
на ЕС)

1

1

169.

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания
на ЕС – Европейска идентичност)

1

1

170.

3.5.

Обществени комуникации
Информационно-търсещи системи
и информационни науки

1

171.

3.5.

Обществени комуникации Теория на научната информация (Информаи информационни науки
ционно осигуряване)

1

172.

3.5.

Книгознание, библиотекознание и библиоОбществени комуникации
графия (Политики в библиотечно-информаи информационни науки
ционния сектор)

1

173.

3.5.

Обществени комуникации Книгознание, библиотекознание и библиои информационни науки
графия (Популярна култура)

1
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174.

3.5.

Книгознание, библиотекознание и библиоОбществени комуникации
графия (Потребители и ползване на библии информационни науки
отеките)

1

175.

3.5.

Книгознание, библиотекознание и библиоОбществени комуникации
графия (История на книгата и четенето – Чии информационни науки
татели и четене през българския 19 век)

1

176.

3.5.

Обществени комуникации Книгознание, библиотекознание и библиои информационни науки
графия (Библиотеките през ХІХ и ХХ век)

1

3

81

15

Общо
Исторически факултет
177.

2.2.

История и археология

История на България (История на средновековна България)

1

1

178.

2.2.

История и археология

История на България (История на българските земи ХV – ХVІІ в.)

1

1

179.

2.2.

История и археология

История на България (История на Българското Възраждане)

2

180.

2.2.

История и археология

История на България (Нова българска история (1878 – 1944)

2

181.

2.2.

История и археология

История на България (Съвременна българска история)

2

182.

2.2.

История и археология

История на България (История на българското образование)

1

183.

2.2.

История и археология

Документалистика, архивистика, палеография (Историография)

1

184.

2.2.

История и археология

Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика)

1

1

185.

2.2.

История и археология

Средновековна обща история (Средновековна балканска история – Балкански взаимоотношения в периода на османското нашествие)

186.

2.2.

История и археология

Средновековна обща история (Западна Европа и Византия)

1

187.

2.2.

История и археология

Стара история (Стара история)

1

188.

2.2.

История и археология

Стара история (Тракология)

1

189.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова балканска история)

2

190.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна
балканска история – Социална история на
Балканите)

1

191.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна
балканска история – Международни отношения)

2

192.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история – Нова и съвременна история на Хърватия)

1

193.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна
история)

2

194.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова история)

2

1

1
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195.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (История на
Русия)

2

196.

2.2.

История и археология

Археология (Праистория: Неолит)

1

197.

2.2.

История и археология

Археология (Праистория: Неолит и Енеолит)

1

198.

2.2.

История и археология

Археология (Праистория: Бронзова епоха)

1

199.

2.2.

История и археология

Археология (Тракийска археология)

1

200.

2.2.

История и археология

Археология (Класическа археология: Древна
Гърция)

1

201.

2.2.

История и археология

Археология (Музеология)

1

202.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Етнология (Стопански модели в българската
култура)

1

203.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Етнология (Етнология на прехода)

1

204.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Етнология (Етнология на града)

1

205.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Етнология (Всекидневен живот в постсоциалистическа България)

1

206.

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

Етнология (Жестово поведение в българската култура)

1

Общо

38

1

5

Факултет по славянски филологии
207.

2.1.

Филология

Славянски езици (Чешки език)

1

208.

2.1.

Филология

Славянски езици (Полски език)

1

209.

2.1.

Филология

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

210.

2.1.

Филология

Славянски езици (Украински език)

1

211.

2.1.

Филология

Славянски езици (Словенски език)

1

212.

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Теория на
превода на славянските езици)

1

213.

2.1.

Филология

Български език (Приложна лингвистика)

1

214.

2.1.

Филология

Български език (История на българския
език)

1

215.

2.1.

Филология

Български език (Старобългарски език)

1

216.

2.1.

Филология

Български език (Фонетика)

1

1

1

1

1

217.

2.1.

Филология

Български език (История на българския книжовен език)

218.

2.1.

Филология

Български език (Социолингвистика)

1

219.

2.1.

Филология

Български език (Морфология)

1

1

220.

2.1.

Филология

Български език (Стилистика)

1

1

221.

2.1.

Филология

Български език (Семиотика)

1

1

222.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

1

1

223.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

1

1

224.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Общо
езикознание)

1

1

С Т Р.

№

84

Шифър

ДЪРЖАВЕН

Професионално
направление

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 58
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

225.

2.1.

Филология

Българска литература (Старобългарска литература)

1

226.

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература
след 1989 г.)

1

227.

2.1.

Филология

Българска литература (Българска възрожденска литература)

1

228.

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна
война)

1

229.

2.1.

Филология

Българска литература (Българска белетристика на 20. век)

1

230.

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература
след Втората световна война)

1

231.

2.1.

Филология

Руска литература (Руски фолклор и етнология)

1

232.

2.1.

Филология

Руска литература (Стара руска литература)

1
1

233.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на XVIII
век)

234.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на XIX
век)

1

235.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на XX
век)

1

236.

2.1.

Филология

Руска литература (Съвременна руска литература – XXI век)

1

237.

2.1.

Филология

Теория и история на литературата (Теория на
литературата )

2

238.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (Балкански литератури)

1

239.

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Азия, Африка (Западноевропейска литература)

2

240.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на славянските литератури)

1

241.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на чешката литература)

1

242.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на полската литература)

1

243.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на сръбската литература)

1

244.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература)

1

245.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на хърватската литература)

1

1
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246.

1.3.

Педагогика на обучението
Методика на обучението по литература
по...

3

247.

1.3.

Педагогика на обучението
Методика на обучението по руски език
по...

1

Общо

45

2

12

Факултет по класически и нови филологии
248.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Унгарски
и български език)

1

249.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Прагматика на текста) – с обучение на английски език

1

250.

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Новогръцки
език)

251.

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Класически
езици)

1

252.

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Френски
език)

1

253.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Стара френска
литература)

1

254.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Нова румънска
литература)

1

255.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка, Америка и Австралия (Електронна
литература на английски език)

1

256.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка и Австралия (Научна фантастика на
английски език)

1

257.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка и Австралия (Американска литература 19 век)

1

258.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка и Австралия (Английска литература:
От Средновековие към Ренесанс)

1

259.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Азия,
Африка и Австралия (Английска литература:
От Средновековие към Барок)

1

260.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература (XX – XXI век)

1

261.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература (XX – XXI век)

1

262.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура)

1

263.

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Японско обществознание)

1

1
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264.

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание)

1

1

265.

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание)

1

1

266.

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература)

1

267.

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура)

1

268.

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание)

1

269.

2.1.

Филология

Германски езици (Синтаксис на английски
език)

2

270.

2.1.

Филология

Романски езици (Съвременно румънско езикознание)

1

271.

2.1.

Филология

Романски езици (Фонетика и фонология на
съвременния португалски език)

1

272.

2.1.

Филология

Романски езици (Лексикология и фразеология на съвременния португалски език)

1

273.

2.1.

Филология

Романски езици (Морфология на съвременния португалски език)

1

274.

2.1.

Филология

Романски езици (Испански език – стилистика)

1

275.

2.1.

Филология

Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Японски език)

1

276.

2.1.

Филология

Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Корейски език и общество)

2

277.

2.1.

Филология

Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Китайски език)

1

278.

2.1.

Филология

Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура)

1

279.

2.1.

Филология

Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание)

1

280.

2.1.

Филология

Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание)

1

281.

1.3.

Педагогика на обучението Методика на обучението по чужд език (Немпо...
ски език)

1

282.

1.3.

Педагогика на обучението Методика на обучението по чужд език (Испо…
пански език)

1

Общо

36

Факултет по журналистика и масова комуникация
283.

3.5.

Обществени комуникации
и информационни науки

Медии и комуникация (Аудио-визуална продукция)

1

284.

3.5.

Обществени комуникации
и информационни науки

Медии и комуникация (Балканите в
медиите)

1

1

4
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285.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Бизнес комуникация)
и информационни науки

1

286.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Визуална комуникаи информационни науки
ция)

2

287.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Връзки с обществеи информационни науки
ността)

1

288.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Вътрешнополитичеи информационни науки
ска журналистика)

1

289.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Електронни медии)
и информационни науки

1

290.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Ефективни комунии информационни науки
кации в онлайн средата)

1

291.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Имидж в стратегичеи информационни науки
ските комуникации)

1

292.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Интернет култура)
и информационни науки

1

293.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (История на българи информационни науки
ската журналистика)

1

294.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (История на реклаи информационни науки
мата)

1

295.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Книгознание)
и информационни науки

1

296.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Комуникации – Мари информационни науки
кетинг на медийното съдържание)

1

297.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Комуникационни
и информационни науки
техники и умения)

1

298.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Култура и медии)
и информационни науки

1

299.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Манипулации в кои информационни науки
муникацията)

1

300.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Масова култура)
и информационни науки

1

301.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Медиен дизайн и кои информационни науки
муникация)

2

302.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Медиен дискурс –
и информационни науки
Медиен анализ и медиакритика)

1

303.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Медиен език и стил)
и информационни науки

1

304.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Медиен и мрежови
и информационни науки
анализ)

1

305

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Медиен маркетинг)
и информационни науки

1

306.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Медиен мениджи информационни науки
мънт)

1

307.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Медии и социална
и информационни науки
промяна)

2

308.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Медии и социални
и информационни науки
конфликти)

1
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309.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Медийна музика)
и информационни науки

1

310.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Медиите в Европа)
и информационни науки

1

311.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Международна жури информационни науки
налистика)

1

312.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Методи за изследваи информационни науки
не на комуникацията)

1

313.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Народопсихология)
и информационни науки

1

314.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Научни медии и кои информационни науки
муникации)

1

315.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Невербална комунии информационни науки
кация)

1

316.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Онлайн журналистии информационни науки
ка)

1

317.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Пресжурналистика)
и информационни науки

1

318.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Психология на комуи информационни науки
никацията)

1

319.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Радио и телевизия)
и информационни науки

1

320.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Радиоформати)
и информационни науки

1

321.

3.5.

Обществени комуникации
Медии и комуникация (Редактиране)
и информационни науки

1

322.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Рефлексивна журнаи информационни науки
листика – жанрови модели)

1

323.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Спортна журналиси информационни науки
тика)

1

324.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Стратегии и тактики
и информационни науки
на връзките с обществеността)

1

325.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Съвременна българи информационни науки
ска журналистика)

2

326.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Типология и комунии информационни науки
кация на книгата)

2

327.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Телевизионна жури информационни науки
налистика)

2

328.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Теория на журналиси информационни науки
тиката и медиите)

1

329.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Убеждаваща комуи информационни науки
никация)

1

330.

3.5.

Обществени комуникации Медии и комуникация (Управление на репуи информационни науки
тационни кризи)

1

Общо

54

Юридически факултет
331.

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото)

1

1
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332.

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека)

1

1

333.

3.6.

Право

Информационно право

1

1

334.

3.6.

Право

Правна информатика

1

1

335.

3.6.

Право

Римско частно право

1

1

336.

3.6.

Право

Граждански процес

1

1

1

1

337.

3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Търговско
право)

338.

3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Вещно право)

1

339.

3.6.

Право

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

340.

3.6.

Право

Финансово право

2

1

1

1

341.

3.6.

Право

Административно право и административен
процес

342.

3.6.

Право

Конституционно право

1

1

343.

3.6.

Право

Наказателен процес

1

1

344.

3.6.

Право

Международно публично право

1

1

345.

3.6.

Право

Международно частно право

1

1

346.

3.6.

Право

Право на Европейския съюз

2

2

347.

3.3.

Политически науки

Международни отношения
Общо

1

1

19

17

Факултет по педагогика
348.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия)

349.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория
на възпитанието)

1

350.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическо общуване)

1

351.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Професионално образование)

352.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Кариерно консултиране)

1

353.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение)

1

354.

3.4.

Социални дейности

Социални дейности (Социална работа с бежанци)

355.

3.4.

Социални дейности

Социални дейности (Организация и управление на социaлната работа)

356.

1.3.

Методика на обучението по български език
Педагогика на обучението
и литература в началния етап на образовапо...
нието
Общо

1

1

1
1

358.

1.2.
1.2.

1
2

5

Факултет по науки за образованието и изкуствата
357.

1

Педагогика

Социална педагогика

1

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория
на възпитанието)

1

7
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Образователна
и научна степен
„доктор“

Докторска програма

редовно задочно
359.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика)

1

360.

1.2.

Педагогика

Сравнително образование

1

361.

1.2.

Педагогика

Гражданско образование

1

362.

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика

3

363.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика

3

364.

1.2.

Педагогика

Специална педагогика

2

1

365.

1.2.

Педагогика

Логопедия

2

1

366.

1.3.

Методика на обучението в детската градина
Педагогика на обучението
и началното училище по български език и
по...
литература

1

1

367.

1.3.

Методика на обучението в детската градиПедагогика на обучението
на и началното училище по домашен бит и
по...
техника

1

1

368.

1.3.

Педагогика на обучението
Методика на обучението по музика
по...

2

2

369.

1.3.

Педагогика на обучението Методика на обучението по изобразително
по...
изкуство

2

2

Общо

21

8

ОБЩО

480

115

Приложение № 2
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти срещу заплащане в СУ „Св. Климент
Охридски“ за учебната 2019 – 2020 г.

№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

Факултет по науки за образованието и изкуствата
1.

1.2.

Педагогика

Специална педагогика (с обучение на английски език)

15

2.

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика (Интеркултурно
възпитание) с обучение на английски език

15

3.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика (с обучение на английски език)

5

4.

1.3.

Педагогика на обучението Методика на обучението по музика (с обупо…
чение на английски език)

5

5.

1.3.

Педагогика на обучението Методика на обучението по изобразително
по…
изкуство (с обучение на английски език)

5

Философски факултет
6.

3.3.

Политически науки

Публична администрация

5

2

7.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски
език

1

1

5627
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656. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за докторанти, български граждани,
през учебната 2019/2020 г. в професионалните
направления: 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки – 10 бр. редовно и 17 бр. задочно по докторски програми: „Книгознание,
библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“,
„Културно-историческо наследство в съвременна
информационна среда“, „Бизнес, административни
обществени комуникации и технологии“, „Теория
на информацията и управление на знанията“,
„Наукознание“; 4.6. Информатика и компютърни
науки – 2 бр. редовно и 6 бр. задочно по докторска
програма „Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление; 9.1. Национална
сигурност – 3 бр. задочно по докторска програма
„Национална сигурност“, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите се подават
на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119,
стая 215, тел. за справки – 970 85 98; www.unibit.bg.
5646
659. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент в професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки (Обектно
ориентирано програмиране, структури от данни
и алгоритми, моделиране на процеси и системи,
статистическа обработка на данни) за нуждите на
катедра „Информационни системи и технологии“
при УниБИТ – един, със срок 2 месеца от 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.
5647
660. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Библиотечно-информационни технологии.
Електронно обучение) за нуждите на катедра
„Библиотечни нау к и“ при Универси тета по
библиотекознание и информационни технологии – един, със срок 2 месеца от 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.
5648
4. – Техническият университет – Габрово, обявява конкурси за: асистент по: област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Компютърни системи,
комплекси и мрежи“ – един, със срок за подаване на документи 2 месеца; главни асистенти
по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност
„Социални дейности“ – един; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Промишлена топлотехника“ – един;
област на висше образование 5. Технически
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науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Микроелектроника“
(Теория на електронните схеми, Микроелектроника II) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Светлинна техника и източници на
светлина“ – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електротехника“ – един, за нуждите
на Техническия колеж – Ловеч; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Комуникационни мрежи и системи“
(Цифрова обработка на сигнали, Автоматизация
на проектирането в комуникациите) – един,
всички със срок за подаване на документи 2 месеца; доценти по: област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Промишлена топлотехника“ – един, със срок за
подаване на документи 2 месеца; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ (Импулсни и цифрови устройства, Цифрова
схемотехника) – един, със срок за подаване на
документи 3 месеца; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Комуникационни мрежи и системи“
(Комуникационни вериги, Телекомуникационни
преносни линии) – един, със срок за подаване на
документи 2 месеца; професор по: област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Метрология и метрологично осигуряване“
(Системи за управление на качеството) – един,
със срок за подаване на документи 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи: ТУ – Габрово, ул. Х. Димитър № 4,
ректорат, „Научно развитие“, стая 3209, тел.
066/827-238.
5663
30. – А г рарни ят у ниверси те т – П ловдив,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професиона лно направление 6.2.
Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (ентомология)“ – един, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 032/654 274.
5631
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89. – Колежът по мениджмънт, търговия и
маркетинг – София, обявява конкурс за професор по управление и контрол на финансовата
информация и правна регулация (област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, ПН 3.8. Икономика, научна област „Финанси“) – един, със срок 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават всеки работен ден от 9
до 18 ч. в Колежа по мениджмънт, търговия и
маркетинг – София 1612, ул. Софийски герой № 1,
Информационен отдел, тел. 02 445 6148, мобилен
0887 910 592.
5618
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за обект
„Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща
облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ и от съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“
до х. „Трендафила“, включващо водопроводи до
х. „Филхармония“ и Почивен дом на адвокатите,
с отклонение – х. „Рудничар“ в Природен парк
„Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. Бояна,
район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Витоша“.
5667
9. – Община Ботевград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 149 от
30.05.2019 г. на Общинския съвет – Ботевград,
е одобрен проект за план-схема към подробен
устройствен план за „Електрификация на кв. 184,
185, 186, 187, 188, 189 и 190 по регулационния
план на Ботевград“ (засегнати поземлени имоти
с идентификатори 05815.302.18, 05815.302.1010,
05815.302.1011, 05815.302.1012, 05815.302.1013,
05815.302.1014, 05815.302.1015, 05815.302.1016 и
05815.302.1017 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище Ботевград), касаеща
три нови извода за кабелна мрежа НН от ТП
„Север 4“, които ще се изпълнят в изкоп (64,5 м),
след което преминават въздушно по три различни
трасета съгласно приложената графична част на
проекта за план-схема. Проектът е изложен в
стаята на отдел „ТСУ“ (стая № 28) в сградата на
общината. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения
по одобрения проект чрез Община Ботевград до
Административния съд – София област.
5585
107. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Морска част за
дострояване на буна „Минерален басейн“, крило
север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“
в акваторията на Черно море при к.к. Св. св.
Константин и Елена – Варна“. Проектът е изло-
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жен в отдел „Кадастър и регулация“, дирекция
„АГУП“, Община Варна. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат изработения проект и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до Община Варна.
5709
10. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава за изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания
за ПИ 72624.207.33, 72624.207.34, 72624.218.34,
72624.280.675, 72624.280.701 и 72624.619.410 за обект:
Електрозахранване на стопанска постройка по
чл. 56 от ЗУТ в ПИ 72624.207.37 – урбанизирана
територия за „ПСД“ в землището на гр. Добрич.
Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община Добрич, работно място № 8.
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.
5584
822. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план-схеми за строеж: „ЕСМ и прилежащата є инфраструктура на „А1 България“ – ЕАД,
в гр. Кърджали“ – изграждане на отклонения от
оптична кабелна мрежа за: ул. Стара планина
№ 2, ул. Здравец № 11, ул. Сан Стефано № 3 и
ул. Първи май № 62, „ЕСМ и прилежащата є
инфраструктура на „А1 България“ – ЕАД, на ж.к.
Възрожденци, гр. Кърджали“. Проектът е изложен
за разглеждане в стая 214, дирекция „АСУТ“ при
Община Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
5572
7. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)
и план за регулация (ПУП – ПР) за кв. Румена
войвода, гр. Кюстендил. Проектът за ПУП – ПР и
ПУП – ПЗ е приет с Решение № ІІ-3 на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
на 13.02.2019 г. от протокол № 4 и е изложен за
разглеждане в сградата на администрацията на
Община Кюстендил, ет. 1, стая 19. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПЗ
и ПУП – ПР до общинската администрация.
5653
11. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ I-75, общественообслужващи дейности, и УПИ II-76, общест-

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

венообслужващи дейности, кв. 170Б, по плана на
Централна градска част, Пловдив, като се създават
два нови квартала – кв. 170б с нов УПИ I-551.114,
общественообслужващи дейности, и нов кв. 170в
с нов УПИ I-551.115, общественообслужващи
дейности, с промяна на уличната регулация и създаване на нова улица, ново свободно застрояване
и подземно застрояване. Проектът е изложен за
запознаване в район „Централен“, ул. Хр. Г. Данов № 39, Пловдив 4000. 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 Община Пловдив чрез
район „Централен“.
5530
17. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект „Подробен устройствен план – план за регулация“,
фаза окончателен проект, на територията на
кв. Северно от панаира, Пловдив. Проектът е
изложен за запознаване в район „Северен“, бул.
Цар Борис III Обединител № 22а, Пловдив. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Пловдив чрез
район „Северен“.
5531
49. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на част от кв. 8 и
кв. 9 по плана на ПУП – ПУР с устройствени
зони кв. Христо Смирненски ІІІ, гр. Пловдив,
разгледан с протокол № 18, т. 14/15.05.2019 г. на
ЕСУТ при Община Пловдив, като:
За частта от ПИ с ИД 513.71, 513.72, 513.73,
попадащи в кв. 8, се образуват два нови УПИ:
– III-513.331, жилищно и обществено застрояване;
– IV-513.332, жилищно и обществено застрояване.
Ново застрояване, свързано между УПИ III
и IV при условията на чл. 29, т. 1, чл. 30, ал. 2
от ЗУТ.
Установява се устройствена зона „Смф2“ с устройствени показатели: Н – до 18 м, Пзастр. – до
60 %, Кинт. – до 5,0, Позел. – мин. 30 %, паркиране – 100 %. За частта от ПИ с ИД 513.73,
513.138, попадаща в кв. 9, се образува един нов
УПИ I-513.333, жилищно и обществено застрояване, с ново свободно застрояване, с устройствени показатели за зона „Смф2“: Н – до 18 м,
Пзастр. – до 60 %, Кинт. – до 5,0, Позел. – мин.
30 %, паркиране – 100 %. Проектът е изложен
за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 7. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Пловдив.
5682
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10. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че Общинският експертен съвет
при Община Приморско с решение по т. 7 от протокол № 3 от 27.06.2019 г. е приел допълнителен
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.
5652
4. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: Трасе за транспортен
достъп за УПИ 20.425 – производствена, складова, административна и общественообслужваща дейност, съответстващ на поземлен имот с
идентификатор 20.425 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Марково, местност Бялата воденица, община „Родопи“, област
Пловдив, като транспортното обслужване на
имота ще се осъществява през поземлен имот
с идентификатор 20.281 – за селскостопански,
горски, ведомствен път по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Марково, местност Бялата воденица, община „Родопи“, област
Пловдив, съгласно приложените кадастрални
регистри към ПУП – ПП. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5683
3. – Общ ина 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 – водопроводно отклонение и ел. захранване
20 kV до имот с идентификатор 63427.316.200 в
м. Гърков дол, землище на гр. Русе, през следните имоти: 63427.309.30 – частна собственост,
63427.314.33 – път от републиканската пътна
мрежа, 63427.11.185, 63427.11.195, 63427.11.248,
63427.309.42, 63427.314.32, 63427.314.82, 63427.314.145,
63427.315.69, 63427.315.150, 63427.315.239, 63427.316.93,
63427.316.195, 63427.316.198 и 63427.316.199 – общинска 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.
5616
16. – Община Русе на основание чл. 30 от ЗПСК
обявява, че през юли 2019 г. е извършена продажба
на реална част от масивна триетажна сграда със
застроена площ 85 кв. м, заедно с 5 % ид. ч. от
общите части на сградата, разположена на първи
етаж със самостоятелен вход от източната част
на сградата, състояща се от книжарница, склад,
преддверие и сервизни помещения, изградена в
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поземлен имот № 502.554, кв. 41 по регулационния план на с. Ново село, ул. Трети март № 16,
община Русе, предмет на АОС № 8183/20.04.2017 г.
Продаден по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на
„Тоци Транс“ – ЕООД, представлявано от Тодор
Кръстев Тодоров, с достигната цена 14 000 лв.,
еднократно изплатени.
5619
231. – Община Севлиево на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС са издадени
заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, за
разширение границите на Пояс І на Санитарноохранителна зона (СОЗ) около системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните
води във водовземните тела на съществуващи
шахтови кладенци в имоти с идентификатори:
65927.59.124, 65927.59.126, 65927.59.130 и 65927.59.131
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Севлиево, с разпореждане за предварително изпълнение съгласно решения № 173 от
23.10.2018 г., № 014 от 31.01.2019 г. и № 076 от
23.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево,
както и с оглед задоволяване на неотложни общински нужди, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин, както следва:
1. Заповед № 0575 от 13.06.2019 г. на кмета на
община Севлиево за отчуждаване на поземлен
имот с идентификатор 65927.59.23, представляващ
нива, трета категория, с площ за отчуждаване
2,925 дка, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Севлиево, одобрени със Заповед
№ РД-18-77 от 16.07.2008 г. на изп. директор на
АГКК, Параскева Иванова Маргаритова – собственик на отчуждения имот. Адресът на лицето
не е известен. Обезщетението, определено за
описаната площ, е в размер 1600 лв.
2. Заповед № 0565 от 13.06.2019 г. на кмета на
община Севлиево за отчуждаване на поземлен
имот с идентификатор 65927.59.68, представляващ
нива, трета категория, с площ за отчуждаване
1,157 дка, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Севлиево, одобрени със Заповед
№ РД-18-77 от 16.07.2008 г. на изп. директор на
АГКК, следните съсобственици на отчуждения
имот не са намерени на настоящия и постоянния
си адрес: Илияна Минкова Йорданова, Радка
Дончева Нейкова, Евгений Стефанов Генов.
Обезщетението, определено за описаната площ,
е в размер 700 лв.
3. Заповед № 0569 от 13.06.2019 г. на кмета на
община Севлиево за отчуждаване на поземлен
имот с идентификатор 65927.59.36, представляващ
нива, трета категория, с площ за отчуждаване
3,599 дка, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Севлиево, одобрени със Заповед
№ РД-18-77 от 16.07.2008 г. на изп. директор на
АГКК, следните съсобственици на отчуждения
имот не са намерени на настоящия и постоянния
си адрес: Добри Иванов Христов, Донка Иванова
Христова, Станка Иванова Христова, Христо
Иванов Христов. Обезщетението, определено за
описаната площ, е в размер 1970 лв.
Сумите ще бъдат преведени по сметка в „УниКредит Булбанк“ – АД, Севлиево.
Заповедите могат да се обжалват в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Габрово.
5532
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197. – Общинската служба по земеделие – Стара Загора, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6
във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2
от ППЗСПЗЗ съобщава, че във връзка с изработването на помощни планове и планове на
новообразуваните имоти съгласно § 4к, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на местностите: Подстанцията
(Големия чардак, Сечена могила), Под паметника
(Асенов трап – Асанов трап) и Халваджийски
кладенец – Халваджи бунар, намиращи се в землището на гр. Стара Загора (ЕКАТТЕ 68850); Под
паметника (Стаев трап), намираща се в землището
на с. Пряпорец (ЕКАТТЕ 58743) община Стара
Загора; Юнаците (Братовото – Бобоолу, Сечена
могила), намираща се в землището на гр. Стара
Загора (ЕКАТТЕ 68850), ще се проведе съвместно
уточняване (анкетиране) на границите на имотите
на бившите собственици преди образуването на
ТКЗС и имотите на ползвателите, попадащи под
разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното
уточняване ще се проведе по график по дати и
местности, който започва 14 дни след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5649
37. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния
и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП)
на и мо т и с и ден т ифи к ат ори 83212.501.1121,
83212.501.1211, 83212.501.1195, 83212.501.1519 и
83212.501.1197, парцели ІV „За озеленяване“, V
„За почивна станция на ЦСПС“, VІ „За хотел и
ресторант“ и VІІ „За каптаж“, строителен квартал 15 по плана на с. Шипково – Баните, като се
обособяват УПИ VІІ-1197, 1121 и УПИ VІ-1120,
1121, и двата с отреждане „За курортни дейности“,
УПИ ІХ-1211 „За озеленяване“ и Х-1195, 1519 „За
обществено обслужване“. Обособява се нова
улица с ОТ 98-7040-7041-7042-7043-7044-7045 и се
променя регулацията на улица с ОТ 82-83-84-85.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
5617

СЪДИЛИЩА
Върховен административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от Виктор Малинов – прокурор,
завеждащ отдел „НЗ“ при Върховната административна прокуратура, против Постановление
№ 327 от 29.11.2016 г. на Министерския съвет
за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет (ДВ, бр. 96 от 2016 г.),
с изключение на § 3 в частта на изр. второ, по
което е образувано адм. д. № 6433/2019 г. по описа

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

на Върховния административен съд, І колегия,
VІІІ отделение, насрочено за 26.11.2019 г. от 11 ч.
в 3-та зала.
5666
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Михаил Кожарев – прокурор при Върховната
административна прокуратура срещу Наредба
№ 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана
репродукция, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм. с
Решение № 2264 от 15.02.2011 г. на ВАС на Република България – бр. 44 от 2011 г., в сила от
10.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2011 г.; изм.,
бр. 43 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2014 г.,
в сила от 15.04.2014 г., бр. 25 от 2017 г., в сила
от 29.04.2017 г.; изм., бр. 41 от 2019 г., в сила от
21.05.2019 г.), по което е образувано адм. дело
№ 7771/2019 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено за
8.10.2019 г. от 14 ч., зала № 3.
5705
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 5 от Наредба
№ 1 на Общинския съвет – гр. Кресна, приета с
Решение № 189 по протокол № 11 от 15.07.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Кресна, е образувано
адм. дело № 608/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
20.09.2019 г. от 10,20 ч.
5706
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Бургас, срещу чл. 10,
ал. 2, 3 и 4; чл. 11, ал. 1, т. 4 и 6, ал. 3 и 4; чл. 12,
ал. 1, 4, 5, 9 и 10; чл. 13, ал. 1, т. 5; чл. 15, ал. 1;
чл. 23, ал. 3, т. 3; чл. 44; чл. 47, ал. 4 и чл. 50 от
Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото
имущество на територията на община Камено,
приета с решение по т. 9, протокол № 12 от
29.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Камено. По
оспорването е образувано адм. д. № 1561/2019 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 26.09.2019 г. от 11,10 ч.
5708
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от АПК, съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против Наредбата
за стопанисване и управление на земеделските
земи от общински поземлен фонд на Община
Полски Тръмбеш, приета с Решение № 184 по
протокол № 16 от 17.07.2008 г. на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш, с искане за отмяната
є изцяло и алтернативно за отмяна на разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от нея. Образувано е адм. д.
№ 417/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 27.09.2019 г. от 9,30 ч.
5672
Административният съд – Видин, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2 и чл. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административноп-
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роцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване по протест от заместник-прокурор
на Окръжната прокуратура – Видин, с който
се оспорват разпоредбите на чл. 27, ал. 2, 3
и 4, чл. 27, ал. 5 и 6, чл. 40, ал. 1 в частта
относно „… събиране…“, чл. 76, ал. 20 и 21,
чл. 76, ал. 23 и 24, чл. 77, 80, 84 и чл. 86, ал. 2
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Бойница, както и срещу
цялата наредба, приета с Решение № 68, взето
с протокол № 6 от 28.11.2013 г. на Общинския
съвет – с. Бойница, по което е образувано адм.
д. № 177/2019 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 30.09.2019 г. от 10 ч.
5699
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 296/2019 г.
по протест на проку рор при Окръжна проку рату ра – Монтана, срещу разпоредбите на
чл. 27, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 31 в частта относно
„…събиране…“, чл. 36, ал. 1 в частта относно
„…събиране…“, чл. 38 в частта относно „…събиране…“, чл. 72 и 73 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Вършец,
приета с Решение № 504 от протокол № 47 от
10.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Вършец.
Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжна прок у рат у ра – Мон та на, о т ве т н и к – Общ и нск и
съвет – гр. Вършец, и служебно конституирана
страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Административно дело № 296/2019 г. е насрочено
за 13.09.2019 г. от 10,15 ч.
5673
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 районния прокурор на
Районната прокуратура – гр. Кубрат, с искане да
бъдат обявени за незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 31, ал. 4 и чл. 42, ал. 5 от Наредба № 14 за
условията и реда за установяване на жилищни
нужди и за настаняване под наем в общински
жилища, приета с решение на Общинския съвет – гр. Кубрат, по който е образувано адм. д.
№ 166/2019 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 24.09.2019 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.
5700
Административният съд – София-град, ХІІІ
тричленен състав, съобщава на основание чл. 188
във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК, че е образувано
адм. д. № 4986/2019 г. по описа на съда по протест,
подаден от прокурор от Софийска градска прокуратура, с искане за отмяна на разпоредбата на § 7
от преходните и заключителните разпоредби на
Наредбата за прием на деца в общинските детски
градини и подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община,
която разпоредба конкретно е приета с Решение
№ 510 на Столичния общински съвет по протокол
№ 58/26.07.2018 г., отстранена техническа грешка
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с Решение № 641 по протокол № 59/13.09.2018 г.,
последно изменена и допълнена с Решение № 69
по протокол 70/14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.,
на Столичния общински съвет. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия, съгласно разпоредбата
на чл. 189, ал. 2 АПК. Административно дело
№ 4986/2019 г. на Административния съд – София-град, І отделение, 12 състав, е насрочено за
27.09.2019 г., 9,30 ч.
5671
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 937/2019 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.10.2019 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е Наредбата
за управление на горските територии, собственост на Община Своге, приета с Решение № 40
по протокол № 5 от 11.04.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Своге.
5701
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 979/2019 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.09.2019 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване е чл. 22, т. 2, буква
„в“ в частта относно „удостоверение за липса на
задължение към Община Мирково“ и чл. 44 във
връзка с чл. 23, т. 8 от Наредбата за опазване на
обществения ред в община Мирково.
5702
Административният съд – София област, пети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.
д. № 159/2019 г. със страни: оспорващи: Росица
Петкова Благоева и Зорница Нейкова Нейкова, и
ответник – министърът на правосъдието, насрочено за разглеждане на 2.10.2019 г. от 11 ч. и по
което предмет на оспорване е Заповед № СД-05243 от 31.12.2018 г. в частта, с която се разкрива
едно място за нотариус в съдебен район – Районен
съд – Чирпан.
5707
Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 936/2019 г.
по описа на АССО, седми състав, със страни:
оспорващ: Софийската окръжна прокуратура, и
ответник – Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
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чрез председателя му, насрочено за разглеждане на 25.09.2019 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване е цялата Наредба за изграждане,
стопанисване и опазване на зелената система на
община – Елин Пелин, приета от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, с Решение № 641, взето
по протокол № 28 от 26.06.2009 г.
5718
А дминистративният съд – София област – първи състав, на основание чл. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – София, против Наредбата за реда за
записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на
община Самоков е образувано адм. д. № 920/2019 г.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 2.10.2019 г. от 10 ч.
5729
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу
чл. 11, т. 25 в частта „събиране, транспортиране“,
чл. 25, ал. 2, 3 и 4 и чл. 22, ал. 5 и 6 от Наредбата за управление на отпадъците на територията
на община Каолиново, приета с Решение № 12
по протокол № 3 от 24.11.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Каолиново. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 358/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
7.10.2019 г. от 9 ч.
5674
Горнооряховският районен съд, гражданска
колегия, VІІІ състав, призовава Ардян Дуро,
гръцки гражданин, с неизвестен адрес, да се яви в
съда за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК,
препис от искова молба ведно с доказателствата
по реда на чл. 48, ал. 1 ГПК като ответник по
гр. д. № 1165/2019 г., заведено от Анелия Николова
Фурманн. Ответникът следва да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5675
Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Хатидже Север, Исмаил Акифов
Назифов, Нефисе Акифова Назифова с последен
адрес Турция, сега с неизвестни адреси, да се явят
в съда на 17.10.2019 г. в 9,30 ч. като ответници
по гр. д. № 958/2017 г., заведено от Анифе М.
Шабан, Шефика Сарач, Адем Сарач, Хайреттин
Сарач, Фахреттин Сарач. Ответниците да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5703
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