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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 59
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 13 март 2020 г.
Издаден в София на 14 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
здравето (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, 58, 99 и 101 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 63 се създава ал. 6:
„(6) Мерките по ал. 1 могат да включват
и забрана за влизане на територи ята на
страната на граждани на други държави, в
случай на обявено извънредно положение по
чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република
България, с изключение на гражданите с
постоянно, дългосрочно или продължително
пребиваване на територията на Република
Българи я, както и членовете на техните
семейства.“
§ 2. В чл. 215 изречение първо се изменя
така: „Болен от заразна болест, посочена в
чл. 61, както и контактно лице, което чрез
изследване е с потвърдено носителство на
заразна болест, посочена в чл. 61, който откаже задължителна изолация и лечение, се
наказва с глоба в размер на 5000 лв.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от
2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15,

17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г.
и бр. 17, 83 и 102 от 2019 г.) в чл. 13, ал. 1
се създава т. 21:
„21. при закупуване от възложителите
на медицински изделия и лични предпазни
средст ва, необходими за осиг у ряване на
противоепидемичните мерк и, въведени с
акт на министъра на здравеопазването или
директор на регионална здравна инспекция,
в случаите на обявено извънредно положение
по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.“
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2457

УКАЗ № 60
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 Наказателния кодекс, приет от 44-то Народно
събрание на 13 март 2020 г.
Издаден в София на 14 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (oбн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27
от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г.,
бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от
1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от
1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от
1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от
1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37,
91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г.,
бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.;
изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10
от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97
от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от
1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120
от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от
1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51
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от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм.,
бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г.,
бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88
от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38,
57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102
от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102
от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60
от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32
и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.;
изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от
2017 г., бр. 55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от
2019 г. и бр. 13 от 2020 г.)
Параграф единствен. В чл. 355 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „наредба“ се добавя
„правила или мерки“, а думите „с пробация
или с глоба от сто до триста лева“ се заменят
със „с лишаване от свобода до три години и
глоба от хиляда до десет хиляди лева“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако деянието е извършено по време
на еп и дем и я, па н дем и я и л и извън ред но
положение, свързано със смъртни случаи,
наказанието е лишаване от свобода до пет
години и глоба от десет до петдесет хиляди
лева.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2458

РЕШЕНИЕ

за избор на управител на Националната
здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 от Закона
за здравното осигуряване
РЕШИ:
Избира Петко Ненков Салчев за управител
на Националната здравноосигурителна каса.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 13 март 2020 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
2456
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 19 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. сключва и прекратява трудовите договори със служителите от администрацията;“.
§ 2. В чл. 11, ал. 2, т. 5 думите „Закона
за държавния служител“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 3. В чл. 13, ал. 2 числото „165“ се заменя със „171“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4 със следния текст:
„4. дирекция „Мониторинг и контрол по
изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро
с енергия;“.
2. Съществуващата т. 4 става т. 5.
§ 5. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) С л у ж и т ел и т е в а д м и н ис т ра ц и я та
изпълняват възложените им задачи точно,
добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната и правилника
и отговарят за изпълнението им пред прекия
си ръководител съобразно длъжностните си
характеристики.“
§ 6. В чл. 21а, ал. 4 т. 7 се изменя така:
„7. о с ъще с т вя ва кон т р ол и извърш ва
проверки на служителите в комисията по
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;“.
§ 7. В чл. 23, ал. 3, т. 3 думата „преписките“ се заменя с „преписки“.
§ 8. Създава се чл. 23а, както следва:
„Чл. 23а. (1) Отделите се ръководят от
началници, които организират, ръководят,
планират и контролират дейностите в отдела,
отчитат се и носят отговорност за дейността
и за изпълнението на задачите на съответния
отдел съгласно определените в правилника
функции.
(2) Началниците на отдели са пряко подчинени на директора на дирекция.
(3) Началникът на отдела:
1. ръководи отдела в съответствие с определените с правилника функции;

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

2. организира и носи отговорност за изпълнението на задачите на съответния отдел
съгласно определени те м у с п рави лника
функции;
3. докладва преписки, проучени и анализирани в съответния отдел, на заседанията
на комисията;
4. предлага на директора образуване на
производство по инициатива на комисията
в случаите, предвидени в ЗЕ, ЗЕВИ, ЗРВКУ
и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;
5. разпределя работата между служителите
в отдела, контролира и отговаря за срочното
и качествено изпълнение на задачите;
6. предлага на директора участието на
служители от ръководения от него отдел в
работни групи за проучване на образуваните
в комисията преписки;
7. отговаря за оперативната работа по
проучване на преписките в отдела;
8. осигурява взаимодействие с другите
административни звена в дирекцията в съответствие с установените функционални
връзк и и разпределението на дейностите
между тях;
9. при поискване от директора изготвя
отчет за дейността на ръководения от него
отдел и прави предложения за подобряване
на работата му;
10. предлага повишаване, преместване,
санкциониране и освобождаване на служителите в ръководения от него отдел;
11. прави предложения за командироване
на служителите от отдела в страната и в
чужбина.
(4) При отсъствие поради отпуск, както и
при командироването му, началник-отделът
се замества от определено със заповед на
председателя длъжностно лице от съответния отдел.“
§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирек ци я „Обща админист раци я“
осигурява административното и техническото обслужване на деловодната и архивната
дейност, стопанската дейност, финансовото
и счетоводното обслужване, управлението и
развитието на човешките ресурси, информационно-технологичното обслужване, както
и международната дейност на комисията,
чрез отдел „Финансово-стопанска дейност“ и
отдел „А дминистративно и информационно
обслужване“, към който са обособени сектор
„Международна дейност“, сектор „Човешки
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ресурси и техническо обслужване“ и сектор
„Информационно обслужване и информационна сигурност“.“
2. В ал. 3 се заличава т. 2 и се създават
т. 4, 5, 6 и 7, както следва:
„4. изготвя проектите на договори, необходими за осъществяване на дейността на
комисията;
5. извършва дейности във връзка с обезпечаване на комисията с технически и материални ресурси;
6. участва в процедури по Закона за обществените поръчки;
7. следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменението
и прекратяването на трудовите правоотношения на служителите в комисията.“
3. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. координира и организира дейността на
комисията и на администрацията във връзка
с членството и участието є в международни организации, асоциации на регулаторни
органи и работни групи, включително командироването и участието на членове на
комисията или на служители в международни
форуми и обучения в чужбина;“.
4. В ал. 4 се създава нова т. 4, както следва:
„4. подпомага и координира организацията на събития и срещи от международен
характер, на които комисията е домакин
във връзка с членството є в международни
орга н иза ц и и, асоц иа ц и и на рег улат орн и
органи и работни групи;“.
5. Съществуващите т. 4, 5, 6 и 7 стават
съответно т. 5, 6, 7 и 8.
6. В ал. 5, т. 1 буква „г“ се изменя така:
„г) методически подпомага изготвянето
на длъжностните характеристики на служителите в администрацията и ги предлага за
утвърждаване;“.
7. В ал. 5 т. 2 се заличава.
8. Създава се ал. 6, както следва:
„(6) Сектор „Информационно обслужване
и информационна сигурност“ в отдел „Административно и информационно обслужване“
изпълнява следните функции:
1. инсталира и поддържа системното и
специализираното програмно осигуряване,
оказва системна помощ на служителите и
обезпечава сигурността и конфиденциалността на данните в информационните системи
на комисията;
2. организи ра и под държа единна автоматизирана информационна система за
у правление на информационните потоци
и автоматизиране дейността на комисията
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и обезпечава надеждното є функциониране – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника;
3. съгласува, осъществява и контролира автоматизиран обмен на данни с национални и
ведомствени информационни системи, както
и интегрирането им в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
4. проучва и внедрява водещи информа
ционни и комуникационни технологии;
5. изгражда и поддържа информационни
фондове на комисията и организира дейността по използването им, включително
автоматизираната база данни на регистрите
по ЗЕ и ЗРВКУ;
6. поддържа интернет страницата на комисията и отговаря за публикуването на предоставените от главния секретар материали;
7. осигурява аудиозапис на всички заседания на комисията, съхранява извършените записи, а при необходимост осигурява
аудиозапис на работни срещи и др.;
8. отговаря за съответствие на изградените
информационни и комуникационни системи
в комисията с изискванията на Европейския
съюз;
9. осъществява общо управление и контрол върху придобиването и ползването на
хардуерни и софт уерни проду кти с общо
предназначение и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в комисията;
10. осигурява техническа поддръжка на
хардуера и системния софтуер на компютърната техника на комисията;
11. разработва технически задания и спецификации за внедряване на специализиран
приложен софтуер, техническо оборудване
и инфраструктурни проекти в комисията;
12. осъществява дейности, свързани с
изпълнението на разпоредбите на Закона за
електронното управление и Закона за киберсигурност и на актовете по прилагането им;
13. участва в разработването и прилагането на методологии, правила и процедури
в областта на информационните технологии
и информационната сигурност в комисията;
14. осигурява съвместно със служителя по
сигурността на информацията защитата на
класифицираната информация в електронен
вид, както и на друга информация в електронен вид, представляваща търговска или
друг вид служебна тайна и/или съдържаща
лични данни;
15. участва в изготвянето на вътрешни
правила за публикуване на материали на
интернет страницата на комисията или на
други електронни ресурси;
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16. участва при изготвянето на плана за
капиталовите разходи по отношение на хардуерно оборудване и софтуерно осигуряване.“
§ 10. В чл. 25 т. 8 се заличава.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 14 се заличават букви „в“ и „г“,
а буква „д“ се изменя така:
„д) осъществява мониторинг на пазара
на електрическа енергия, извън обхвата на
Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския
парламен т и на С ъвета о т 25 ок т ом ври
2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия
(Регламент (ЕС) 1227/2011);“.
2. В ал. 2 се създава т. 22, както следва:
„22. участва в работни групи за разглеждане на жалби, свързани с т ъргови ята и
пазарите на електрическа енергия.“
3. В ал. 3 се създава т. 21, както следва:
„21. участва в работни групи за разглеждане
на жалби, свързани с електропроизводство,
високоефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване.“
4. В ал. 4, т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) дава задължителни предписания и/или
изготвя предложения за даване на задължителни указания за отстраняването на установени при извършена проверка нарушения;“.
5. В ал. 4, т. 3 буква „е“ се изменя така:
„е) участва при изготвянето на проект на
изискванията на комисията по отношение
на информацията, предоставяна от лицензиантите на комисията.“
6. В ал. 4, т. 4 буква „а“ се изменя така:
„а) извършва анализи и подготвя предложения за осъществяване на одит върху
дейност та на рег улираните дру жества за
производство, пренос и разпределение на
електрическа енергия и топлинна енергия;“.
7. В ал. 4, т. 4 буква „г“ се изменя така:
„г) дава задължителни предписания и/или
изготвя предложения за даване на задължителни указания за отстраняване на установени
при извършения одит нарушения;“.
8. В ал. 4, т. 6 думата „допустими“ се
заличава.
9. В ал. 4 се създава нова т. 6а, както
следва:
„6а. изготвя доклад и проект на решение
по жалби.“
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 13, буква „в“ след думата
„газ“ се поставя запетая и се добавя „извън
обхвата на Регламент (ЕС) 1227/2011“, а букви
„г“ и „д“ се заличават.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

2. В ал. 3, т. 6 се заличава думата „допустими“.
3. В ал. 3 се създава т. 7а, както следва:
„7а. изготвя доклад и проект на решение
по жалби;“.
§ 13. Създава се чл. 27а, както следва:
„Чл. 27а. (1) Дирекция „Мониторинг и
контрол по изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно
и н т ег ри т е та и п р оз рач но с т т а на па зара
за търговия на едро с енергия“ осигурява
дей нос т и т е, посочен и в Регла мен т (ЕС)
1227/2011. Дирекцията осъществява функциите си съгласно вътрешни правила, приети
от Комисията.
(2) Дирекцията изпълнява следните функции:
1. извършва предварително проучване за
наличие на обосновано предположение за
нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 съгласно чл. 74а от ЗЕ;
2. уведомява АСРЕ в случай на образувано
производство;
3. участва в извършването на проверки
за установяване на нарушение по чл. 3 и 5
от Регламент (ЕС) № 1227/2011;
4. извършва превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на задълженията по
чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;
5. изготвя правила за събиране и селектиране на информация и данни за мониторинг, в т.ч. извършва преценка за наличие
на необичайна активност на пазара; анализира задълбочено евентуални нарушения на
Регламент (ЕС) 1227/2011;
6. създава и поддържа база данни с цел
анализ и мониторинг, както и изготвя доклади за състоянието на пазара;
7. разглежда сигнали от трети страни, в
т.ч. отчети за съмнителни сделки, сигнали
от АСРЕ и регулаторни органи на други
държави и прави задълбочен анализ относно
необходимостта от започване на проучване;
8. управл ява данните, в т.ч. извършва
първоначална преценка за наличие на основателно предположение за нарушение на
Регламент (ЕС) 1227/2011;
9. създава правила за анализ и оценка
на отминали случаи с цел по-висока ефективност;
10. събира информация от основните източници на данни, използвани за наблюдение
на организираните пазари в Европа, в т.ч. от
системи за търговия на организирани пазари,
операторите на преносни системи, вътрешни
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информационни платформи и UMM (спешни
пазарни съобщения), водещи информационни
платформи и др.;
11. води регистър за пазарните участници на пазарите на електрическа енерги я
и природен газ чрез платформа на АСРЕ
(цен т ра л изи ра н европейск и рег ис т ър на
участниците на пазара);
12. подпомага дейността на Комисията при
осъществяване на взаимодействие с други
държавни органи и сътрудничеството с регулаторни органи на други държави и АСРЕ
в изпълнение на Регламент (ЕС) 1227/2011.“
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. обобщава информацията, създава и
поддържа база данни за В и К операторите,
свързани с разходите, качеството на услугите, утвърдени цени и тарифи, одобрените
бизнес планове и др.“
2. В ал. 3, т. 4 думата „допустими“ се
заличава.
§ 15. В чл. 32 ал. 4 се изменя така:
„(4) На закритите заседани я на комисията присъстват членовете на комисията,
главният секретар и главният директор и/
или директорите на дирекции, отговорни
за разглежданата преписка, и служители от
администрацията, които са участвали при
разработването на материалите.“
§ 16. В чл. 33 ал. 4 се изменя така:
„(4) Дневният ред и материалите по него
се предоставят по електронен път и/или на
хартиен носител на членовете на комисията не по-късно от два работни дни преди
заседанието.“
§ 17. В чл. 35, ал. 2 преди думата „цените“
се добавя „бизнес плановете и“.
§ 18. В чл. 36, ал. 2 думите „Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“ се заменя със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
§ 19. В чл. 38, ал. 3 думите „чл. 61“ се
заменят с „чл. 18а от“.
§ 20. В чл. 39, ал. 1 думите „ако искането
или жалбата е от компетентността на комисията“ се заличават.
§ 21. В чл. 41, ал. 5 думите „чл. 61“ се
заменят с „чл. 18а от“.
§ 22. В чл. 44 думите „В 3-дневен срок“
се заменят с „В срок до три работни дни“.
§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 3 се заличава.
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2. Създава се нова ал. 3 със следното
съдържание:
„(3) Директорът на съответната дирекция
предоставя на началника на отдел „А дминистративно и информационно обслужване“
списък на заинтересуваните лица, на които се
изпраща покана за общественото обсъждане.“
3. Съществуващата ал. 3 става ал. 4.
§ 24. В чл. 51 след думата „обсъждане“
се добавя „и покана за участие до заинтересованите лица“.
§ 25. В чл. 59, ал. 1 се заличава т. 5.
§ 26. В чл. 62 ал. 1 се изменя така:
„(1) Работното време на служителите в
администрацията е от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин.
с почивка от 30 мин., която се ползва в
интервала от 12 ч. до 13 ч., като контролът
по спазване на времето за почивка се осъществява от ръководителите на съответните
структурни звена на КЕВР. Председателят на
комисията със заповед по подадено искане
от страна на служител на КЕВР може да
определи променливо работно време съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и
Наредбата за работното време, почивките и
отпуските. Председателят на комисията със
заповед може да установи работно време с
променливи граници по реда на чл. 139 от КТ.“
§ 27. В чл. 66 думата „заплатите“ се заменя
с думите „работната заплата“.
§ 28. Приложението към чл. 13, ал. 2 се
изменя така:

Дирекция „Мониторинг и контрол по
изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/
2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2011 г. относно
интегритета и прозрачността на пазара
за търговия на едро с енергия“
11
Главна дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги“,
26
в т.ч.:
Териториално звено „Северна България“ 3
Териториално звено „Южна България“ 3“

„Приложение
към чл. 13, ал. 2

§ 1. В чл. 62а, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. декларация от законния представител
на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, удостоверяваща приемането
от компетентен орган на подлежащия на
обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на
предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и
чл. 20 от Закона за счетоводството по образец
съгласно приложение № 3;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на
подлежащия на обявяване годишен финансов
отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1,
т. 4 и § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби
на Закона за счетоводството.“
§ 2. Приложението към чл. 6, ал. 1 по
образец № Г2 се изменя така:

Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на
Комисията за енергийно и водно регулиране
171 щатни бройки
Председател
1
Членове на комисията
8
Главен секретар
1
Звено „Вътрешен одит“
2
Държавен инспектор
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация:
33
Дирекция „Обща администрация“
33
Специализирана администрация, в т.ч.: 123
Дирекция „Правна“
17
Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
49
Дирекция „Природен газ“
20

Заключителна разпоредба
§ 29. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
2408

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и
достъп до търговския регистър и до регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел
(обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6
и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25
и 53 от 2014 г., бр. 12 и 70 от 2016 г., бр. 77
и 78 от 2017 г. и бр. 88 от 2018 г.)
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Заявление

за обявяване на годишни
финансови отчети

Г2

Идентификация
номер

Идентификация

ЕИК

година

код на съд

фирмено дело

фирма / наименование

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
31

има

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

Качество
на заявителя

№

вх.

ет.

търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

Име

бл.

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

финансови отчети

прокурист

ап.

Заявление за обявяване на годишни Г2

ж.к.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Обявени актове
1001. Описание
на обявения акт

Годишен финансов отчет
Годишен доклад за дейността

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация по образец относно приеманетo на годишния финансов отчет и годишен доклад за дейността за
предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 от Закона за счетоводството
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Препис от подлежащия на обявяване акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Други

Подпис

финансови отчети

Подпис

Заявление за обявяване на годишни Г2

Приложени документи

Документи от
предходно заявление

Описание

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Указания за попълване

финансови отчети

Заявление за обявяване на годишни Г2

І. Заявление Г2 за обявяване на годишен финансов отчет съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца/
наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или
ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният
комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец/лице, представляващо ЮЛНЦ", „прокурист”,
"друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно", „съставител на финансовите отчети”.
4. група „Обявени актове” с единствено поле с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва „Годишен финансов
отчет” и „Годишен доклад за дейността“ и се посочва годината, за която се отнася съответният годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е заявил
съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето
се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на
управление;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се
ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Г2, в което са
попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в
случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.
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§ 3. С ъ зда ва се п ри ложен ие № 3 к ъм
чл. 62а, ал. 2, т. 2:
„Приложение № 3
към чл. 62а, ал. 2, т. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г.
за водене, съхраняване и достъп до търговския
регистър и до регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел
Долуподписаният (ата).....................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................ ,
(име, презиме, фамилия)

(ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане на чужд
гражданин).........................................................
.............................................................................
............................................................................ ,
законен представител на..................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
(наименование на предприятието)

с ЕИК/БУЛСТАТ............................................. ,
на основание чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел във
връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за
счетоводството
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БРОЙ 23

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен предприятие е:
1. микропредприятие по смисъла на чл. 19,
ал. 2 от Закона за счетоводството;
2. малко предприятие по смисъла на чл. 19,
ал. 3 от Закона за счетоводството;
3. средно предприятие по смисъла на чл. 19,
ал. 4 от Закона за счетоводството.
(ненужното се зачерква)

Представеният за обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността
за ................ г. е приет от общото събрание
на съдружниците или акционерите или от
съответния орган по чл. 38, ал. 1 от Закона
за счетоводството.
При определяне на категорията на предприятието са спазени изискванията на чл. 20
от Закона за счетоводството.
Известно ми е, че за декларирани от мен
неверни данни нося отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
гр. ....................
дата: ................
Декларатор: ...........................“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Данаил Кирилов
2453
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-274
от 6 март 2020 г.
относно допълнение на приложение № 3 към
Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно
утвърждаване на Класификатор на длъжностите
в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и
ал. 3 от ЗМВР, доп. със Заповед № 8121з-424 от
15.03.2017 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з1380 от 10.11.2017 г., доп. със Заповед № 8121з-76
от 26.01.2018 г., доп. със Заповед № 8121з-541 от
21.05.2018 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з205 от 19.02.2020 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2
от Закона за Министерството на вътрешните
работи нареждам:
Приложение № 3 „Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР“, „В. Лица, работещи
по трудово правоотношение“ се допълва, като
в раздел I „Ръководни, аналитични и приложни
специалисти с висше образование“, „Образователно-квалификационна степен бакалавър и
магистър; образователна и научна степен доктор“
се създава ред № 8а:
„
8а

Началник-отдел

1219

6021

“
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.

2421

Министър:
Мл. Маринов

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИК АТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 535
от 11 февруари 2020 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Звезда“, разположена в землището на с. Плетена,
община Сатовча, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 41 от протокол № 52 от заседанието на
Министерския съвет на 18.12.2019 г. разрешавам
на „Априлови“ – ООД, с. Плетена, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
202680180, със седалище и адрес на управление – област Благоевг рад, община Сатовча,
с. Плетена, махала Горна № 1, да извърши за

своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Звезда“, разположена в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,80 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Звезда“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4487274.0

8551770.0

2.

4487035.0

8552014.0

3.

4487412.0

8552309.0

4.

4487179.0

8552984.0

5.

4486440.8

8552603.8

6.

4486347.5

8552225.0

7.

4486650.0

8551780.0

8.

4486791.7

8552168.9

9.

4486727.3

8552320.7

10.

4486633.9

8552284.9

11.

4486541.8

8552245.8

изключена площ

12.

4486596.0

8552118.2

13.

4486632.3

8552135.6

14.

4486696.2

8552138.0

15.

4486733.0

8552142.3

16.
2306

4486752.2

8552146.1
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-148
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие, поради обстоятелството, че обектите са невъзстановимо увредени и във връзка с
постъпили в Министерството на околната среда
и водите писма с вх. № 05-08-1788 от 2.09.2019 г.,
№ 05-08-1665 от 8.08.2019 г. и № 05-08-2106 от
14.10.2019 г. от РИОСВ – Стара Загора:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида летен дъб (Видното дърво) (Quersus robur), намиращо се в
землището на с. Главан, община Гълъбово,
област Стара Загора, обявено със Заповед № 511
о т 24.02.1976 г. на Министерството на горите
и опазване на природната среда (ДВ, бр. 36 от
1976 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти
под № 870.
1.2. Шестдесет и четири броя (64 броя) вековни дървета от вида летен дъб (Quersus robur),
обявени в група от 145 броя летнодъбови дървета,
намиращи се по път II-53, участък Сливен – Ямбол от км 131+000 до км 131+500 в землището
на с. Крушаре, община Сливен, област Сливен,
обявени със Заповед № 3701 от 29.12.1972 г. на
Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 13 от 1973 г.). Вековните
дървета са заведени в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 553.
1.3. Вековно дърво от вида летен дъб (Quersus
robur), намиращо се в землището на с. Крушаре, община Сливен, област Сливен, обявено
със Заповед № 343 от 4.07.1978 г. на Комитета
по опазване на природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 995.
1.4. Вековно дърво от вида върба (Salix spp.),
намиращо се в местност Нейчеви ниви, землището на с. Конаре, община Гурково, област
Стара Загора, обявено със Заповед № 715 от
12.03.1975 г. на Министерството на горите и
опазване на природната среда. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 765.
1.5. Вековно дърво „Вековния дъб“, намиращо
се в местност Акташ, землището на с. Ветрен,
община Мъглиж, област Стара Загора, обявено
със Заповед № 511 от 24.02.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната
среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 873.
1.6. Вековно дърво „Ясена“, намиращо се в
местност Сармосан чокондур, землището на
с. Ветрен, община Мъглиж, област Стара Загора,
обявено със Заповед № 511 от 24.02.1976 г. на
Министерството на горите и опазване на при-
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родната среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.). Вековното
дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 874.
1.7. Два броя вековни дървета „Кестените“,
намиращи се в землището на с. Сливито, община
Мъглиж, област Стара Загора, обявени със Заповед № 511 от 24.02.1976 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 36 от 1976 г.). Вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 872.
1.8. Вековно дърво от вида скоруша (Sorbus
domestica), намиращо се в местност Средока,
землището на с. Шаново, община Мъглиж, област Стара Загора, обявено със Заповед № 376
от 19.04.1985 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 38 от 1985 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1689.
1.9. Вековно дърво „Андоновски орех“, намиращо се в местност Арешака, землището
на с. Оряховица, община Стара Загора, област
Стара Загора, обявено със Заповед № 809 от
30.03.1962 г. на Главно управление на горите
при Министерския съвет. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 384.
1.10. Вековно дърво „Големият орех“, намиращо се в землището на с. Памукчии, община
Стара Загора, област Стара Загора, обявено със
Заповед № 715 от 12.03.1975 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 762.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Е. Димитров
2353
ЗАПОВЕД № РД-149
от 14 февруари 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие, поради обстоятелството, че обектите са невъзстановимо увредени и във връзка с
постъпили в Министерството на околната среда
и водите писма с вх. № 05-08-1675 от 9.08.2019 г.,
№ 05-08-2664 от 19.12.2019 г., № 05-08-2665 от
19.12.2019 г. от РИОСВ – Варна, вх. № 05-08-1855
от 11.09.2019 г. и № 05-08-2275 от 6.11.2019 г. от
РИОСВ – Пазарджик:
1. За личавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
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1.1. Вековно дърво от вида черница (Morus
sp.), намиращо се в местност Голямата чешма,
землището на с. Падина, община Девня, област
Варна, обявено със Заповед № 3734 от 6.10.1965 г.
на Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 74.
1.2. Вековно дърво от вида явор (Acer sp.),
намиращо се в местност Трите кладенци, землището на с. Горен чифлик, община Долни чифлик, област Варна, обявено със Заповед № 292
от 7.02.1962 г. на Главно управление по горите
при Министерския съвет. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 54.
1.3. Вековно дърво от вида цер (Quersus cerris),
намиращо се в местност Комашата, землището
на с. Прилеп, община Балчик, област Добрич,
обявено със Заповед № 342 от 4.07.1978 г. на
Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 967.
1.4. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies),
намиращо се в местност Филибелийска поляна,
землището на с. Пашови, община Велинград,
област Пазарджик, обявено със Заповед № 19 от
8.01.1981 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет. Вековното
дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1237.
1.5. Вековно дърво от вида полски бряст
(Ulmus minor), намиращо се в землището на
с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик, обявено със Заповед № 450
от 25.04.1984 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 22 от 1984 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1598.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното раз
нообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Е. Димитров
2354

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 177-ОЗ
от 5 март 2020 г.
Като взе предвид представените по преписката
документи по чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 33 от
Кодекса за застраховането и чл. 13, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комиси-
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ята за финансов надзор Комисията за финансов
надзор реши:
Издава на „Застрахователно дружество ЕИГ
Ре“ – ЕА Д, ЕИК 130427863, със седалище и
адрес на управление: София, район „Искър“,
бул. Христофор Колумб № 43, лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с
нов клас застраховки, както следва:
1. Застраховка „Плавателни съдове (морски,
езерни, речни и плавателни по канали съдове)“
по т. 6 от раздел II, буква „А“ от приложение
№ 1 от КЗ с покритие на следните рискове:
Всяка вреда или загуба, нанесена на:
– речни и плавателни по канали съдове;
– езерни плавателни съдове;
– морски плавателни съдове.
2. Застраховка „Гаранции“ по т. 15 от раздел II, буква „А“ от приложение № 1 от КЗ с
покритие на следните рискове:
– преки гаранции;
– косвени гаранции.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН във
връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен
срок от съобщаването му.

2409

Председател:
Б. Атанасов

РЕШЕНИЕ № 188-ОЗ
от 10 март 2020 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и документите по чл. 32, ал. 2
във връзка с чл. 33 от Кодекса за застраховането
Комисията за финансов надзор реши:
Издава на Застрахователно дружество „ОЗОК
Инс“ – АД, ЕИК 200140730, лиценз за разширяване обхвата на лиценза с нов клас застраховки
по т. 16 „Разни финансови загуби“ съгласно
приложение № 1, раздел ІІ, буква „А“ от КЗ за
всички рискове по посочения клас застраховки,
както следва:
– рискове, свързани със заетостта;
– недостатъчност на доход (общо);
– лошо време;
– пропуснати ползи;
– продължителни общи разходи;
– непредвидени търговски разходи;
– загуба на пазарна стойност;
– загуба на наем или доход;
– други косвени търговски загуби;
– други нетърговски финансови загуби;
– други видове финансови загуби.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН във връзка
с чл. 149, ал. 1 от АПК решението подлежи на
обжалване по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок
от съобщаването му.

2449

Председател:
Б. Атанасов

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 86
от 20 февруари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част
от докладната, касаещо разширение на структурна
единица 252-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на
с. Строево, местност Костадинова могила, община „Марица“, включващо поземлен имот с идентификатор № 69874.61.13 по кадастралната карта на
с. Строево, местност Костадинова могила, община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект с площ и регистър координати
на граничните точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
2307

ОБЩИНА ЯКОРУДА
РЕШЕНИЕ № 23
от 10 февруари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Якоруда, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение на
общия устройствен план (ОУП) на община Якоруда, приет с Решение № 65, протокол № ОбС-04
от 8.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Якоруда, в обхват поземлен имот с идентификатор
87338.134.16 по КККР на гр. Якоруда, община
Якоруда (стар идентификатор 134016 в землището
на гр. Якоруда), с който се променя устройствената зона за инженерна инфраструктура „Т-и1“,
в която попада имотът, в устройствена зона за
спортно-рекреационно обществено обслужване
„Сро“.
2. Възлага изпълнението на решението на
кмета на община Якоруда.
Председател:
М. Осман
2253
213. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 253
от Данъчно-осиг у рителни я процесуа лен кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С192225-091-0000933/15.11.2019 г.
възлага на „Дани и Симо“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛС ТАТ/ЕИК по ЗТР 123695640, п редставлявано от Симеон Вълчев, седалище и адрес
на у п равление: К азан л ък, ул. К. Бозвелиев
№ 4, следните недви ж ими имоти: поземлен
имот с идентификатор № 35167.119.672, придобит с акт за частна държавна собственост
№ 5824/2008 г., площ 4665 кв. м, намиращ се
в Казаналък, п.к. 6100, м. Ормана, с трайно
предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване – за производство на
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строителни материали, конструкции и изделия,
категория на земята при неполивни условия – 4,
стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 000672, при съседи 35167.119.584;
35167.119.590; 35167.119.674; 35167.119.673, ведно
с построените в имота сгради: сграда – спално
помещение с площ 324 кв. м, на един етаж;
сграда – склад строителни материали с площ
320 кв. м, на един етаж.
2335
215. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С192225-091-0000934/15.11.2019 г. възлага на
„Дани и Симо“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТ Р 123695640, п редставл явано о т
Симеон Вълчев, седалище и адрес на управление: Казанлък, ул. К. Бозвелиев № 4, следните
недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор № 35167.119.673, придобит с акт за частна
държавна собст веност № 5817/20 08 г., п лощ
5311 кв. м, намиращ се в Казанлък, п.к. 6100
м. Ормана, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за производство на строителни материали,
конструкции и изделия, категория на земята
при неполивни условия – 4, стар идентификатор
няма, номер по предходен план – 000673, при
съседи 35167.119.672; 35167.119.584; 35167.119.674;
35167.119.588, ведно с пост роени т е в имо та
сг ради, а именно: сг рада – спа лно помещение с площ 384 к в. м, на един ета ж; сграда – спа л но помещен ие с п лощ 696 к в. м,
на един етаж; сграда – административна с площ
230 кв. м, на един етаж.
2342
82. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С200002091-0000072/20.02.2020 г. възлага на Ивелина
А лекс а н д р ова Л юц к а нова, с а д р ес: Варна,
след ната нед ви ж и ма вещ, п редс та вл я ва ща:
апартамент № 1 с идентификатор 11538.1.20.1.1,
намиращ се в гр. Свети Влас, община Несебър,
област Бургас, м. Юрта, комплекс Вила Юрта,
ет. 1, апартамент 1, с площ 60,87 кв. м, от които
жилищна площ 57,42 кв. м и прилежащи части:
3,758 % ид.ч. = 3,45 кв. м ид.ч. от общите части
на сградата, при граници: на същия етаж: имот
с идентификатор 11538.1.20.1.5; под обекта: имот
с идентификатор 11538.1.20.1.19; над обекта: имот
с идентификатор 11538.1.20.1.6.
2343
92. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С200004-091-00005073/20.02.2020 г. възлага на
Тихомир Кунчев Петров, с адрес: Габрово, ул. Н.
Рязков № 2, следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор № 00583.501.389 с площ
1098 кв. м, заедно с построените в него сграда с
идентификатор № 00583.501.389.1 и сграда с идентификатор № 00583.501.389.2 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Арбанаси,
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община Велико Търново. Върху терена са ситуирани две сгради, строени в периода около
1811 г. и определени като обекти от национално
значение с протокол № 76 (ДВ, бр. 61 от 1978 г.)
на НИПК, с различно предназначение: сграда
с идентификатор № 00583.501.389.1 по КККР на
с. Арбанаси с предназначение – жилищна сграда, еднофамилна; сградата е двуетажна със ЗП
189 кв. м и РЗП 378 кв. м; сграда с идентификатор № 00583.501.389.2 по КККР на с. Арбанаси
с предназначение – селскостопанска сг рада;
сградата е едноетажна със ЗП 34 кв. м. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд
по местонахождението на имота.
2336
165. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за
възлагане № 10 от 18.02.2020 г., издадено от директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага
на Христо Станимиров Генков, адрес: София,
ул. Кръстьо Сарафов № 13, ет. 4, група № 145/193, представляваща 1/2 ид.ч. от самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 43952.504.128.1.2
по КККР на гр. Ловеч, одобрена със Заповед
№ РД-18-10 от 17.04.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на имота: Ловеч, ж.к.
Червен бряг, бл. 125, вх. А, ет. 1, ап. 2, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 43952.504.128, с предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент,
брой нива на обекта: 1, посочена в документа
площ: няма данни, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма,
под обекта: няма, над обекта: 43952.504.128.1.4,
съгласно скица № 15-83064/24.02.2017 г., издадена
от СГКК – Ловеч, а съгласно Решение № 314 от
25.11.2015 г. по гр. дело № 225/2014 г. по описа
на Окръжния съд – Ловеч, влязло в сила на
17.09.2016 г., и постановление за възлагане на
недвижим имот, издадено на 23.11.2007 г. от
държавен съдебен изпълнител Светла Атанасова
по изп. дело № 380/2006 г. по описа на Съдебно-изпълнителната служба – Ловеч, влязло в
сила на 22.01.2008 г., вписано в Службата по
вписванията – Ловеч, с дв. вх. рег. № 2316 от
2.04.2008 г., том 4, акт 194, представлява 1/2
ид.ч. от апартамент № 2, ет. 1, вх. А, намиращ
се в Ловеч, ж.к. Червен бряг, ж.с.к. Електрон,
целият със застроена площ 120,49 кв. м, състоящ
се от две спални, дневна, трапезария, кухненски
бокс, тоалетна, коридор и тераси при граници:
от две страни – двор, вх. Б, ап. № 1 на Тодор
Драганов, стълбище, отгоре – ап. № 4 на Милко Иванов Моев и отдолу избени помещения,
заедно с 1/2 от прилежащи: таванско помещение № 7 с площ 20,33 кв. м при граници: таван
на вх. Б, таван на Валентин Пенчев, таван на
Станислав Тодоров, избено помещение № 12 с
площ 12,77 кв. м, при граници: избено помещение на Тодор Драганов, двор, коридор и избено
помещение на Денко Иванов Христов, заедно с
4,40222 % ид.ч. от общите части на сградата и
правото на строеж, заедно с всички подобрения
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и приращения в имота, за сумата 11 888 лв. На
основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во от ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
2344
7. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент за военнослужещ в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“ за преподаване
на учебните дисциплини „Гражданско-военно
сътрудничество“, „Гражданско-военно взаимодействие“, „Гра ж данско-военни отношени я“,
„Противодействие на съвременния тероризъм“ и
„Операции в отговор на кризи“ – един. Срок за
подаване на документи за участие в конкурса 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военна академия „Г. С.
Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са
определени със Заповед № ОХ-180 от 25.02.2020 г.
на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви № 82, тел. 92-26-512.
2357
4 4 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Ра ко вск и“ – Софи я, обявява конк у рс за заема не
на академична длъжност главен асистент за
военнослужещ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология
по докторска програма „Военна психология“
за преподаване на учебните дисциплини „Авиационна психология“, „Поведенчески анализ“,
„Методика на подготовката във ВВС и ПВО (в)“
и „Медико-биологични аспекти на въздухоплаването“ – един. Срок за подаване на документи
за участие в конкурса 2 месеца от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“. За дата на
подаване на документите от кандидатите се счита
датата на завеждането им в регистратурата на
Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ ОХ-186 от 26.02.2020 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 92-26-512.
2358
276. – Варненският свободен университет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по:
професионалнo направлениe 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ – един; професионалнo
направлениe 8.3. Музикално и танцово изкуство,
нау ч на спец иа л нос т „Хореог рафи я“ – ед и н,
двата със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ, тел: 052/359
510; 359 511.
2322
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42. – На ц иона л н и я т военен у н и верси те т
„Васил Левск и“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство (национална сигурност)“, за нуждите на първично звено катедра
„Логистика на сигурността“ в приемащо структурно звено факултет „Общовойскови“ на НВУ
„Васил Левски“ – едно място за военнослужещ.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за кандидатстване по конкурса са
обявени със Заповед № ОХ-84 от 27.01.2020 г. на
министъра на отбраната на Република България,
изменена със Заповед № ОХ-183 от 25.02.2020 г.
на министъра на отбраната на Република България, и в текста на обявата по конкурса на сайта
на НВУ „Васил Левски“, линк: http://www.nvu.
bg/node/2426. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратура за некласифицирана информация на
университета във Велико Търново. Телефони
за контакт: 062618875; Siemens: 62075, GSM:
0888131479, е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
2323
855. – Университетът по хранителни техн о л о г и и – П л о вд и в , о б я в я в а кон к у р с и з а:
професори по: област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Програмиране в интернет среда) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Бизнес предприемачество, Цени и
ценообразуване, Икономика на предприятието в
ХВП) – един; главен асистент по област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника (Обектно ориентирано програмиране,
Компютърни мрежи) – един, всички със срок
2 месеца от датата на обнародване в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Университета
по хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица № 26, тел. 032/603 603.
2324
248. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
за нуждите на катедра „Информационни технологии“, специалност „Компютърни мрежи
и протоколи“ – един, със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във
Висшето училище по телекомуникации и пощи,
ул. Академик Стефан Младенов № 1, отдел „Деловодство“, кабинет 201, тел. 02/8062182.
2359
57. – Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент
в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
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научна специалност „Биологично активни вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите за участие
се подават в ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30,
тел. 02/812 7560.
2367
58. – Агробиоинститут – София, към Селскостопанската ака деми я – Софи я, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Генетика“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите за участие се подават в
ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.
2368
2. – Институтът по растителни генетични
ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, преобявява конкурса за академична длъжност главен асистент
в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Доку ментите се представят в Ц У
на Селскостопанската академия, София 1373,
ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.
2325
21. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 51
по протокол № 8 от 6.02.2020 г. на Столичния
общински съвет e одобрен проект за изменение
на план за регулация на ул. Републиканска от о.т.
564 – о.т. 598 – о.т. 601 – о.т. 602 – о.т. 597а – о.т.
603д (нова) – о.т. 603е (нова) до о.т. 603з (нова),
прилежаща на квартали: 123, 114, 111 и 121,
м. Гр. Банкя, район „Банкя“, и наложеното от
това изменение на границите на УПИ в тях:
за кв. 123: УПИ V-1007, УПИ IV-1008, УПИ III-973,
УПИ II-1009 и УПИ I – „За лесопарк“; за кв. 114:
У ПИ I – „За лесопарк“; за кв. 111: У ПИ I –
„За лесопарк“, УПИ V-1556 и УПИ XV – „За
ле с оп а рк “; за кв. 121: У П И X L I-2 8 6 – нов,
У П И X X X V I I-94 8, У П И X X X I X-949, У П И
ХXVIII – „За лесопарк“, УПИ XIV-933а, УПИ
X V – „За лесопарк“, У П И X X V I-954, У П И
XXV-955, УПИ XL-953, УПИ XV-1269 и УПИ
I – „За лесопарк“. Изменение на план за регулация на ул. Росица между о.т. 548а и о.т. 597а;
изменение на план за регулация на ул. Булаир
между о.т. 603з (нова) до о.т. 110а. Решението
е изложено в район „Банкя“ и може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред
Административния съд София – град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2360
1. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи
№ 130 от 13.12.2019 г., № 131 от 21.01.2020 г.,
№ 132 от 28.01.2020 г. и № 133 от 4.02.2020 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,
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назначена със За повед № РД-17-7706 -215 о т
19.06.2017 г. на областния управител на област
с административен център Варна, са изработени
и приети проекти за план на новообразувани
имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ
(в изпълнение на съдебни решения) на зони по
§ 4 от ЗСПЗЗ за: местност Акчелар – селищно
образувание, землище гр. Варна, относно поземлен имот: № 344, КР 522; местност Свети Никола – строителни граници, землище гр. Варна,
относно поземлени имоти: № 301, 302, КР 526
и сгради № 301.2, 301.3, 302.1, 302.2, 302.3, 302.4
и 302.5, КР 526; местност Ален мак – селищно
образувание, землище кв. Виница, гр. Варна,
относно поземлени имоти: № 386, 387, 391, 437,
438, КР 515; местност Горна Трака – селищно
образувание, землище кв. Виница, гр. Варна,
относно поземлени имоти с идентификатори
10135.2623.4155, 10135.2623.4156, 10135.2623.9522 и
10135.2723.9537; местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата – селищно образувание,
землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна,
относно поземлени имоти № 350, 355, 356, 357,
358, КР 516 и 952, 961, 962, 967, 968 и 1755, КР
517; местност Траката – селищно образувание,
землище кв. Виница, гр. Варна, относно поземлени имоти: № 1826, 6121, КР 520. Проектите
за изменение са предоставени за разглеждане
в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост,
икономика и стопански дейности“. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите до кмета
на общината.
2374
93. – Община Гурково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че с Решение № 60 от 6.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Гурково, e одобрен ПУП – ПР
(план за регулация) на с. Димовци, с. Дворище,
с. Брестова, с. Жълтопоп и с. Жерговец, община
Гурково, заедно с приложените околовръстни
полигони на съответните населени места. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Гурково до Административния съд – Стара
Загора.
2337
94. – Община Гурково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 61 от 6.02.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Гурково, e одобрен ПУП – ПР (план
за регулация) на с. Лява река, община Гурково,
заедно с приложения околовръстен полигон на
населеното място. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Гурково до Административния съд – Стара Загора.
2338
6. – Община Казанлък на основание § 4к,
а л. 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и чл. 286, а л. 4 от
ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени и приети
помощни планове и план на новообразуваните
имоти на земеделски земи, предоставени на
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граждани въз основа на актове по § 4 на ЗСПЗЗ
за местности: До село, Бял бряг, Канлъ тепе
и Дерин алчак, намиращи се в землището на
с. Долно Изворово; Мостени камъни и Топралъка, намиращи се в землището на с. Розово;
Шейновски лозя, намиращи се в землището на
с. Шейново; Ашаклар дере и Кесе дере, намиращи се в землището на с. Ясеново, община
Казанлък. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 286, ал. 5
от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да
разгледат проекта заедно с придружаващата го
документация в Община Казанлък и да направят писмени искания и възражения по проекта.
2375
65. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 42 от 29.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Котел, е одобрен проект за ПУП – ПП
за елемент на техническата инфраструктура за
обект „Трасе за външно захранване с ел. кабел НН
от съществуваща разпределителна касета в ПИ
№ 29283.29.220 на ТП „АПК“ до ново ел. табло в
ПИ № 29283.29.863 по КК на с. Жеравна, област
Сливен“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
2348
3. – 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: „Кабел 20 kV от кабелни муфи в поземлен имот с идентификатор
78029.361.314 до ТП „Техническа работилница“ в
поземлен имот с идентификатор 78029.350.49 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив,
преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 78029.207.61, 78029.207.64, 78029.350.66,
7 8 0 2 9. 3 5 0 .7 7, 7 8 0 2 9. 3 5 0 . 4 0 3 , 7 8 0 2 9. 3 61 . 314 ,
7 8 0 2 9. 3 62 . 2 53 , 7 8 0 2 9. 3 62 . 3 8 9, 7 8 0 2 9. 3 6 5.7 8 ,
78 0 29. 36 5.79, 78 0 29. 36 5.2 52 , 78 0 29. 36 5.918 и
78029.365.925 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив, с дължина на проектното
трасе 2768 м съгласно приложения ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. 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.
2350
8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че с Решение № 24,
прието с протокол № 2 от 21.02.2020 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив, е приет проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Прокарване на
канализационен колектор (отвеждащ дъждовен
канал) за атмосферно чисти води за складове за
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промишлени стоки и офиси в УПИ 288058 – общественообслужващи и складови дейности, и
УПИ 288059 – общественообслужващи и складови дейности, съответстващи на поземлени
имоти с идентификатори 288.64 и 288.66 по
кадастралната карта на с. Цалапица, местност
Арчов бряг, община „Родопи“, област Пловдив.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 288.66, 288.67, 288.297,
361.304, 361.288, 361.305 и 361.306 по кадастралната карта на с. Цалапица, местност Арчов
бряг, община „Родопи“, съгласно приложения
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите
имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. 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.
2349
4. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе и сервитут на техническата
инфраструктура за обект: „Ел. провод, захранващ сгради в поземлен имот с идентификатор
00833.6.437 по КККР на гр. А хелой, община
Поморие“, преминаващи през поземлени имоти:
ПИ 00833.11.372 – полски път, общинска собственост, с площ на ограничение в ползването
0,122 дка, ПИ 00833.11.418 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост,
с площ на ограничение в ползването 0,121 дка,
ПИ 00833.6.104 – улица, общинска собственост,
с площ на ограничение в ползването – 0,133 дка,
ПИ 00833.502.90 – улица, общинска собственост,
с площ на ограничение в ползването 0,107 дка,
ПИ 00833.502.95 – улица, общинска собственост,
с площ на ограничение в ползването – 0,061 дка,
ПИ 00833.6.395 – полски път, общинска собственост, с площ на ограничение в ползването – 0,793
дка, ПИ 00833.6.438 – за второстепенна улица,
собственост на „Тремекс“ – ЕООД, с площ на
ограничение в ползването 0,136 дка. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2382
5. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе и сервитут на техническата
инфраструктура за обект: „Външен водопровод,
захранващ поземлени имоти с идентификатори
57491.18.514 и 57491.18.634 по КККР на гр. Поморие, м. Кошарите, област Бургас“, преминаващи
през: ПИ 57491.18.676, полски път, общинска
публична собственост, с площ на ограничение в
ползването – 0,389 дка, и през ПИ 57491.18.681,
полски път, общинска публична собственост, с
площ на ограничение в ползването – 0,001 дка.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
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чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до Община Поморие в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2383
6. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 131 от
27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на въздушен ел. провод от съществуващ стълб № 10,
ВИ „Запад“, ТП „Батмиш“, намиращ се в ПИ
67338.435.13 до ПИ 67338.435.4 и преминаващ
през ПИ 67338.435.13, НТП – „Мера“, общинска
собственост, ПИ 67338.435.41, НТП – „Други
територии на транспорта“, общинска собственост, ПИ 67338.435.14, НТП – „Мера“, общинска
собственост, ПИ 67338.435.9, НТП – „Други територии на транспорта“, общинска собственост и
ПИ 67338.435.2, НТП – „Вилни зони“, общинска
собственост, всички в местността Башчардак,
землище гр. Сливен. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
2388
7. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 132 от
27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания
за трасета на следните проводи: 1. Довеждащ
водопровод от шахта на съществуващ водопровод в ПИ 67338.302.173, местност Боговото, до
напорен водоем, предвиден за изграждане в
ПИ 67338.302.150, местност Предела, землище
Сливен. 2. Хранителен водопровод от напорен водоем, предвиден за изграждане в ПИ
67338.302.150, местност Предела, до урбанизираната територия на СО „Кироолу“, землище
Сливен. 3. Преливно-изпразнителен водопровод
от напорен водоем, предвиден за изграждане в
ПИ 67338.302.150, местност Предела, до канавка
в ПИ 67338.302.149, местност Предела, землище
Сливен. 4. Ел. кабел – ниско напрежение, от
урбанизираната територия на СО „Кироолу“
до хлораторна сграда, предвидена за изграждане в ПИ 67338.302.150, местност Предела,
землище Сливен; Трасетата със своя общ сервитут засягат следните имоти: ПИ 67338.302.63,
НТП – „Пътища“, държавна собственост; ПИ
67338.302.64, НТП – „Полски път“, общинска
собственост; ПИ 67338.302.104, НТП – „Път от
републиканската пътна мрежа“, държавна собственост; ПИ 67338.302.133, местност Боговото,
НТП – „Полски път“, държавна собственост; ПИ
67338.302.149, местност Предела, НТП – „Полски
път“, държавна собственост; ПИ 67338.302.150,
местност Предела, НТП – „Водоем“, държавна
собственост; ПИ 67338.302.151, местност Предела, НТП – „Широколистна гора“, държавна
собственост; ПИ 67338.302.152, местност Предела,
НТП – „Широколистна гора“, държавна соб-
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ственост; ПИ 67338.302.173, местност Боговото,
НТП – „Широколистна гора“, държавна собственост, и ПИ 67338.439.89, местност Кироолу,
НТП – „Поляна“, държавна собственост, всички
в землище гр. Сливен. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
2389
1. – Община Созопол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 88 от
12.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
е одобрен подробен устройствен план – план за
улична регулация, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ПУП – ПУР за
осигуряване на транспортен достъп и трасета
на тех ни ческата инфраст ру к т у ра за имот с
идентификатор 81178.32.461 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“. С плана за улична
регулация се предвижда обособяване на нова
обслужваща улица в обвръзка с действащата
улична регулация на гр. Черноморец при о.т. 4
(съществуваща) до о.т. 11 (проектна), завършваща
с тупик и уширение, осигуряващо възможност
за обръщане на сметосъбирачи. Новопроектираната улична регулация съвпада с границите
на ПИ с идентификатор 81178.32.388 по КК на
гр. Черноморец с НТП „За друг поземлен имот
за движение и транспорт“. Новопредвидената
улица е с ширина на пътното платно 8,00 м
и променлив тротоар с ширина в най-тясната
си част мин. 1,50 м. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Созопол пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2373
760. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 41,
прието по протокол № 4 от 27.01.2020 г. на Общинския съвет – с. Борино, e одобрен ПУП – ПЗ
за ПИ с идентификатор 87223.61.259 в землището
на с. Ягодина, община Борино, област Смолян,
за застрояване на обект: „Базова станция на
„Теленор България“ – ЕАД, № 3227“. Съоръжението представлява решетъчна кула с височина
39 м, монтирана върху опорен навес (Н=3 м)
и укрепена на четири нива с обтяжни въжета
към четири стоманобетонни фундамента. За
осъществяване на далекосъобщителна дейност
в имота е монтиран технологичен контейнер,
оборудван с електротабло и др. Площ за учредяване право на строеж – 400 кв. м. Планът за
застрояване включва конкретното предназначение и режимът на устройство на имота – базова
станция. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община – с. Борино, пред Административния съд – Смолян.
2369
16. – Община с. Р уен, област Бу ргас, на
основание чл. 129, ал. 1, изречение 2 от ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА съобщава, че с
Решение № 30 от протокол № 6 от 13.02.2020 г.
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на Общинския съвет – с. Руен, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Участък от деривация
Китка – Варна, площадка „Дъскотна“ – след РШ
„Китка“ до с. Дъскотна“, съгласно текстовата и
графичната част на проекта. Настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен срок пред
Административния съд – Бургас, чрез Община
Руен на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
2384

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Варна, ХІV състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 579/2020 г. по описа на Административния
съд – Варна, по постъпило оспорване против
чл. 3, ал. 1, чл. 10, ал. 7 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за определяне на размера на местните
данъци на територията на община Суворово.
2400
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че
е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Велико Търново, срещу Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Стражица, приета с
Решение № 59 по протокол № 5 от 27.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Стражица, последно
изм. и доп. с Решение № 39 от 30.12.2019 г., като
незаконосъобразна поради допуснати съществени процесуални нарушения при приемането
й и при последвалите изменения и допълнения
(с изключение на чл. 60, ал. 5 от наредбата),
а алтернативно разпоредбите на чл. 11, чл. 47,
ал. 5, чл. 48, ал. 1, чл. 54, ал. 1, т. 4, пр. 1 и
чл. 66, ал. 2 от наредбата се оспорват като
незаконосъобразни поради противоречието им
с нормативни разпоредби от по-висок ранг.
Образувано е адм. д. № 99/2020 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 24.04.2020 г. от 9,30 ч.
2326
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, против разпоредбата на чл. 3, т. 7 от Правилника за реда и
условията за отпускане на еднократна финансова
помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй (правилника), приет с
Решение № 589 по протокол № 60 от 21.01.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Козлодуй, по което
е образувано адм. д. № 142/2020 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
16.06.2020 г. от 10,30 ч.
2371
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Районна прокуратура – Севлиево,
против Наредбата за пожарната безопасност
на територията на община Севлиево, приета
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с Решение № 136 от 24.11.2009 г. на Общински съвет – гр. Севлиево, по протокол № 10
от 24.11.2009 г., по който е образувано адм.д.
№ 32/2020 г. по описа на А дминистративния
съд – Габрово, насрочено за 15.04.2020 г. от 10 ч.
2396
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че по постъпил протест, подаден
от прокурор в Районна прокуратура – Габрово,
против актуалните редакции на чл. 11, ал. 1
и 2, чл. 15, чл. 40, ал. 3, т. 4, чл. 51, ал. 1, т. 4
и чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията
на община Трявна, приета с Решение № 3 от
26.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Трявна,
е образувано адм.д. № 23/2020 г. по описа на
А дминист ративни я съд – Габрово. Делото е
насрочено за 15.04.2020 г. от 10 ч.
2397
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по постъпил протест на
прокурор при Районна прокуратура – Габрово,
против актуалните редакции на чл. 24, ал. 1,
чл. 40, ал. 4, чл. 48, ал. 2, т. 5, чл. 49, ал. 1, 2
и 6, чл. 51, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 52, ал. 4 и чл. 59,
ал. 1, т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията
на община Дряново, приета с Решение № 34 от
28.01.2008 г. на Общинския съвет – гр. Дряново,
е образувано адм. дело № 36/2020 г. по описа
на Административния съд – Габрово. Делото е
насрочено за 29.04.2020 г. от 10 ч.
2398
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Районна прокуратура – Габрово,
против чл. 69 (в частта относно „...събиране,
транспортиране...“), чл. 86, ал. 2, чл. 87, ал. 1,
чл. 85 – 90 от раздел ІІ, Административни нарушения и наказания от Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на
чистотата на територията на община Габрово
(приета с Решение № 119 от 26.06.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Габрово), по което е
образувано адм.д. № 112/2020 г. по описа на
А дминистративния съд – Габрово, насрочено
за 29.04.2020 г. от 10 ч.
2413
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали, на Наредбата за условията
и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находището
на минерална вода на територията на община
Джебел, приета с Решение № 41 от 28.01.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Джебел. По оспорването е образувано адм. д. № 100/2020 г. на
А дминистративния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 22.04.2020 г. от 10,20 ч.
2402
Административният съд – Пазарджик, ХІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил
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протест на Станка Димитрова – прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик, против
разпоредби те на ч л. 15, а л. 1, ч л. 17, а л. 2,
предложение първо, чл. 41, ал. 8 в частта „специализирани ремаркета за превоз на тежки или
извънгабаритни товари“, чл. 41, ал. 9 в частта
„специализирани ремаркета за превоз на тежки
или извънгабаритни товари с товароподемност
над 40 тона“, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 2 от
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Ракитово,
приета с Решение № 828 от 27.08.2019 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово, взето с протокол № 60. По оспорването е образувано адм.д.
№ 260/2020 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик.
2327
Административният съд – Пазарджик, ХІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил
протест на Станка Димитрова – прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик, против
разпоредбата на чл. 15 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията
на община Панагюрище, приета с Решение № 722
от 9.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Панагюрище, взето с протокол № 56. По оспорването
е образувано адм.д. № 271/2020 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
2328
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
разпоредбите на чл. 9, т. 5 и 4 от приложение
към чл. 9, т. 1 от Наредба № 18 за изплащане
на еднократна помощ при раждане на дете,
еднократна помощ за дете, което постъпва в
първи клас, и пострадали при пътно-транспортни
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на
Община – гр. Иваново, област Русе, на Общинския съвет – гр. Иваново, по което оспорване
е образувано адм. д. № 130/2020 г. по описа на
Административния съд – Русе, V състав, насрочено за 8.04.2020 г. от 10,30 ч.
2387
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 89/2020 г. по протест на ОП – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 3, т. 2 и 5 от
Правила за реда и условията за отпускане на
финансов стимул за новородено или осиновено
дете в община Смолян, приети с Решение № 1184
по протокол № 51 от 30.05.2019 г. на Общинския
съвет – г р. Смол ян. Делото е насрочено за
21.04.2020 г. от 13,30 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
2372
Административният съд – София-град, XII
тричленен състав, на основание чл. 188 във
връзка с чл. 181, aл. 1 от АПК съобщава, че по
жалба вх. № 969/13.01.2020 г. на Тодор Йорданов
Тодоров против чл. 41, ал. 1 от Наредбата за
определяне на размера на местните данъци и
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такси на Столичния общински съвет, изменен
с § 3, т. 1 от приложение А на Решение № 51
от 30.12.2019 г. на СОС, е образувано адм. д.
№ 480/2020 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.04.2020 г. от 10 ч.
2329
Административният съд – София-град, на
основание т. 2 от чл. 218, а л. 2 от ЗУ Т съобщава, че е постъпила жалба вх. № РВТ19ГР94-3826/30.07.2019 г. на Евгения Томова Каралашева и Анна Божидарова Каралашева, двете
от София, против Решение № 289 от 30.05.2019 г.
на СОС за одобряване на проект за ПУП – ПРЗ
на м. В.з. Симеоново-север – разширение, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ, по което е
образувано адм. дело № 14092/2019 г. по описа на
Административния съд – София-град, насрочено
за 13.05.2020 г. от 13,30 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат заявления за конституиране
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 218, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
2370
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 239/2020 г. по описа на съда по протест на
прокурор в Окръжна прокуратура – София, с
който се оспорва като незаконосъобразна и се
иска обявяване нищожност на Наредба № 3 за
пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Правец, приета
с Решение № 320 от 6.07.2012 г. по протокол
№ 8 от заседание на Общинския съвет – гр.
Правец. Административно дело № 239/2020 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.05.2020 г. от 10 ч.
2356
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 и във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор в Окръжната прокуратура – Стара
Загора, с който се оспорват разпоредбите на
чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 2 от Наредбата
за определянето размера на местните данъци
на територията на община Гурково, приета от
Общинския съвет – гр. Гу рково, по който е
образувано адм. д. № 123/2020 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено за 9.04.2020 г. от 11,30 ч.
2331
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, за отмяна
на разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и чл. 52, ал. 1,
т. 2 и 4 от Наредбата за определянето размера
на местните данъци на територията на община
Братя Даскалови, по който е образувано адм.д.
№ 111/2020 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 15.04.2020 г.
от 14,20 ч.
2330
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
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в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с
който са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 32, ал. 4, чл. 41, ал. 8 в частта
„специализирани ремаркета за превоз на тежки
или извънгабаритни товари“ и ал. 9 в частта
„специализирани ремаркета за превоз на тежки
или извънгабаритни товари“, чл. 52, ал. 1, т. 4
в частта „т. 12 и т. 13“ и чл. 63, ал. 2 в частта
„НВДТПП=ПГДТПП×БМ/12, където НВДТПП
е недължимо внесената част от данъка върху
таксиметровия превоз на пътници за текущата
година; ПГДТПП е платеният годишен данък
върху таксиметровия превоз на пътници за текущата година“; БМ е броят на месеците от текущата година, следваща превоза на прекратяване
на разрешението за извършване на таксиметров
превоз на пътници“ от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията
на община Раднево, приета с Решение № 84 от
28.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Раднево,
по което е образувано адм. д. № 126/2020 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 23.04.2020 г. от 10,30 ч.
2401
Районният съд – Каварна, гражданска колегия, призовава Младенка Лукович, гражданка
на Сърбия, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.04.2020 г. в 10,15 ч. като ответница по
гр.д. № 88/2020 г., заведено от Симеон Иванов
Симеонов, или да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2404
Врачанският окръжен съд призовава длъжника
и кредиторите на „Либра – 4“ – ЕООД, София,
да присъстват на открито съдебно заседание на
24.03.2020 г. от 11,30 ч. по ч.т.д. № 25/2020 г. по
описа на Врачанския окръжен съд за разглеждане
на подадената молба от Националната агенция
за приходите за отмяна решение на събрание на
кредиторите, проведено на 28.02.2020 г. по т.д.
№ 961/2006 г.
2452

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по бойни изкуства „Сторм“ – Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.06.2020 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Кап. Г. Георгиев № 16, при
следния дневен ред: 1. освобождаване и приемане на нови членове в ОС на сдружението; 2.
промени в устава; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2390
14. – Управителният съвет на сдружение
„Българска браншова асоциация пътна безопасност“ (ББАПБ) – Пловдив, на основание
чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението във връзка
с чл. 26, ал. 1, предложение първо (по инициатива на УС) от ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
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21.05.2020 г. в 13,30 ч. в София, хотел „Централ
Хотел Форум“, зала „Централ“, при следния дневен ред: 1. освобождаване на Галин Славомиров
Йонев от заеманата от него длъжност член на
управителния съвет на сдружението преди изтичане на мандата му; 2. избор на нов член на
управителния съвет на мястото на освободения
Галин Славомиров Йонев, който да довърши
мандата му; 3. овластяване на председателя на
УС на сдружението или упълномощено от него
лице да извърши всички правни и фактически
действия по вписване промяна в обстоятелствата
по партидата на сдружението в ТРРЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията към Министерството
на правосъдието; 4. други. На събранието членовете – юридически лица, се представляват от
законните им представители или от изрично
упълномощено от тях лице с писмено пълномощно (без нотариална заверка). Представителите
на членовете се легитимират с изрично писмено
пълномощно и документ за самоличност. Писмените материали във връзка със събранието
ще бъдат на разположение на членовете в седалището на сдружението – София, ул. Бесарабия
№ 114, и в Регионалния офис – Пловдив, район
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„Южен“, Околовръстен път, кв. Коматево, имот
№ 15006, и при поискване ще бъдат представени
на всеки член безплатно. При липса на кворум
на основание чл. 25 от устава на сдружението и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
2345
3. – Управителният съвет на Гражданско
движение „Възраждане на Горски Горен Тръмбеш“ – област Велико Търново, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква общо събрание на 23.05.2020 г.
в 16 ч. в Изложбената зала на сдружението в
с. Горски Горен Тръмбеш, област Велико Търново, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на сдружението през 2019 г. и приемане на годишния финансов отчет за същия
период; 2. доклад на ревизионната комисия за
2019 г.; 3. разисквания по изнесените материали
и гласуване на решение на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2417

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
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Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
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