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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 20 юни 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
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 Решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
 Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Павел Димитров Шопов като
член на Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4403

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Павел Димитров Шопов за член
на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4404

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Станислав Иванов Владимиров за
член на Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред.

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4405

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията за борба
с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Кристина Максимова Сидорова
за член на Комиси ята за борба с кору пци ята, конфлик т на интереси и парламентарна
етика.
2. Избира Кристина Максимова Сидорова
за заместник-председател на Комисията за
борба с корупцията, конфликт на интереси и
парламентарна етика.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4406

РЕШЕНИЕ
по Отчета за дейността на Комисията за
защита от дискриминация за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за
защита от дискриминация
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Комисията
за защита от дискриминация за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4407
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РЕШЕНИЕ

във връзка с Годишния доклад за дейността
на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22а, ал. 7
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси и чл. 90, ал. 11 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4456

РЕШЕНИЕ

по Отчета за осъществяване на процеса на
приватизация и следприватизационен контрол
за периода 1 януари – 30 юни 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
РЕШИ:
Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен
контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4457

РЕШЕНИЕ

по Отчета за осъществяване на процеса на
приватизация и следприватизационен контрол
за периода 1 януари – 31 декември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
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РЕШИ:
Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен
контрол за периода 1 януари – 31 декември
2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4458

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112
ОТ 15 ЮНИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 67 на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на прогнозно разпределение на
разходите по подготовка и провеждане на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 29
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 39 и 44 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 числото „69 361 000“ се заменя
със „76 961 000“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „37 240 000“ се заменя
с „42 840 000“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят,
както следва:
1. за сметка на предвидените разходи за
подготовката и провеждането на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. – 40 540 000 лв.;
2. ч рез п рест ру к т у ри ране на разходите/трансферите по централния бюджет за
2017 г. – 2 300 000 лв.“
§ 3. Създава се нов чл. 10:
„Чл. 10. Със сумата 5 600 000 лв. по пореден № 9 от приложението да се увеличи
бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Българската национална
телевизия за 2017 г.“
§ 4. Досегашният чл. 10 става чл. 11 и в
него след думите „министърът на културата“
се поставя запетая и се добавя „генералният
директор на Българската национална телевизия“.
§ 5. Досегашният чл. 11 става чл. 12.
§ 6. В приложението към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се пореден номер 9:
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„
9.

Българска
национа лна т елевизия – общо:

5 600 000

2 000 000

7 600 000

Закупуване на техника за разпространяване 5 600 000
на картина и звук от събитията по време на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.

1 488 256

7 088 256

511 744

511 744

Наемане на технически съоръжения, реализаторски екипи и такси за разпространение.

„

“

2. Ред „Общо средства“ се изменя така:
ОБЩО СРЕДСТВА:

42 840 000

34 121 000

76 961 000

“
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4452

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
ОТ 15 ЮНИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Българската
агенция по безопасност на храните, приета с
Постановление № 375 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2015 г. и бр. 69 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 37, ал. 1 в таблицата се правят
следните изменения и допълнения:
1. Пореден № 6 се изменя така:
„
За регистрация на търговец по чл. 71,
ал. 1 ЗВД, който получава пратки животни, зародишни продукти, странични
животински продукти и продукти, получени от тях, от държави членки, и за
регистрация на оператор по чл. 229а,
ал. 1 ЗВД, който търгува с пратки
6.
100,00
странични животински продукти и/
или продукти, получени от тях, без
да ги съхранява, с произход от държава членка, друга държава – страна
по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни

“

„

2. Създава се пореден № 19:
За промяна в регистрирани обстоя
телства на името/наименованието
19. и/или адреса/седа лището, или 30,00
на друго обстоятелство съгласно
чл. 229а, ал. 7 ЗВД

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва нет о м у в „Държа вен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4453

РЕШЕНИЕ № 324
ОТ 15 ЮНИ 2017 Г.

за обявяване на 19 юни за професионален
празник на финансовия инспектор
На основание чл. 154, ал. 3 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 3 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 19 юни за професионален празник
на финансовия инспектор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4454
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните
институции, дружествата за електронни пари
и операторите на платежни системи (обн., ДВ,
бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.,
бр. 102 от 2010 г., бр. 30 и 59 от 2011 г., бр. 27
от 2014 г. и бр. 69 и 95 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5, т. 3 думите „един месец“ се
заменят с „три месеца“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след цифрата „1“ се поставя запетая
и се добавя „2“;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 3 след думата „декларация“ се добавя
„и документи“;
г) точка 4 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 6 след цифрата „1“ се поставя запетая
и се добавя „2“;
б) точка 7 се отменя;
в) в т. 10 думата „декларации“ се заменя
с „декларация“, а думите „4 и“ се заличават.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Вписването, отказът за вписване и
заличаването на представител или клон на
платежна институция от БНБ във водения от
нея регистър по чл. 17 от Закона за платежните
услуги и платежните системи се извършва със
заповед на подуправителя, ръководещ управление „Банково“, на основанията, предвидени
в чл. 26 от Закона за платежните услуги и
платежните системи.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Българската народна банка поддържа
списък на платежните институции, лицензирани в други държави членки, които извършват
на територията на Република България включените в лиценза им платежни услуги чрез
клон, представител или директно, за които са
изпълнени изискванията на чл. 30 от Закона
за платежните услуги и платежните системи.“
§ 4. В чл. 7a се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „представител“
се добавя „за предходната календарна година“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и представянето на БНБ на
отчета по чл. 48, ал. 1.“
3. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) Платежната институция предоставя на
БНБ информацията и документите по ал. 3
в срок до един месец считано от настъпване
на някое от обстоятелствата по ал. 1.“
§ 5. В чл. 11 ал. 2 се отменя.
§ 6. Член 12 се отменя.
§ 7. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Вписването, отказът за вписване и
заличаването на представител или клон на
дружество за електронни пари от БНБ във
водения от нея регистър по чл. 17 от Закона
за платежните услуги и платежните системи
се извършва със заповед на подуправителя,
ръководещ управление „Банково“, на основанията, предвидени в чл. 77е от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(7) В регистъра при БНБ се вписват и дружествата за електронни пари, лицензирани в
Република България, които извършват дейност
директно или чрез клон или извършват посочените в ал. 2 дейности чрез представител
на територията на друга държава членка след
изпълнение на изискванията по чл. 77е от
Закона за платежните услуги и платежните
системи.“
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) Българската народна банка поддържа
списък на дружествата за електронни пари,
лицензирани в други държави членки, които
извършват дейност директно или чрез клон или
извършват посочените в ал. 2 дейности чрез
представител на територията на Република
България, за които са изпълнени изискванията
по чл. 77е от Закона за платежните услуги и
платежните системи.“
3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 9 и 10.
§ 8. В чл. 39а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „представител“
се добавя „за предходната календарна година“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и представянето на БНБ на
отчета по чл. 48, ал. 2.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Дружеството за електронни пари предоставя на БНБ информацията и документите по ал. 3 в срок до един месец считано
от настъпване на някое от обстоятелствата
по ал. 1.“
§ 9. В чл. 42 ал. 2 се отменя.
§ 10. Член 43 се отменя.
§ 11. Членове 45 – 48 се изменят така:
„Задължение на операторите на платежни системи, платежните институции и дружествата
за електронни пари за незабавно уведомяване
Чл. 45. (1) Операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента незабавно
уведомяват БНБ:
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1. ако платежоспособността им е застрашена;
2. ако са предприели съществен преглед
и/или осъвременяване на информационните
системи или ако са започнали разработването
на нов пакет услуги, които в значителна степен засягат състоянието на информационната
технология, при промени, свързани с функционалността на платежната система, както и
при промени, свързани с наличността и сигурността на извършваните от тях допълнителни
дейности по предоставяне на технически,
информационни и комуникационни услуги,
подпомагащи предоставянето на платежни
услуги от доставчици на платежни услуги;
3. за извършени тестове на оборудването;
4. за резултатите от анализи, извършени
във връзка с присъщите на системата операционни и сетълмент рискове;
5. при неплатежоспособност или прекратяване на участници в системата;
6. при възникване на проблеми при функционирането на платежната система или при
възникване на проблеми, свързани с наличността и сигурността на извършваните от тях
допълнителни дейности, освен оперирането
на платежните системи с окончателност на
сетълмента, за които са лицензирани, когато
тези дейности представляват предоставяне на
технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на
платежни услуги от доставчици на платежни
услуги;
7. при всякакви други събития, които могат да имат отношение към оперирането на
платежната система или към наличността и
сигурността на извършваните допълнителни
дейности по предоставяне на технически,
информационни и комуникационни услуги,
подпомагащи предоставянето на платежни
услуги от доставчици на платежни услуги.
(2) Платежните институции и дружествата
за електронни пари незабавно уведомяват
БНБ в следните случаи:
1. ако платежоспособността им е застрашена;
2. ако собственият капитал на платежната
институция е спаднал под по-голямата от
стойностите по чл. 8 или по чл. 9 от Закона
за платежните услуги и платежните системи,
съответно собственият капитал на дружеството за електронни пари е спаднал под
по-голямата от стойностите по чл. 77а или
по чл. 77б, ал. 2 – 6 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
Отчетност на операторите на платежни
системи
Ч л. 46. (1) Операт ори т е на п лат еж н и
системи предоставят на БНБ за нуждите на
платежния надзор отчет за операциите на
всяка оперирана от тях платежна система с
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окончателност на сетълмента за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се
представя в управление „Банково“ на БНБ
до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Операторите на платеж ни системи
предоставят на БНБ на годишна база отчет
за дейността на всяка оперирана от тях платежна система с окончателност на сетълмента във връзка с изискванията на Регламент
(ЕС) 1409/2013 на Европейската централна
банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията. Отчетът се представя
в управление „Банково“ на БНБ до края на
втория календарен месец, следващ отчетния
годишен период.
(3) Операторите на платеж ни системи
предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор за всяко тримесечие на календарната година отчет за извършените от тях
допълнителни дейности освен оперирането
на платежните системи с окончателност на
сетълмента, за които са лицензирани, когато
тези дейности представляват предоставяне на
технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на
платежни услуги от доставчици на платежни
услуги. Отчетът се представя в управление
„Банково“ на БНБ до края на месеца, следващ
отчетния тримесечен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчетите по ал. 1 – 3.
Отчетност на участниците в платежните
системи
Чл. 47. (1) Участниците в платеж ните
системи с окончателност на сетълмента предоставят на БНБ за нуждите на платежния
надзор отчет за изпълнени нареждания за
превод към платежните системи за всяко
тримесечие на календарната година. Отчетът се представя в управление „Банково“ на
БНБ до края на месеца, следващ отчетния
тримесечен период.
(2) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указание
формата и съдържанието на отчета по ал. 1.
Отчетност на доставчиците на платежни
услуги и издателите на електронни пари
Чл. 48. (1) Доставчиците на платежни
услуги предоставят на БНБ за нуждите на
платежния надзор отчет за предоставените от
тях платежни услуги за всяко тримесечие на
календарната година. Отчетът се представя
в управление „Банково“ на БНБ до края на
месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Издателите на електронни пари предоставят на БНБ за нуждите на платежния
надзор отчет за издадените, разпространените и изкупените обратно от тях електронни
пари за всяко тримесечие на календарната
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година. Отчетът се представя в управление
„Банково“ на БНБ до края на месеца, следващ
отчетния тримесечен период. Издателите на
електронни пари, които предоставят и платежни услуги, представят на БНБ отчета по
ал. 1 за тези услуги.
(3) Доставчици те на п латеж ни усл у ги
предоставят на БНБ на годишна база отчет
за предоставените от тях платежни услуги
във връзка с изискванията на Регламент
(ЕС) 1409/2013 на Европейската централна
банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията. Отчетът се представя
в управление „Банково“ на БНБ до края на
втория календарен месец, следващ отчетния
годишен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указание
формата и съдържанието на отчетите по
ал. 1 – 3.“
§ 12. Създава се чл. 48a:
„Контрол за верността на данните и допълнителни сведения
Чл. 48a. Българската народна банка може
да изисква от лицата – обект на платежен
надзор, допълнителна информация и да предприема други мерки за проверка на данните
в отчетите по чл. 10, 41, 46, 47 и 48.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Отчетите по чл. 46, ал. 1 и 3, чл. 47,
ал. 1 и чл. 48, ал. 1 и 2 за 2018 г. се представят в управление „Банково“ на БНБ на
шестмесечна база до края на месеца, следващ
отчетния шестмесечен период.
§ 14. Кредитни институции, лицензирани
в други държави членки, които към датата
на влизане на тази наредба в сила са извършвали чрез представители на територията на
Република България включените в лиценза им
платежни услуги по изпълнение на налични
парични преводи, са длъжни да приведат в
съответствие с наредбата дейността си до
1 април 2018 г., до която дата БНБ поддържа
списък на техните представители, при спазване на изискванията на чл. 22 от Закона
за кредитните институции и представяне от
кредитната институция на информацията по
чл. 7, ал. 1.
§ 15. Тази наредба се издава на основание
чл. 10, ал. 2 и ал. 4, т. 8, чл. 22, ал. 2, чл. 25,
ал. 5, чл. 77, ал. 3 и чл. 113 от Закона за
платежните услуги и платежните системи,
приета е с Решение № 84 от 8.06.2017 г. на
Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 юли 2017 г. с
изключение на § 11, който влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Управител:
Димитър Радев
4317
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите
сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 103 от 2016 г. и бр. 14 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 9:
„9. данни за наличие на запор и дата на
налагането му.“
2. В ал. 2 се създава т. 9:
„9. данни за наличие на запор и дата на
налагането му.“
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „0,50 лв.“ се заменят с
„0,80 лв.“;
б) в т. 2 думите „0,50 лв.“ се заменят с
„0,80 лв.“, а думите „0,25 лв.“ се заменят с
„0,40 лв.“;
в) в т. 3 д у ми те „2 лв.“ се замен я т с
„2,40 лв.“;
г) в т. 4 ду мите „10 лв.“ се замен ят с
„9,60 лв.“;
д) в т. 5 думите „20 лв.“ се заменят с
„19,20 лв.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) За извършване на справка в регистъра
по международен номер на банкова сметка
IBAN се прилагат таксите по ал. 1, т. 3, 4 и 5.“
§ 3. В приложението към чл. 17 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „извършени“ се добавя
„по електронен път“.
2. В т. 4 след думата „таксата“ се добавя
„в левове“, а думата „нагоре“ се заличава.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. Размерът на таксата за справка за информация в регистъра чрез достъп по електронен път във файл XML формат относно
група лица от 1 до 400 е равен на размера на
таксата по т. 4 за всяко едно лице, а от 401
до 2000 се определя на 50 % от размера на
таксата по т. 4 за всяко едно лице.“
4. В т. 6 думата „четирикратния“ се заменя
с „трикратния“.
5. В т. 7 думата „петкратния“ се заменя с
„четирикратния“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Параграф 1 се прилага от 1 януари
2018 г. за запори, наложени след тази дата.
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета e с Решение № 85 от 8.06.2017 г.
на Управителния съвет на Българската народна
банка и влиза в сила от 1 юли 2017 г.
Управител:
Димитър Радев
4316
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие
от държавните служители в Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 36 от 2015 г.)
§ 1. В заглавието на инструкцията думите
„държавните служители в Министерството
на вътрешните работи“ се заменят със „служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи“.
§ 2. В чл. 1 думите „държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1“ се заменят със „служителите по чл. 142, ал. 1 и 3“, а думите „и по
§ 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“ се заличават.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „държавните служители“
се заменят със „служителите по чл. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обучението по ал. 1 се организира от
Академията на МВР (АМВР) и ръководителите
на структури по чл. 37 ЗМВР и се провежда
от АМВР и в структурите по чл. 37 ЗМВР.“
3. В ал. 3 думите „Държавните служители“
се заменят със „Служителите по чл. 1“.
§ 4. В чл. 4 думите „Държавните служители
в МВР“ се заменят със „Служителите по чл. 1“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
4369

НАЦИОНАЛНА
СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 1400
от 12 юни 2017 г.

за взаимодействието между Националната
служба за охрана и Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се урежда
взаимодействието между Националната служба за охрана (НСО) и Министерството на
вътрешните работи (МВР) при изпълнение на
дейностите, възложени им със закон.
(2) Взаимодействието по ал. 1 има за цел
да осигури своевременно и законосъобразно

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

изпълнение на законовите задачи на двете
ведомства при максимална ефективност чрез
оптимално използване на наличните ресурси.
Чл. 2. (1) Взаимодействието между НСО
и МВР се осъществява под общото ръководство на началника на НСО и министъра на
вътрешните работи.
(2) Оперативното взаимодействие на национално ниво се ръководи от главния секретар
на МВР и началника на НСО или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) Непосредственото ръководство и координацията се осъществяват от началниците
на структурни звена в НСО и ръководителите
на основните структури на МВР.
Раздел II
Области и форми на взаимодействие
Чл. 3. Взаимодействието между НСО и
МВР се осъществява при:
1. осигуряване охраната на лица и обекти
по смисъла на настоящата инструкция;
2. мероприятия, определени като подлежащи на охрана по Закона за Националната
служба за охрана (ЗНСО);
3. задържане на лица;
4. обмен на информация;
5. планиране, организиране и провеждане на
обучение на служителите на двете ведомства.
Чл. 4. Взаимодействието по чл. 3 се осъществява чрез извършването на оперативни,
технически, охранителни или други специализирани дейности, свързани с организирането
и провеждането на съвместни действия от
НСО и МВР.
Раздел III
Взаимодействие при осъществяване на охрана
на лица, обекти и при участие в мероприятия
или дейности с краткосрочен характер
Чл. 5. (1) Оперативните дежурни центрове/
части на НСО и МВР незабавно се уведомяват при:
1. получаване на информация за предстоящо
мероприятие, което налага извършването на
съвместни действия;
2. непосредствено възникнала необходимост
от извършване на съвместни действия при
дейности с краткосрочен характер;
3. изменение на оперативната обстановка.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 и 2 се съобщава и писмено.
Чл. 6. (1) При необходимост от извършване на съвместни действия при провеждане
на мероприятия или дейности с краткосрочен характер с участието на охранявани по
реда на ЗНСО лица НСО и МВР незабавно
се уведомяват посредством оперативните си
дежурни центрове/части.
(2) Когато действията по ал. 1 са свързани
с провеждане на мащабно мероприятие, началникът на НСО уведомява главния секретар
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на МВР, като в този случай могат да изготвят
съвместен план за организирането и провеждането им.
Чл. 7. Ръководителите по чл. 2 преценяват
информацията, свързана с оперативната обстановка, планират, организират, координират
и поставят конкретни задачи за участващите
служители в съвместното действие.
Чл. 8. Служителите, на които са възложени
задачи по ръководство, свързани с организирането и провеждането на съвместни действия,
осъществяват координация помежду си, като:
1. обобщават и анализират получената
информация, свързана с извършване на съвместните действия;
2. предоставят наличните програми, схеми,
таблици и друга актуална информация;
3. обсъждат необходимостта от предприемане на действия за елиминиране или намаляване на рисковете за безопасността при
провеждане на съвместните действия;
4. проучват мястото, посетителите и възможните маршрути за придвижване;
5. уточняват местата на моторните превозни
средства в кортежа, начина на придвижване
и комуникация между служителите на НСО
и МВР;
6. определят периметъра, подлежащ на
охрана, като включват в него обекти, транспортни средства и маршру ти, свързани с
предвидено пребиваване и придвижване на
охраняваните лица;
7. идентифицират възможните за извършване на посегателство места, както и начина на
извеждане/евакуация на охраняваните лица;
8. определят начина на охрана и зоните
на отговорност;
9. съвместно извършват проверка на надеждността на системите за физическа защита
на обектите, в които предстои провеждането
на мероприятие или дейност с краткосрочен
характер;
10. предоставят наличните данни за лица,
притежаващи или носещи огнестрелно оръжие
в близост до охраняваните обекти;
11. установяват присъствието на лица, осъществяващи дейност по Закона за частната
охранителна дейност в обектите и районите,
в които предстои провеждането на съвместните действия, като уточняват реда за взаимодействие с тях;
12. определят необходимостта от осигуряване на екипи на пожарната безопасност
и защита на населението, както и такива за
замерване за химически, биологически и радиоактивни вещества в обектите и районите
на посещение на охраняваните лица;
13. се информират за състоянието на оперативната обстановка, съгласуват предстоящите
дейности и предприемат съвместни действия
за изпълнение на поставените задачи;
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14. уточняват начина на комуникация и
обмен на информация помежду си и механизмите за координация и съгласуване с
ръководителите на съвместно мероприятие
или дейност с краткосрочен характер;
15. при необходимост се запознават с плановете си за охрана.
Чл. 9. По време на провеждане на съвместни действия ръководителите на силите
и средствата от НСО и МВР обменят информация, координират действията си и вземат
решения в зависимост от състоянието на
оперативната обстановка за реализирането
на съвместните задачи.
Чл. 10. По изключение, при непосредствено
възникнала необходимост от извършване на
съвместни дейности с краткосрочен характер,
определените служители от НСО и МВР се
информират за специфичните обстоятелства
и определят начина на взаимодействие.
Чл. 11. При необходимост по искане на
НСО ръководителите на:
1. Главна дирекция „Национална полиция“
и областните дирекции на МВР осигуряват
безпрепятственото придвижване по маршрутите за движение в страната при пилотиране
или съпровождане на транспортните средства
на охраняваните лица;
2. Главна дирекция „Гранична полиция“ и
регионалните дирекции „Гранична полиция“
осигуряват придвижване и преминаване на
охраняваните и охраняващите ги лица и
транспортни средства през граничните контролно-пропускателни пунктове на страната.
Чл. 12. (1) Взаимодействието при охрана на
обекти, определени като подлежащи на охрана
в закон или акт на Министерския съвет, по
който НСО и МВР имат задължения, както и
на такива по месторабота и местоживеене на
охранявани лица, се осъществява въз основа
на планове за взаимодействие.
(2) Плановете по ал. 1 се изготвят след
писмено искане от началника на НСО до
главния секретар на МВР.
(3) Планът по ал. 1 включва:
1. цел;
2. общи положения;
3. задачи, ръководство, сили и средства;
4. ред за действие.
(4) Плановете по ал. 1 се изготвят в 30-дневен срок от датата на постъпване на искането
по ал. 2.
(5) Плановете по ал. 1 се изготвят от
началниците на структурни звена в НСО,
пряко ангажирани за охраната на съответния
обект, и ръководителите на териториалните
звена в МВР.
(6) Плановете по ал. 1 се утвърждават от
началника на НСО и главния секретар на МВР
или от оправомощени от тях длъжностни лица.
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(7) Плановете по ал. 1 се актуализират при
необходимост, но не по-малко от веднъж на
три години.
Чл. 13. За създаване и поддържане на условия, необходими за осигуряване безопасността
на охраняваните лица в обектите на тяхното
пребиваване, по писмено искане на НСО се
сформират съвместни екипи за:
1. проверка на надеждността на елементите
за физическа защита;
2. събиране и обработване на информацията, свързана с оперативната обстановка
в района на охранявания обект;
3. изготвяне на препоръки до компетентните органи.
Чл. 14. При осъществяване на съвместни
действия при охрана на лица и обекти служителите от НСО и МВР могат да ползват
съвместно превозни средства на едно от двете
ведомства, както и взаимно да си предоставят
средства за комуникация.
Чл. 15. (1) По изключение, при напускане
на територията на Република България във
връзка с изпълнение на служебни задължения, служителите на НСО могат да предават
зачисленото им служебно огнестрелно оръжие
за съхранение на съответното териториално
звено на МВР (районно управление, гранично
полицейско управление или граничен контролно-пропускателен пункт) по установения
за това в МВР ред.
(2) Алинея 1 се прилага, когато в съответното структурно звено са налични нормативноустановените условия за съхранение на
оръжието, както и когато това не противоречи
на международноправен акт, по който Репуб
лика България е страна.
Чл. 16. Участието на служители от Специализирания отряд за борба с тероризма за
изпълнение на съвместни действия между
МВР и НСО става след писмено искане на
началника на НСО или от оправомощен от
него служител и разпореждане на главния
секретар на МВР.
Чл. 17. За резултатите от проверка, свързана с изпълнение на задачи за откриване,
идентифициране и неутрализиране с технически средства и специализирани кучета на
взривни устройства, техните компоненти или
обекти със съмнение за наличие на взривно
устройство, се съставя протокол по образец – приложение № 1, който се подписва от
отговорните служители от НСО и МВР.
Раздел IV
Взаимодействие при задържане на лица по
реда на Закона за Националната служба за
охрана
Чл. 18. В случаите, когато при изпълнение
на възложени задачи офицерите и сержантите
от НСО задържат лице, дежурният център на
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НСО уведомява оперативната дежурна част/
оперативния дежурен център на компетентната
териториална структура на МВР.
Чл. 19. (1) Задържаното лице се предава
от офицера или сержанта от НСО, съставител
на протокола по образец – приложение № 2,
на полицейския орган.
(2) В случаите, когато съставителят на протокола е различен от офицера или сержанта,
извършил задържането, това се отразява в
протокола по ал. 1, като се записват името
и длъжността на офицера или сержанта, извършил задържането.
Чл. 20. Офицерът или сержантът от НСО
предава на полицейския орган копие на документа от извършения медицински преглед
на задържаното лице.
Раздел V
Информационен обмен и взаимодействие
Чл. 21. По отношение на охранявани лица
и обекти, отнасящи се към дейности или
мероприятия, освен в случаите по чл. 5, оперативните дежурни центрове/части на НСО
и МВР взаимно се уведомяват и за:
1. наличие на данни за терористични заплахи;
2. наличие на застрашаващи прояви и
поведение на лица;
3. възникнали масови нарушения на обществения ред;
4. въведени временни ог раничени я на
движението;
5. възникнали големи пожари, промишлени
аварии и природни бедствия;
6. възникнало пътнотранспортно произшествие с моторно превозно средство на НСО;
7. извършени тежки престъпления;
8. получена информация, свързана със заплаха за сигурността на охраняваните лица
и обекти;
9. друга информация, имаща отношение
към охраняваните лица и обекти.
Чл. 22. (1) За осигуряване на обмен на
информация по електронен път през интернет
се създават точки за контакт.
(2) Точките за контакт по ал. 1 в МВР и
НСО се определят със заповед на началника
на НСО и главния секретар на МВР или оправомощени от тях длъжностни лица.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Охранявани лица“, по отношение на
които се осъществява взаимодействие между
НСО и МВР, са лицата, на които са осигурени
лична охрана и специализиран транспорт,
постова охрана и специализиран транспорт
или лична и постова охрана и специализиран
транспорт.
2. „Мащабно мероприятие“ е голямо събитие с международно значение (политически
срещи на високо ниво, големи социални съ-
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бития, олимпийски игри и др.), при които се
осъществява взаимодействие и координация
със структури на Европейския съюз, НАТО
и/или други международни организации и
държави.
3. „Точки за контакт“ са електронни пощенски кутии, служители и телефони за контакт.
4. „Обект“ е сграда, комплекс от сгради,
части от тях и прилежащите им площи, съоръжения или част от съоръжения или обособен
район с определени граници.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 6
и чл. 36, ал. 8 от Закона за Националната
служба за охрана.
§ 3. Настоящата инструкция отменя Инструкция № Iз-723 от 2007 г. за взаимодействието между Министерството на вътрешните
работи и Националната служба за охрана
при президента на Република България (ДВ,
бр. 40 от 2007 г.).
Началник на Националната
служба за охрана:
ген.-лейт. д-р Ангел Антонов
За министър на вътрешните работи:
Красимир Ципов
Приложение № 1
към чл. 17

ПРОТОКОЛ
за извършена проверка за наличие на взривни
устройства, техните компоненти или обекти със
съмнение за наличие на взривно устройство
Днес, ___.___.20___ г., за времето от ___,___ ч.
до ___,___ ч. екип от служители на __________
_____________________________________________ при
_________________________ съвместно със служители от _________________________, отговарящи
за сигурността на провежданото мероприятие,
извърши проверка на: __________________________
________________________________________________,
(наименование на обекта)
адрес на обекта ____________________________
________________________________________________
Цел на проверката: установяване наличието
на взривни устройства, техните компоненти или
обекти със съмнение за наличие на взривно
устройство.
Основание __________________________________
_________________________________________________
Проверката на обекта бе извършена _______
________________________________________________
________________________________________________
(визуално/с технически средства/специализирани
кучета)
Забележка: __________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Констатации:
В резултат на извършената проверка ______
_________________________________________________
(бяха открити/не бяха открити)
взривни устройства, техните компоненти или
обекти със съмнение за наличие на взривно
устройство.
Предприети мерки след извършената проверка:
Считано от ___,___ ч. на ___.___.20___ г. охраната
и пропускателният режим в обекта се поема от
служителите от _______________________, отговарящи за сигурността на провежданото мероприятие,
като при проверка и пропускане на посетители
__________________________ използвани технически
(ще бъдат/няма да бъдат)
средства.
Отговорeн за сигурно
Ръководител
стта на обекта служител:
на екипа на МВР:
_____________________ _______________________
(име, фамилия
(име, фамилия)
и длъжност)
_______________________ _______________________
(подпис)
(подпис)

Приложение № 2
към чл. 19, ал. 1

ПРОТОКОЛ
за задържане и предаване на задържано по реда
на Закона за Националната служба за охрана лице
Днес, ___.___.20___ г., в ___,___ ч. в _________
_______________________________________________
(мястото на задържането)
подписаният/ата ___________________________
________________________________________________
(име, презиме и фамилия на офицера/сержанта
от НСО)
на длъжност: _______________________________
_______ в Националната служба за охрана,
съставих протокола за задържане по реда на
Закона за Националната служба за охрана на
лицето: _______________________________________
________________________________________________,
(име, презиме и фамилия на задържаното лице)
ЕГН/ЛНЧ: ________________________________,
и постоянен или настоящ адрес:
________________________________________________
________________________________________________
Длъжност, име, презиме и фамилия на офицера/сержанта, извършил задържането, ако е
различен от съставителя на протокола:
_______________________________________________
_______________________________________________
Описание на обстоятелствата, при които е
било задържано лицето: ______________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Описание на предметите, които са открити
и иззети от задържаното лице, ако е извършен
обиск:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Обяснения или възражения на задържаното
лице, ако е направило такива:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Име, презиме и фамилия, ЕГН, постоянен или
настоящ адрес на свидетеля/ите (при наличие
на такива):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
За задържанато лице е уведомена __________
__________________________________ прокуратура
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(при възможност се посочва име на прокурор)
На задържаното лице _________ осигурено
(е/не е)
телефонно обаждане съгласно чл. 36, ал. 5 от
Закона за Националната служба за охрана.
Номер и дата на документа за извършен
медицински преглед: __________________________
Приложения, неразделна част от протокола:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(Посочват се, ако има такива. На отделен лист/
листове се описват обстоятелствата, за отразяването на които мястото в образеца е недостатъчно. Съставителят на протокола датира и
подписва на всяка страница изготвените от него
приложения.)
Съставил протокола:
Задържано лице:
_______________________ _______________________
(подпис)

(подпис)

Предадох задържания и иззетите от него и
описани по-горе предмети на ___.___.20___ г. в
___,___ ч. в _____________________________________.
(посочва се мястото)
________________________________________________
________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност на офицера/
сержанта от НСО)
_____________________
(подпис)
Приех задържания и иззетите от него и описани по-горе предмети на ___.___. 20___ г. в ___,___ч.
в _____________________________________________.
(посочва се мястото)
________________________________________________
________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност на полицейския орган)
_____________________
(подпис)
4375
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5937
от 12 май 2017 г.

по административно дело № 6560 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – седмо отделение, в съдебно
заседание на пети декември две хиляди и
шестнадесета година в състав: председател:
Соня Янкулова, членове: Павлина Найденова, Весела Андонова, при секретар Анелия
Станкова и с участието на прокурора Динка
Коларска изслуша докладваното от председателя Соня Янкулова по адм. дело № 6560/2016 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на сдружение „Синдикат на служителите в Министерството на
вътрешните работи“, седалище и адрес на управление София, ул. Шести септември № 29,
срещу Заповед № 8121з-437 от 28.04.2016 г.
на м инист ъра на вът решни т е рабо т и. С
обжалваната заповед е изменена Заповед
№ 8121з-791 от 28.10.2014 г. на министъра на
вътрешните работи за определяне на размерите на допълнителните възнаграждения за
полагане на труд през нощта между 22,00 и
06,00 ч., за полагане на труд на официални
празници и за времето на разположение,
условията и реда за тяхното изплащане на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи.
І. Становища на страните:
1. Жалбоподателят – сдружение „Синдикат
на служителите в Министерството на вътрешните работи“, счита оспорената заповед за
нормативен административен акт, тъй като
отговаря на изискванията на чл. 75, ал. 1 и
2 АПК. Заповедта съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен
и неограничен кръг правни субекти, има
многократно правно действие. Наред с това
заповедта е издадена по прилагане на нормативен акт от по-висока степен – чл. 179,
ал. 1 и 2 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР), и в изпълнение
на законова делегация – чл. 179, ал. 2 ЗМВР.
Фактът, че наименованието на акта е „заповед“, не променя характера му.
Жалбоподателят сочи, че оспореният акт
страда от съществен порок, който го прави
нищожен – не е обнародван. Позовава се на
чл. 5, ал. 5 от Конституцията, на чл. 78, ал. 2
АПК и чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Необнародването на акта е
пречка той да породи предписаните му правни
последици, тъй като до публикуването му не
съществува като юридически факт.
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Сочи, че за него като синдикално сдружение на служителите в Министерството на
вътрешните работи е налице правен интерес
от оспорване на акта. Позовава се на предмета
на дейност на сдружението и на Тълкувателно
решение № 2 от 12.10.2010 г. на Върховния
административен съд по тълкувателно дело
№ 4/2009 г. Необнародваният акт създава нежелана от правния ред и опасна привидност,
че има правно действие и валидно регулира
съответните обществени отношения, поради
което за жалбоподателя е налице правен интерес от обявяването на неговата нищожност.
В представена по делото писмена защита
излага доводи и за незаконосъобразността на
оспорената заповед.
Моли съда да обяви нищожността на оспорената Заповед № 8121з-437. Претендира
направените по делото разноски. Жалбоподателят се представлява от адв. Даниел Стоянов,
Адвокатска колегия – Велико Търново.
2. Ответникът по жалбата – министърът
на вътрешните работи, счита същата за недопустима поради липса на правен интерес,
алтернативно – за неоснователна.
С оспорената заповед не са засегнати ничии
права или законни интереси, защото тя само
доуточнява механизма на изчисляване на допълнителните възнаграждения на служителите
и дава прозрачност и разбираемост на текста
за начина на изчисляване на допълнителните
възнаграждения.
Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, при издаването є не са допуснати нарушения на процесуалните правила и
на материалните норми. Излага фактите по
издаване на заповедта, както и причините,
наложили издаването є. Регламентираното от
чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗМВР право
на служителите на заплащане на положения
от тях труд по време на официални празници
и фактически използваният програмен продукт за изчисляване на възнагражденията е
следвало да бъдат синхронизирани.
Не споделя становището на жалбоподателя
за характера на акта като нормативен, тъй като
актът не отговаря на кумулативните изиск
вания на чл. 1а ЗНА. Заповедта се отнася до
определяем кръг субекти – служителите на
Министерството на вътрешните работи, чиято
обща щатна численост според чл. 104, ал. 1
от Правилника за управлението и дейността
на Министерството на вътрешните работи
(правилника) е 50 100 щатни бройки.
А кт ът не преп ятства изпълнението на
служебните задължения на служителите от
министерството, респективно получаването
на възнаграждение за това. Той цели синхронизиране на подзаконовата нормативна
уредба с новия закон за Министерството на
вътрешните работи.
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Моли съда да отхвърли жалбата, „с която
се иска прогласяване на нищожност на МЗ
№ 8121з-437 от 28.04.2016 г. в частта за придаденото є обратно действие и да оставите в
сила атакуваната наредба“.
Ответникът се представлява от главен
юрисконсулт Райна Михайлова.
3. Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение
за допустимост и основателност на жалбата.
Оспореният акт отговаря на изискванията за
нормативен административен акт по смисъла
на чл. 75 АПК. Същият не е обнародван, което
е абсолютна пречка за пораждане на правните последици на подзаконовия нормативен
акт – оспорената заповед е нищожна поради
липса на форма.
ІІ. Фактите по делото:
За да се произнесе по допустимостта и основателността на жалбата, съдът установи, че:
1. На 25.02.2011 г. в Софийския градски съд
е регистрирано юридическо лице с нестопанска
цел – сдружение „Синдикат на служителите
в Министерството на вътрешните работи“.
Основните цели на сдружението са: да „отстоява и защитава трудовите, професионалните,
социалните и гражданските права на своите
членове“, което включва, inter alia: „отстояване
и гарантиране на основните трудови права и
социално-икономически интереси на членовете на синдиката; постигане на справедливо
заплащане в съответствие с професионалната
квалификация и резултатите от извършената
работа; спазване на нормативните изисквания за труд и почивка и за компенсиране на
положения труд“. Сдружението осъществява
дейност в частна полза. Членове на сдружението са служители на Министерството на
вътрешните работи – чл. 242, ал. 2 ЗМВР.
2. На 27.06.2014 г. в „Държавен вестник“,
бр. 53, е обнародван Закон за Министерството
на вътрешните работи, в който:
„Чл. 179. (1) На държавните служители
се изплащат допълнителни възнаграждения
за научна степен, за полагане на труд през
нощта от 22,00 до 06,00 ч., за полагане на
труд на официални празници и за времето
на разположение.
(2) Размерът на допълнителните възнаграждения по ал. 1 и по чл. 178, ал. 1, т. 2 и
5, условията и редът за тяхното изплащане
се определят със заповед на министъра на
вътрешните работи.“
„Чл. 187. (9) Редът за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата
на държавните служители извън работното
време, режимът на дежурство, времето за
отдих и почивките за държавните служители се определят с наредба на министъра на
вътрешните работи.“
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3. На 19.08.2014 г. в „Държавен вестник“,
бр. 69, е обнародвана Наредба № 8121з-407 от
11.08.2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките за
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (Наредба № 8121з-407).
Раздел VІ „Отчитане и документиране на
времето на разположение, на труда между
22,00 и 06,00 ч. и на официални празници,
както и на положен труд извън установено
редовно работно време“ и Раздел VІІ „Компенси ра не на д ърж а вн и т е сл у ж и т ел и за
работа извън установеното работно време“
не регламентират начина на определяне на
допълнителното възнаграждение за работа
през дните на официални празници, а само
начина на тяхното отчитане.
В наредбата не е регламентиран размерът
на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.,
за полагане на труд на официални празници
и за времето на разположение.
4. На 28.10.2014 г. със Заповед № 8121з-791,
издадена на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗМВР, министърът на вътрешните
работи определя размерите на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през
нощта между 22,00 и 06,00 ч., за полагане на
труд на официални празници и за времето на
разположение, условията и реда за тяхното
изплащане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, като:
т. 2. „За работа през дните на официални
празници, независимо дали представл ява
извънреден т руд, или не, на държавните
служители се изплаща допълнително възнаграждение в размер на удвоения размер на
основното месечно възнаграждение.“
т. 4. „Допълнителното възнаграждение по
т. 2 се определя, като определеното основно
месечно възнаграждение към датата на полагане на труда се раздели на средномесечния
брой работни дни и полученото число се
умножи по броя на отработените часове на
официален празник.“
т. 5. „Допълнителните възнаграждения по
т. 1, 2 и 3 се отчитат в часове и се изплащат
след представяне в съответните финансови
звена на протокол – приложение № 5 към
чл. 32, ал. 1 и чл. 33 от Наредба № 8121з-407
от 11.08.2014 г. за реда за организацията и
разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките за
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи.“
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5. На 15.01.2015 г. със Заповед № 8121з40, издадена на основание чл. 179, ал. 2 във
връзка с ал. 1 ЗМВР, е изменена т. 4 в Заповед № 8121з-437, като т. 4 добива следната
редакция:
„Допълнителното възнаграждение по т. 2
се определя, като основното месечно възнаграждение, определено към датата на полагане
на труда, се раздели на средномесечния брой
работни дни и числото осем. Полученият
резултат се умножава по две и по броя на
отработените часове на официален празник.“
6. На 2.06.2015 г. в „Държавен вестник“,
бр. 40, е обнародвана Наредба № 8121з-592
от 25.05.2015 г. за реда за организацията и
разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките за
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (Наредба № 8121з-592).
7. На 12.10.2015 г. с Решение № 10515,
по с т а нов ено по а д м и н ис т р ат и вно д е ло
№ 8888/2015 г., Върховният административен съд обявява нищожността на Заповед
№ 8121з-40.
8. На 17.02.2016 г. с Решение № 1694, постановено по административно дело № 13709/2015 г.,
петчленен състав на Върховния административен съд оставя в сила Решение № 10515.
9. На 1.03.2016 г. в „Държавен вестник“,
бр. 17, са обнародвани Решение № 10515 и
Решение № 1694 на Върховния административен съд.
10. На 5.04.2016 г. заместник-министърът
на вътрешните работи предоставя на синдикалните организации в министерството за
становище проект на заповед за изменение
на Заповед № 8121з-791.
11. На 12.04.2016 г. проектът на заповед за
изменение на Заповед № 8121з-791 е публикуван
на интернет страницата на Министерството
на вътрешните работи.
12. На 27.04.2016 г. административният
секретар на Министерството на вътрешните
работи с докладна записка рег. № 4576р-2964
предлага на министъра на вътрешните работи
да издаде заповед за изменение на Заповед
№ 8121з-791.
13. На 28.04.2016 г. със Заповед № 8121з437, издадена на основание чл. 179, ал. 2 във
връзка с ал. 1 ЗМВР, министърът на вътрешните работи изменя Заповед № 8121з-791, като:
т. 4. „Допълнителното възнаграждение по
т. 2 се определя, като определеното основно
месечно възнаграждение към датата на полагане на труда се раздели на средномесечния
брой работни дни и полученото число се
умножи по броя на отработените часове на
официален празник.“
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т. 5. „Допълнителните възнаграждения по
т. 1, 2 и 3 се отчитат в часове и се изплащат
след представяне в съответните финансови звена на протокол – приложение № 6 към чл. 31,
ал. 1 от Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г.
за реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките за държавните служители
в Министерството на вътрешните работи.“
14. На 29.07.2016 г. в „Държавен вестник“,
бр. 59, е обнародвано Решение № 8585 от
11.07.2016 г. на Върховния административен
съд, постановено по административно дело
№ 5450/2016 г., с което е отменена Наредба
№ 8121з-592.
15. На 2.08.2016 г. в „Държавен вестник“,
бр. 60, е обнародвана Наредба № 8121з-776 от
29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките за
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (Наредба № 8121з-776).
Съгласно § 4 от тази наредба с нея се отменя
Наредба № 8121з-407.
Раздел V „Отчитане и документиране на
работното време, на времето на разположение,
както и на положен труд извън редовното
работно време, между 22,00 и 06,00 ч. и на
официални празници“ и Раздел VІ „Компенсиране на положения труд извън редовното
работно време“ не регламентират начина на
определяне на допълнителното възнаграждение за работа през дните на официални
празници, а само начина на тяхното отчитане.
В наредбата не е регламентиран размерът
на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.,
за полагане на труд на официални празници
и за времето на разположение.
ІІІ. По допустимостта на жалбата:
При така установените по делото факти,
за да прецени допустимостта на жалбата,
съдът следва: първо, да определи характера
на акта – е ли Заповед № 8121з-437 нормативен административен акт, и ако да – второ,
има ли жалбоподателят правен интерес от
оспорването.
1. По характера на акта:
Както правилно сочи и жалбоподателят,
чл. 75, ал. 1 АПК, съответно чл. 1а ЗНА,
съдържат легални дефиниции за нормативен
административен акт. Три са елементите,
които характеризират един административен
акт като нормативен: първо, съдържа административноправни норми, второ, тези норми
се отнасят за неопределен или неограничен
брой адресати, и трето, нормите имат многократно действие.
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От съдържанието на оспорената заповед
е видно, че чрез нея министърът определя:
първо, начина на определяне на размера на
допълнителното възнаграждение, което се
полага на служителите на министерството при
полагане на труд през официалните празници,
и второ, условията за отчитане и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения
за полагане на труд през нощта, на официални
празници и за времето на разположение. Следователно с оспорената заповед министърът
създава едностранно и властнически правила,
правила за поведение във връзка с правния
статус на служителите в министерството и
в частност с установеното в закона право на
допълнителни възнаграждения при полагане
на труд през нощта, на официални празници и за времето на разположение – чл. 178,
ал. 1 ЗМВР. Правният статус на служителите
в Министерството на вътрешните работи се
регламентира от норми на публичното и в
частност на административното право. С оглед
на това установените в оспорената заповед
правила за поведение са по своя характер
административноправни.
Тези правила за поведение се съдържат в
признат източник на правото – заповедта е
един от нормативно установените актове, в
чиято форма министърът в качеството си на
централен едноличен орган на изпълнителната власт материализира властническите
си волеизявления – чл. 25, ал. 4 от Закона
за админист раци ята (ЗА). Заповедта е и
конкретно посочената в чл. 179, ал. 2 АПК
форма на материализиране на властническото
му волеизявление. Вярно е, че този акт не е
включен в номенклатурата на административните нормативни актове по чл. 7 ЗНА,
но от този факт не може еднозначно да се
направи извод за характера на акта, тъй като
решаващо за определяне на характера на един
акт е не неговото наименование, а неговото
съдържание.
Фактът, че самият законодател е определил това наименование на акта, чрез който
министърът да упражни делегираната му
компетентност, не може да обоснове априори ненормативния характер на акта. Както сочи в Решение № 21 от 26.10.1995 г. по
конституционно дело № 18/1995 г. по повод
на правото на оспорване Конституционният
съд, „Конституцията не въздига в решаващ
критерий конкретната квалификация на административния акт, която в редица случаи
може да бъде и спорна. Решаващ е правният
ефект на административния акт.“
Установените от министъра правила като
съдържащи се в признат от правната система
източник на правото имат юридическа сила и
действие, като изпълнението им е осигурено
чрез държавната принуда, с която йерархичната власт на министъра разполага. Съгласно
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чл. 33, т. 6 и 7 ЗМВР министърът отговаря за
управлението и разпределянето на финансовите ресурси и управлява човешките ресурси.
С оглед на горното съдът счита, че установените в оспорената заповед правила са
административноправни норми.
Тези норми имат за адресат неопределен
и неограничен брой правни субекти. Вярно е,
както сочи ответникът, че щатната численост
на министерството е точно определено число,
но правилата се прилагат не към щата, а към
служителите, които заемат тези щатове, а служителите, които заемат щатовете, са различни
във всеки един момент – едни напускат, други
постъпват, но правилото се прилага еднакво
спрямо всички. Никой не може да каже кой,
кога и колко пъти би попаднал под действието
на установените със заповедта правила – те
действат по отношение на всяко лице, което
има установения в закона правен статус, и
при настъпване на установените в закона
юридически факти.
Последното установява наличието и на
третото изискване на чл. 75, ал. 1 АПК – многократността на действието на установеното
с оспорената заповед правило. Правното
действие на заповедта не се изчерпва с нейно
еднократно приложение. Тя е създадена, за да
се прилага многократно – всеки път, когато
на служител в министерството трябва да се
определи размерът на допълнителното възнаграждение за положен труд на официален
празник и когато е необходимо да се отчитат
и изплащат допълнителните възнаграждения.
Видно от изложеното, оспорената заповед
с оглед на своето съдържание представлява
нормативен административен акт.
2. По правния интерес от оспорване на
заповедта:
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват нормативен административен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Жалбоподателят е юридическо лице с нестопанска цел, създадено въз основа на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел,
вписано в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел като сдружение, което
осъществява дейност в частна полза. С оглед
на това то има качеството на организация по
смисъла на § 1, т. 2 АПК.
Като организация по смисъла на § 1, т. 2
АПК и организационна форма на конституционното право на свободно сдружаване – чл. 44,
ал. 1 от Конституцията, призната от правния
ред, юридическото лице с нестопанска цел
има качеството на правен субект, който може
самостоятелно да встъпва в правни отношения
с други лица, да бъде носител на права и задължения и съответно да притежава процесуална
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правоспособност за защита на тези права и
задължения по съдебен ред. С оглед на това
за него ще е налице право на оспорване на
нормативен административен акт, ако този
акт засяга или застрашава негови права или
законни интереси.
За да се прецени това обстоятелство, е
необходимо да се установи какви са целите и
какъв е предметът на дейност на сдружението, какви с оглед на това са неговите права
и законни интереси и налице ли е исканата
от законодателя форма на тяхното засягане.
Регистрираните цели на сдружението са
отстояване и защита на трудовите, професионалните, социалните и гражданските права
на своите членове – служители на министерството. Така регистрираните законно цели на
сдружението му придават качеството на синдикална организация по смисъла на чл. 242,
ал. 1 ЗМВР.
С оглед на това качество на жалбоподателя – на синдикална организация, при отчитане
на неговия предмет на дейност и следователно
на неговите права и законни интереси съдът
приема, че оспорената заповед засяга права
и законни интереси на сдружението, защото
неговият предмет на дейност е съответен на
предмета на оспорената заповед. Именно трудовите и социалните права на служителите
на министерството министърът регламентира
чрез оспорената заповед.
С оглед на това за жалбоподателя е налице
правен интерес от оспорването на заповед.
ІV. По съществото на спора:
Съдът при така установената фактическа
обстановка, след като обсъди твърденията и
доводите на страните и събраните по делото
доказателства и извърши служебна проверка
на оспорения акт на основание чл. 168, ал. 1
във връзка с чл. 196 АПК, счита жалбата
на сдружение „Синдикат на служителите в
Министерството на вътрешните работи“ за
основателна.
Безспорно е, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган. Съгласно чл. 179,
ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗМВР именно министърът на вътрешните работи е компетентен
да определи размера на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта,
за полагане на труд на официални празници
и за времето на разположение. Разпоредбата
на чл. 179, ал. 2 ЗМВР е ясна, точна и императивна. В изпълнение на установеното в нея
правомощие ответникът е определил начина
на определяне на размера на допълнителните
възнаграждения, както и условията и реда за
тяхното изплащане.
Оспорената заповед е издадена и в исканата
от закона задължителна писмена форма. Но
с оглед на установения нормативен характер
на оспорената заповед, за да породи валидно
правно действие, заповедта следва да бъде
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надлежно обнародвана в „Държавен вестник“, т.е. налице е изискване за форма на
разгласяването на нормативния акт, което е
установено в Конституцията. Член 5, ал. 5 от
Конституцията изрично установява, че нормативните актове се публикуват и влизат в
сила три дни след обнародването им, освен
когато в тях е определено друго. Аналогични
са разпоредбите на чл. 37, ал. 1 ЗНА и чл. 78,
ал. 2 АПК. Това повтаряне на възприетото
конституционно решение само утвърждава
значимостта на обнародването като начин за
узнаване от адресатите на акта за издаването
му и като завършващ елемент на фактическия
състав по издаване на нормативния административен акт.
Всеки акт, за да породи правно действие,
т.е. за да бъде противопоставен на адресатите
си, трябва да е станал тяхно достояние. За
нормативните административни актове това
става чрез обнародването им в „Държавен вестник“, което създава законовата презумпция
за узнаване. С оглед на това при необнародване актът не е довършен – не са извършени
предписаните от Конституцията действия.
Недовършеният акт не може да произведе
правно действие, но може (по принцип) да
бъде довършен – в случая с обнародването му.
Въпросът е, че хипотетичната възможност
за довършване на акта до приключване на
устните състезания по настоящото производство не е използвана – оспорената заповед не
е обнародвана.
Налице е превръщане на фактическото
в нормативно – налице е прилагане (от датата на издаване – 28.04.2016 г.) на акта от
органа и фактическо уреждане в съответствие с него на правоотношенията, предмет
на регламентацията му. Да се приеме при
това положение, че актът продължава да е
недовършен, т.е. несъществуващ, значи да се
толерира неправомерното действие на органа, като му се позволи да постигне желан
от него фактически резултат в нарушение на
конституционна норма.
Това пряко нарушава принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията,
и принципа на законност – чл. 4, ал. 1 и 2
от Конституцията, както и принципите за
правна стабилност и на оправданите правни
очаквания от правните субекти. Вярно е, че
всеки, който има интерес да установи факта
на необнародване на акта, може да заведе
установителен иск по чл. 128, ал. 2 АПК. Но с
оглед на субективните предели на действие на
установителното съдебно решение то ще има
действие само между страните по делото. В
контекста на презумпцията за законосъобразност на административния акт и на неговата
пряка изпълняемост, както и на конституционното задължение на съда да осъществява
контрол за законност на актовете и действията
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на административните органи – чл. 120, ал. 1
от Конституцията, да се приеме в случая, че
е налице недовършен акт, а не изпълняван
порочен акт, значи съдът да не изпълни задължението си да даде ефективна защита на
правата и интересите на гражданите и на
държавата – чл. 117 от Конституцията.
Именно фактическото прилагане на акта
обективира окончателното приключване на
производството по издаване на акта и прави
неизпълнението на конституционното изискване за обнародване нарушение на изискването
за форма на проявление, на външно изразяване
на волеизявлението на органа. Изискването
за спазване на тази форма е конституционно
установено. Обнародването е единствено възможната форма за външно изразяване на нормативния административен акт. Само изразен
в тази форма нормативен административен
акт се ползва от презумпцията за законност
и има обвързваща задължителна сила, скрепена с властта на държавата. Обнародването
е конституционна гаранция за обезпечаването
на интересите на лицата, но и на държавата,
защото създава изискуемата от Конституцията
публичност на волеизявлението на органа. Неспазването на тази конституционно установена
форма за външно изразяване на нормативния
административен акт засяга валидността на
волеизявлението – то не може да придобие
исканото от закона правно действие на нормативен административен акт.
Горното прави оспорената Заповед № 8121з437 нищожен акт.
Видно от изложеното, доводите на жалбоподателя за нищожност на Заповед № 8121з-437 са
основателни. Оспорената заповед е нищожна
и съдът следва да обяви нищожността є. Тъй
като актът е нищожен, съдът не извършва
проверка за неговата законосъобразност.
С оглед на изхода от спора, направено от
жалбоподателя искане и на основание чл. 143,
ал. 1 АПК съдът следва да осъди Министерството на вътрешните работи – юридическото
лице, в чиято структура е органът – ответник,
да заплати на жалбоподателя направените
по делото разноски. Същите, видно от доказателствата по делото, са в размер 10,00 лв.
държавна такса, 20,00 лв. такса за обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ и
500,00 лв. адвокатско възнаграждение съгласно
договор за правна защита и съдействие № 4940
от 5.12.2016 г.
Водим от горното и на основание чл. 172,
ал. 2 АПК, Върховният административен съд
РЕШИ:
Обявява нищожността на Заповед № 8121з791 от 28.10.2014 г. на министъра на вътрешните работи.
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Осъжда Министерството на вътрешните
работи, София, ул. Шести септември № 29,
да заплати на сдружение „Синдикат на служителите в Министерството на вътрешните
работи“, седалище и адрес на управление:
София, ул. Шести септември № 29, 530,00
(петстотин и тридесет) лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от
съобщаването.
Председател:
Георги Колев
4362

РЕШЕНИЕ № 6289
от 18 май 2017 г.

по административно дело № 6560 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – седмо отделение, в закрито
заседание на осемнадесети май две хиляди и
седемнадесета година в състав: председател:
Соня Янкулова, членове: Павлина Найденова,
Весела Андонова, изслуша докладваното от
председателя Соня Янкулова по адм. дело
№ 6560/2016.
Производството е по чл. 175, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по почин на съда.
При извършена служебна проверка съдът
констатира, че с диспозитива на постановеното
Решение № 5937 от 12.05.2017 г. по административно дело № 6560/2016 г. на Върховния
административен съд е обявил нищожността
на Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г. на министъра на вътрешните работи.
Видно от мотивите на решението, съ
дът ясно и недвусмислено е формирал воля
за обявяване на нищожността на Заповед
№ 8121з-437 от 28.04.2016 г. на министъра на
вътрешните работи. Заповед № 8121з-791 от
28.10.2014 г. е първата заповед, с която на
основание чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1
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ЗМВР министърът на вътрешните работи
оп р едел я ра змери т е на доп ъ л н и т ел н и т е
възнаграждения за полагане на труд през
нощта между 22,00 и 06,00 ч., за полагане на
труд на официални празници и за времето
на разположение, условията и реда за тяхното изплащане на държавните служители
в Министерството на вътрешните работи.
Тази заповед не е предмет на съдебен контрол. Предмет на съдебен контрол е Заповед
№ 8121з-437 от 28.04.2016 г. на министъра на
вътрешните работи, с която Заповед № 8121з791 от 28.10.2014 г. е изменена.
Въпреки ясно изразената воля в мотивите
на Решение № 5937 от 12.05.2017 г. за обявяване на нищожността на Заповед № 8121з-437
от 28.04.2016 г. на министъра на вътрешните
работи в решението (диспозитива) съдът е
посочил, че обявява нищожността на Заповед
№ 8121з-791 от 28.10.2014 г. на министъра на
вътрешните работи. Налице е несъответствие
между формираната истинска воля на съда
и нейното външно изразяване в текста на
решението (диспозитива).
С оглед на това съдът следва да отстрани
явната фактическа грешка, като промени
диспозитива на Решение № 5937 и вместо „Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г.“ следва да
се чете „Заповед № 8121з-437 от 28.04.2016 г.“.
Водим от горното и на основание чл. 175,
ал. 2 АПК, Върховният административен съд
РЕШИ:
Допуска поправка на Решение № 5937 от
12.05.2017 г. на Върховния административен съд
по административно дело № 6560/2016 г., като
изразът „Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г.“ да
се чете „Заповед № 8121з-437 от 28.04.2016 г.“.
Решението подлежи на обжалване с каса
ционна жа лба пред пет членен състав на
Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването.
Председател:
Георги Колев
4363

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-145
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 91, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 310,
ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) по мотивирано предложение
от кмета на община Сатовча след Решение по
протокол № 15 от 31.01.2017 г. на Общинския
съвет – с. Сатовча, становище вх. № 0501-107
от 8.06.2017 г. от Регионалното управление на
образованието – Благоевград, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование нареждам:
I. Отменям Заповед № РД-14-83 от 22.05.2017 г.
(ДВ, бр. 44 от 2017 г.) за отказ за преобразуване
на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, в Обединено училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Плетена, община Сатовча, област
Благоевград.
II. Преобразу вам счи тано о т 1.08.2017 г.
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, в Обединено училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Плетена, община Сатовча, област
Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Плетена, община Сатовча,
област Благоевград, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Плетена, община
Сатовча, област Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Плетена,
община Сатовча, област Благоевград, да се съхранява в преобразуваното Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Плетена, община
Сатовча, област Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Сатовча.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4343

ЗАПОВЕД № РД-14-146
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Пловдив след
Решение № 140 по протокол № 7 от 27.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, становище
от Регионалното управление на образованието – Пловдив, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от
18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Йордан Йовков“ – гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, в Обединено училище
„Йордан Йовков“ – гр. Пловдив, община Пловдив,
област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Йордан
Йовков“ – гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Йордан
Йовков“ – гр. Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Йордан Йовков“ – гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Йордан
Йовков“ – гр. Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив.
4. Финансиращ орган: Община Пловдив.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4344

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-147
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Якоруда след Решение
по протокол № 29 от 7.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Якоруда, становище от Регионалното
управление на образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
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гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование считано от
1.08.2017 г. преобразувам Основно училище „Братя
Миладинови“ – с. Конарско, община Якоруда,
област Благоевград, в Обединено училище „Братя
Миладинови“ – с. Конарско, община Якоруда,
област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Братя
Миладинови“ – с. Конарско, община Якоруда,
област Благоевград, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Братя
Миладинови“ – с. Конарско, община Якоруда,
област Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Братя Миладинови“ – с. Конарско, община Якоруда, област Благоевград, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Братя
Миладинови“ – с. Конарско, община Якоруда,
област Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Якоруда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4345

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-148
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Якоруда след Решение
по протокол № 29 от 7.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Якоруда, становище от Регионалното
управление на образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование считано от
1.08.2017 г. преобразу вам Основно у чи лище
„Васил Левски“ – с. Юруково, община Якоруда,
област Благоевград, в Обединено училище „Васил
Левски“ – с. Юруково, община Якоруда, област
Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Васил
Левски“ – с. Юруково, община Якоруда, област
Благоевград, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Васил
Левски“ – с. Юруково, община Якоруда, област
Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Васил Левски“ – с. Юруково, община
Якоруда, област Благоевград, да се съхранява
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в преобразуваното Обединено училище „Васил
Левски“ – с. Юруково, община Якоруда, област
Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Якоруда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4346

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-149
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Якоруда след Решение
по протокол № 29 от 7.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Якоруда, становище от Регионалното
управление на образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование считано от
1.08.2017 г. преобразу вам Основно у чилище
„Гоце Делчев“ – с. Смолево, община Якоруда,
област Благоевград, в Обединено училище „Гоце
Делчев“ – с. Смолево, община Якоруда, област
Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Гоце
Делчев“ – с. Смолево, община Якоруда, област
Благоевград, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Гоце
Делчев“ – с. Смолево, община Якоруда, област
Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Гоце Делчев“ – с. Смолево, община
Якоруда, област Благоевград, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Гоце
Делчев“ – с. Смолево, община Якоруда, област
Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Якоруда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4347

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-150
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и учи
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лищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Руен след Решение № 192
по протокол № 20 от 27.04.2017 г. на Общинския
съвет – с. Руен, становище от Регионалното управление на образованието – Бургас, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование считано от 1.08.2017 г. преобразувам
Основно училище „Димитър Полянов“ – с. Търнак, община Руен, област Бургас, в Обединено
училище „Димитър Полянов“ – с. Търнак, община
Руен, област Бургас.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Димитър Полянов“ – с. Търнак, община Руен, област
Бургас, да продължат образованието си в пре
образуваното Обединено училище „Димитър Полянов“ – с. Търнак, община Руен, област Бургас.
3. Задължителната документация на Основно училище „Димитър Полянов“ – с. Търнак,
община Руен, област Бургас, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Димитър
Пол янов“ – с. Търнак, община Руен, област
Бургас.
4. Финансиращ орган: Община Руен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4348

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-151
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Крумовград след
Решение № 358 по протокол № 19 от 18.05.2017 г.
на Общинския съвет – Крумовград, становище
от Регионалното управление на образованието – Кърджали, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „П. К. Яворов“ – с. Токачка, община
Крумовград, област Кърджали, в Обединено
училище „П. К. Яворов“ – с. Токачка, община
Крумовград, област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
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2. Учениците от Основно училище „П. К.
Яворов“ – с. Токачка, община Крумовград, област Кърджали, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „П.
К. Яворов“ – с. Токачка, община Крумовград,
област Кърджали.
3. Задължителната документация на Основно
училище „П. К. Яворов“ – с. Токачка, община
Крумовград, област Кърджали, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „П. К.
Яворов“ – с. Токачка, община Крумовград, област Кърджали.
4. Финансиращ орган: Община Крумовград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4349

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-152
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от
кмета на община Вълчедръм след Решение № 215
по протокол № 23 от 25.05.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Вълчедръм, становище от Регионалното управление на образованието – Монтана,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование считано от
1.08.2017 г. преобразувам Основно училище „Хр.
Ботев“ – с. Долни Цибър, община Вълчедръм,
област Монтана, в Обединено училище „Хр.
Ботев“ – с. Долни Цибър, община Вълчедръм,
област Монтана.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениц и те о т Основно у чи лище „Хр.
Ботев“ – с. Долни Цибър, община Вълчедръм,
област Монтана, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Хр.
Ботев“ – с. Долни Цибър, община Вълчедръм,
област Монтана.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Хр. Ботев“ – с. Долни Цибър, община
Вълчедръм, област Монтана, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Хр.
Ботев“ – с. Долни Цибър, община Вълчедръм,
област Монтана.
4. Финансиращ орган: Община Вълчедръм.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4350

Министър:
Кр. Вълчев
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ЗАПОВЕД № РД-14-153
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Велинград след
Решение № 121 по протокол № 7 от 27.04.2017 г.
на Общинския съвет – Велинград, становище
от Регионалното управление на образованието – Пазарджик, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Иван Вазов“ – с. Пашови, община
Велинград, област Пазарджик, в Обединено
училище „Иван Вазов“ – с. Пашови, община
Велинград, област Пазарджик.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Иван
Вазов“ – с. Пашови, община Велинград, област
Пазарджик, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено у чилище „Иван
Вазов“ – с. Пашови, община Велинград, област
Пазарджик.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Иван Вазов“ – с. Пашови, община
Велинград, област Пазарджик, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Иван
Вазов“ – с. Пашови, община Велинград, област
Пазарджик.
4. Финансиращ орган: Община Велинград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4351

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-154
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Септември след
Решение № 709 по протокол № 31 от 27.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Септември, становище
от Регионалното управление на образованието – Пазарджик, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
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считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Хр. Ботев“ – с. Семчиново, община
Септември, област Пазарджик, в Обединено
училище „Хр. Ботев“ – с. Семчиново, община
Септември, област Пазарджик.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Хр. Ботев“ – с. Семчиново, община Септември, област
Пазарджик, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Хр. Ботев“ – с. Семчиново, община Септември, област
Пазарджик.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Хр. Ботев“ – с. Семчиново, община
Септември, област Пазарджик, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Хр. Ботев“ – с. Семчиново, община Септември, област
Пазарджик.
4. Финансиращ орган: Община Септември.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4352

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-155
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Лесичово след
Решение № 291 по протокол № 27 от 28.04.2017 г.
на Общинския съвет – с. Лесичово, становище
от Регионалното управление на образованието – Пазарджик, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Хр. Ботев“ – с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, в Обединено училище
„Хр. Ботев“ – с. Калугерово, община Лесичово,
област Пазарджик.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Хр. Ботев“ – с. Калугерово, община Лесичово, област
Пазарджик, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Хр. Ботев“ – с. Калугерово, община Лесичово, област
Пазарджик.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Хр. Ботев“ – с. Калугерово, община
Лесичово, област Пазарджик, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Хр. Ботев“ – с. Калугерово, община Лесичово, област
Пазарджик.
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4. Финансиращ орган: Община Лесичово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4353

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-156
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Червен бряг след
Решение № 566 по протокол № 25 от 28.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Червен бряг, становище от Регионалното управление на образованието – Плевен, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Отец Паисий“ – с. Радомирци, община
Червен бряг, област Плевен, в Обединено училище
„Отец Паисий“ – с. Радомирци, община Червен
бряг, област Плевен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Отец
Паисий“ – с. Радомирци, община Червен бряг,
област Плевен, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Отец
Паисий“ – с. Радомирци, община Червен бряг,
област Плевен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Отец Паисий“ – с. Радомирци, община Червен бряг, област Плевен, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Отец
Паисий“ – с. Радомирци, община Червен бряг,
област Плевен.
4. Финансиращ орган: Община Червен бряг.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4354

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-157
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Пордим след
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Решение № 342 по протокол № 20 от 28.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Пордим, становище
от Регион алното управление на образованието – Плевен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от
18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в Обединено училище
„Н. Й. Вапцаров“ – с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Н. Й.
Вапцаров“ – с. Вълчит рън, община Пордим,
област Плевен, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Н.
Й. Вапцаров“ – с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Н. Й.
Вапцаров“ – с. Вълчит рън, община Пордим,
област Плевен.
4. Финансиращ орган: Община Пордим.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4355

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-158
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Калояново след
Решение № 172 по протокол № 22 от 27.04.2017 г.
на Общинския съвет – с. Калояново, становище
от Регионалното управление на образованието – Пловдив, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Хр. Ботев“ – с. Дълго поле, община
Калояново, област Пловдив, в Обединено училище
„Хр. Ботев“ – с. Дълго поле, община Калояново,
област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Хр. Ботев“ – с. Дълго поле, община Калояново, област
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Пловдив, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Хр. Ботев“ – с. Дълго поле, община Калояново, област
Пловдив.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Хр. Ботев“ – с. Дълго поле, община
Калояново, област Пловдив, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Хр. Ботев“ – с. Дълго поле, община Калояново, област
Пловдив.
4. Финансиращ орган: Община Калояново.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4356
ЗАПОВЕД № РД-14-159
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Хисаря след
Решение № 303 по протокол № 34 от 23.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Хисаря, становище от
Регионалното управление на образованието –
Пловдив, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от
18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
у чилище „Хр. Ботев“ – с. Красново, община
Хисаря, област Пловдив, в Обединено училище
„Хр. Ботев“ – с. Красново, община Хисаря, област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениц и т е о т Основно у чи лище „Хр.
Ботев“ – с. Красново, община Хисаря, област
Пловдив, да продължат образованието си в
п реобра зу ва но т о Об ед и нено у ч и л и ще „Хр.
Ботев“ – с. Красново, община Хисаря, област
Пловдив.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Хр. Ботев“ – с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, да се съхранява в преобразуваното Обединено училище „Хр. Ботев“ – с. Красново, община Хисаря, област Пловдив.
4. Финансиращ орган: Община Хисаря.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4357
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ЗАПОВЕД № РД-14-160
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Борово след Решение № 235
по протокол № 17 от 29.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Борово, становище от Регионалното
управление на образованието – Русе, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование считано от 1.08.2017 г. преобразувам
Основно училище „Св. Кл. Охридски“ – гр. Борово, община Борово, област Русе, в Обединено
училище „Св. Кл. Охридски“ – гр. Борово, община
Борово, област Русе.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. Кл.
Охридски“ – гр. Борово, община Борово, област
Русе, да продължат образованието си в преобразуваното Обединено училище „Св. Кл. Охридски“ – гр. Борово, община Борово, област Русе.
3. Задължителната документация на Основно училище „Св. Кл. Охридски“ – гр. Борово,
община Борово, област Русе, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Св.
Кл. Охридски“ – гр. Борово, община Борово,
област Русе.
4. Финансиращ орган: Община Борово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4358

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-161
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Главиница след
Решение № 210 по протокол № 26 от 29.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Главиница, становище
от Регионалното управление на образованието – Силистра, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
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считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Иван Вазов“ – с. Зафирово, община Главиница, област Силистра, в Обединено училище
„Иван Вазов“ – с. Зафирово, община Главиница,
област Силистра.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Иван
Вазов“ – с. Зафирово, община Главиница, област Силистра, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Иван
Вазов“ – с. Зафирово, община Главиница, област
Силистра.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Иван Вазов“ – с. Зафирово, община
Главиница, област Силистра, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Иван
Вазов“ – с. Зафирово, община Главиница, област
Силистра.
4. Финансиращ орган: Община Главиница.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4359

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-162
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Димитровград след Решение
№ 548 по протокол от 30.03.2017 г. на Общинския
съвет – Димитровград, становище от Регионалното управление на образованието – Хасково, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование считано от
1.08.2017 г. преобразувам Основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – Димитровград, община
Димитровград, област Хасково, в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Димитровград,
община Димитровград, област Хасково.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – Димитровград, община
Димитровград, област Хасково, да продължат
образованието си в преобразуваното Обединено
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Димитровград, община Димитровград, област Хасково.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Димитровград, община Димитровград, област Хасково, да
се съхранява в преобразуваното Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Димитровград,
община Димитровград, област Хасково.
4. Финансиращ орган: Община Димитровград.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4360

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-163
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Върбица след Решение № 3
по протокол № 3 от 29.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Върбица, становище от Регионалното управление на образованието – Шумен, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование считано от
1.08.2017 г. преобразувам Основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Бяла река, община
Върбица, област Шумен, в Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бяла река, община
Върбица, област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Бяла река, община Върбица, област Шумен, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Бяла река, община
Върбица, област Шумен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бяла река,
община Върбица, област Шумен, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Бяла река, община Върбица, област Шумен.
4. Финансиращ орган: Община Върбица.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4361

Министър:
Кр. Вълчев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 155
от 6 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. рег. № ГР-94-Л-2/2014 г. от Людмил Петров
Христов чрез пълномощник Радка Димитрова
Бранкова с искане за разрешаване изработване
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Терито-
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рии, прилежащи на пътен възел „Околовръстен
път – бул. Сливница“, кв. 3в, за поземлен имот
с идентификатор 68134.2808.1 по чл. 15 ЗУЗСО,
район „Връбница“.
С Решение № 827 от 18.12.2014 г. на СОС се допуска устройството и застрояването преди 2020 г.
въз основа на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с
идентификатор 68134.2808.1, район „Връбница“.
Със Заповед № РД-09-50-192 от 18.03.2015 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
и разрешено изработването на проект за ПРЗ, в
която са указани изискванията на отдели „ОУП“,
„БДПР“ (КТ и ИМ), „Правен“ и „ПУП“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до района и до заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-Л-2-[4]/2014 от 20.03.2015 г.
С писмо № АГ-6602-23-[2]/2015 район „Връбница“ информира за приключила процедура по
обявяването на основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ
на Заповед № РД-09-50-192 от 18.03.2015 г. на
главния архитект на СО, с която е разрешено
изработването на ПУП.
Със заявление вх. №. ГР-94-Л-2-[6]/2014 от
27.08.2015 г. е заявен проект за ИПР на м. Територии, прилежащи на пътен възел „Околовръстен път – бул. Сливница“, кв. 3в, УПИ І-1 – „за
обществено обслужване“, улица по о.т. 28г – 74а,
за поземлен имот с идентификатор 68134.2808.1 с
обяснителна записка, съгласувателни писма с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 5.08.2015 г.,
„Софийска вода“ – АД, от 08.2015 г., дирекция
„Зелена система“ при СО – 4.06.2015 г. Проектът е
съобразен с влязлата в сила кадастрална карта на
територията. Приложени са документ за собственост, актуална скица, издадена от СГКК – София,
за ПИ с идентификатор 68134.2808.1, пълномощно.
Проектът е разгледан от отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“. Констатирани са непълноти и пропуски в проекта, за които
с писмо изх. № ГР-94-Л-2-[7]/2014 от 15.09.2015 г.
заявителят е информиран за необходимостта от
отстраняване на същите.
Преработени ят проект е за явен с писмо
вх. № ГР-94-Л-2-[8]/2014 от 13.10.2015 г. Приложено
е становище на РИОСВ – София.
Проектът е изпратен в район „Връбница“ за
съобщаване на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
писмо № ГР-94-Л-2-[9]/2014 от 29.10.2015 г.
С писмо изх. № АГ-66 02-23-[15] от 12.12.2015 г.
район „Връбница“ връща проекта след процедура
по съобщаване с приложен разписен лист, съобщения с обратни разписки, протокол и информация,
че в законоустановения срок е постъпило едно
възражение.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-4 от 19.01.2016 г., т. 3. Взето е решение по подаденото възражение. Направени са
служебни предложения, за което заявителят е
уведомен с писмо изх. № САГ16-ГР00-458/2014
от 25.01.2016 г. Взето е решение коригираният
проект да се изпрати в СОС за одобряване във
връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Коригираният проект е представен с молба
№ САГ16-ГР00-458-[1]/2014 от 26.10.2015 г.
Във връзка със становище на ПКУТАДСЖП
при СО до заявителя е изпратено писмо изх.
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№ САГ16-ГР00-458-[7]/2014 от 1.11.2016 г. с указание за преработване на проекта за ПУП.
Преработеният проект е представен със заявление № САГ16-ГР00-458-[8]/2014 от 8.11.2016 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересованото лице по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на ПИ с
идентификатор 68134.2808.1 – предмет на плана,
което се установява от приложените документи
за собственост и скици.
Действащият регулационен план на м. Волуяк,
район „Връбница“, контактен на ПИ с идентификатор 68134.2808.1, е одобрен със заповеди
№ РД-09-50-445 от 25.06.2004 г., № РД-09-50-5696
от 16.06.2005 г. и Решение № 235 на СОС по
протокол № 65 от 13.05.2010 г.
Кадастралната карта на територията е одобрена със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за план за регулация за ПИ с идентификатор 68134.2808.1, м. Територии, прилежащи
на пътен възел „Околовръстен път – бул. Сливница“, се обособява нов УПИ І – „за обществено
обслужване“ в новообразуван кв. 3в, новопроектирани улици по о.т. 74а-74-28г; по о.т. 74; по о.т.
74-73-72. Изменя се улица по о.т. 28г-28д, при което
автоматично се променят регулационните граници
на УПИ Х-185 – „за обществено обслужване“.
Основание за урегулиране на ПИ с идентификатор 68134.2808.1 по имотни граници е нормата
на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Основание за ИПУР е нормата на чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
Предназначение на УПИ е допустимо в устройствена зона „Смф2“ съгласно становище на
отдел „ОУП“.
С плана за застрояване в УПИ I-1 – „за обществено обслужване“, се предвижда ситуиране на
сграда за обществено обслужване на пълни отстояния от регулационните граници при параметри
на застрояване в съответствие със зона „Смф2“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
„Смесена многофункционална зона предимно за
околоградския район“ (Смф2) и изготвеният проект
за ПРЗ отговаря на устройствената зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 14.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
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Изпълнено е изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ПРЗ и ИПР се предвижда изграждане на
улици през имоти – частна собственост, което
налага отчуждаване на част от същите, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП – ПРЗ и
ИПР е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 2, чл. 17, ал. 1, чл. 108, ал. 5, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 19.01.2016 г., т. 3, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект на план за регулация на
м. Територии, прилежащи на пътен възел „Околовръстен път – бул. Сливница“, обособяване
на нов УПИ І-1 – „за обществено обслужване“ в
новообразуван кв. 3в, новопроектирани улици по
о.т. 74а-74-28г; по о.т. 74-73-72. Изменение на улица по о.т. 28г-28д и свързаното с това изменение
на регулационните граници на УПИ Х-185 – „за
обществено обслужване“, кв. 3б, съгласно приложения проект по червените, сините, кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания.
2. Одобрява проект на план за застрояване
на м. Територии, прилежащи на пътен възел
„Околовръстен път – бул. Сливница“, кв. 3в,
УПИ I-1 – „за обществено обслужване“, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.

4440

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 831
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за довеждащата инфраструктура – трасе за водопровод и
ел. захранване за ПИ 03928.36.5, отреждащ се за
„ОО – къща за гости“, м. Асан спахийски връх,
землище Берковица.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез Община
Берковица до Административния съд – Монтана.
Председател:
Ив. Кирилов
4451

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 60
от 6 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ съгласно Решение № 3 от протокол № 7 от 24.08.2016 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура, линеен обект
извън границите на урбанизираната територия в
обхват на полски път с идентификатор 18174.8.80
по кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, за обект
„Външно ел. захранване на „Двуетажна жилищна
сграда“ – УПИ ХІІІ-008057, кв. 34, и „Двуетажна жилищна сграда“ – УПИ ХІV-008057, кв. 34,
с. Гурмазово, община Божурище“.

4379

Председател:
Г. Димитров

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-17-7706-190
от 26 май 2017 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
в мащаб 1:1000 за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани на основание § 4,
на местност Зайкова чука и Горчивата чешма,
КР 301 и КР 304, землище с. Здравец, община
Аврен, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на Решение № 65 от 14.01.2010 г.
по адм. дело № 1270/2009 г. на Административния
съд – Варна, и Решение № 15884 от 2010 г. по
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адм. дело № 4178/2010 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на м. Зайкова чука и Горчивата чешма, землище с. Здравец, община Аврен, област
Варна, се извършват следните промени:
Заличава се НИ 304.70 с площ 4909 кв. м,
в регистъра на който са записани като собственици: Мира Мирева Гочева, с решение на
ОСЗГ – Аврен, за 4447/4909 кв. м ид.ч; наследници на Добри Павлов Николов с решение на
ПК на ОСЗГ – Аврен, за 380/4909 кв. м ид.ч., и
„неидентифициран собственик“ за 82/4909 кв. м
ид.ч., и се новообразуват следните имоти:
н о в о о б р а з у в а с е и м о т 3 0 4 .145 с п л о щ
4446,94 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Мира Мирева Гочева с решение на Общинската служба по земеделие и гори – Аврен;
новообразува се имот 304.139 с площ 380,32 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Добри Павлов Николов с решение на
Общинската служба по земеделие и гори – Аврен;
новообразува се имот 304.96 с площ 81,59 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва „не
идентифициран собственик“.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
10.05.2011 г. Решение № 602 от 18.03.2010 г. по
адм. дело № 1272/2009 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на м. Зайкова чука и Горчивата чешма, землище с. Здравец, община Аврен, област
Варна, се извършват следните промени:
Заличават се: НИ 301.4 с площ 600 кв. м, в
регистъра на който е записан като собственик
Костадин Йорданов Костадинов с документ протокол, и НИ 301.14 с площ 1797 кв. м, в регистъра на
който е записан като собственик Недю Кателиев
Стойчев с документ решение на ПК.
НИ 301.15 става с площ 6810,59 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
Недю Кателиев Стойчев с решение на Общинската
служба по земеделие и гори – Аврен.
НИ 301.10 става с площ 1961,26 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
„Община Аврен“ с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4277

Областен управител:
Ст. Пасев

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 702
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 108, ал. 1
ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 16.03.2017 г., т. 150,
на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните – София, и
Решение № 106 от протокол № 10 от 16.11.2016 г.
на ЕСУТ при Община Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 012028
и ПИ № 012016 по картата на възстановената
собственост на землището на с. Малки чифлик,
община Велико Търново, като се образуват: нов
строителен квартал 32 и нови урегулирани поземлени имоти: УПИ I-28 – „за жилищни нужди“, и
УПИ II-16 – „за жилищни нужди“, и включването
им в регулационните граници на населеното
място – предвижда се застрояване на жилищни
сгради при следните устройствени показатели:
височина на сградите – до 10 м; плътност на
застрояване – max 60 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – max 1,2; минимално озеленена
площ – 40 %; режим на застрояване – свободно;
линии на застрояване – ограничителни, съгласно
графичната част на проекта.
2. Одобрява план-схеми за водоснабдяване и
електрозахранване за УПИ I-28 и УПИ II-16, кв. 32,
по плана на с. Малки чифлик, община Велико
Търново, по изготвените към проекта чертежи.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

4265

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 703
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 653 от протокол № 26 от 27.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, Решение № 37 от протокол № 3 от 21.03.2017 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
при Община Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за трасе на външно електрозахранване в участъка извън границите на
урбанизираната територия на с. Ресен, община
Велико Търново – трасето на кабелното ел. захранване започва от съществуващ бетонен стълб
(СРС № 114) от въздушен ЕП „Детелина“, намиращ се в ПИ № 193081 (полски път, общинска
публична собственост), като се изгражда ново
междустълбие от СРС № 114 до нов СРС, разположен в североизточния ъгъл на ПИ № 000231
(НТП Спортни имоти – общинска публична собственост); от новия СРС чрез излаз въздушната
линия ще премине в подземен кабел, чието трасе
върви на запад успоредно на северната имотна
граница на ПИ № 000231 и пресича строителните
граници на с. Ресен.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
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Председател:
В. Спирдонов
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РЕШЕНИЕ № 704
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 652 от протокол № 26 от 27.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, и
Решение № 41 от протокол № 3 от 21.03.2017 г.
на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за:
– трасе на външно електрозахранване на
ПИ № 021450 в землището на с. Беляковец,
м. Забито камъни, община Велико Търново, в
участъка извън границите на урбанизираната
територия на селото – трасето на кабелното ел.
захранване започва от БКТП № 7, разположен
в УПИ XIII, кв. 61, в с. Беляковец с подземен
кабел до нов ст. бетонен стълб (СБС № 1), след
което чрез 6 СБС подземната линия преминава
във въздушна и продължава извън строителните
граници на с. Беляковец в ПИ № 000161 по КВС,
землище на с. Беляковец (НТП – полски път,
общинска публична собственост); на СБС № 6
въздушната линия влиза в ново табло, от което
до разпределителното табло в ПИ № 021450 ще
се положи подземен кабел, преминаващ през ПИ
№ 000349 (НТП – местен път, общинска публична
собственост);
– трасе на външно водоснабдяване на ПИ
№ 021450 в землището на с. Беляковец, м. Забито камъни, община Велико Търново, в участъка
извън границите на урбанизираната територия
на селото – водоснабдяването ще се извърши
чрез водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод, с точка на присъединяване в ПИ
№ 000161 по КВС, землище на с. Беляковец
(НТП – полски път, общинска публична собственост); от нея трасето продължава в сервитута
на ПИ № 000161, чупи на север в ПИ № 000349
(НТП – местен път, публична общинска собственост) и навлиза в захранвания ПИ № 021450 в
нова водомерна шахта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
4267
РЕШЕНИЕ № 705
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5
и чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 59 от протокол
№ 5 от 26.04.2017 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико
Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 10447.17.480 по КК и
КР на гр. Велико Търново, местност Алмалъка,
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относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за предимно
производствена дейност, при следните градо
устройствени показатели: плътност на застроя
ване – max 80 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – max 2,0, озеленена площ – min 20 %,
начин на застрояване – свободно, линиите на
застрояване – ограничителни.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфрастру кт у ра – трасе за външно електро
захранване и трасе за външно водоснабдяване
за ПИ № 10447.17.480 по КК и КР на гр. Велико
Търново, местност Алмалъка.
3. Одобрява план-схеми за водоснабдяване и
електрификация за ПИ № 10447.17.480 по КК и
КР на гр. Велико Търново, местност Алмалъка.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
4268

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 434
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство,
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване, на общински нежилищен
имот, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3288,
с обща площ 9678 кв. м по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: ул. Старозагорска № 40,
Казанлък, п.к. 6100; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект;
номер по предходен план: кв. 420, парцел III;
съседи: 35167.506.3287; 35167.506.9631; 35167.506.4;
35167.506.9630, ведно с построените в него сгради:
1. Масивна конструкция, сгради, построени
1964 г.:
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.1, с
площ 135 кв. м, брой етажи: 2, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.2, с
площ 292 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.3, с
площ 1100 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
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– сграда с идентификатор 35167.506.3288.5, с
площ 243 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.8, с
площ 112 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.9, с
площ 69 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда.
2. Сгради, сглобяема конструкция на един
етаж, построени 1983 г.:
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.10, с
площ 115 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.11, с
площ 218 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.13, с
площ 42 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда.
3. Постройки на един етаж, сглобяеми:
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.4, с
площ 44 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.6, с
площ 38 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.7, с
площ 33 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.12, с
площ 20 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.14,
с площ 5 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.15, с
площ 25 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда;
– сграда с идентификатор 35167.506.3288.16, с
площ 66 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
промишлена сграда.
Председател:
Н. Златанов
4318
РЕШЕНИЕ № 438
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от
25.09.2003 г.) и свое Решение № 126 от 31.03.2016 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
І. Утвърждава анализите на правното състоя
ние на следните общински нежилищни имоти:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с обща площ
201 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1,
обект 1, намиращ се в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70,
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при граници на обекта: съседни самостоятелни
обекти в сградата: на етажа: 35167.502.70.1.2, под
обекта: няма, над обекта: 35167.502.70.1.6. Предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво.
Обектът е с РЗП 286,96 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата
с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб строеж.
Поземленият имот, в който е разположен само
стоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-1888 от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване.
Номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с обща площ 122,81 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1, обект 6,
намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.70, при граници
на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма обект (коридор), под обекта:
35167.502.70.1.1, над обекта: 35167.502.70.1.10. Предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво.
Обектът е с РЗП 163,71 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата
с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб строеж.
Поземленият имот, в който е разположен само
стоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
А ГК К, с площ 1797 кв. м. А дрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване.
Номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир
№ 6, ет. 2, обект 10, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.70, при граници на обекта: съседни само
стоятелни обекти в сградата: на етажа: няма обект
(коридор), под обекта: 35167.502.70.6, над обекта:
35167.502.70.1.22. Предназначение: „За офис“, на
едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и включва
прилежащи части от общите части на сградата.
Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж. Поземленият имот, в който е разполо-
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жен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване.
Номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир
№ 6, ет. 3, обект 22, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.70, при граници на обекта: съседни само
стоятелни обекти в сградата: на етажа: няма обект
(коридор), под обекта: 35167.502.70.10, над обекта:
35167.502.70.1.34. Предназначение: „За офис“, на
едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и включва
прилежащи части от общите части на сградата.
Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж. Поземленият имот, в който е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване.
Номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир
№ 6, ет. 4, обект 34, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.70, при граници на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.22, над
обекта: няма. Предназначение: „За офис“, на едно
ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и включва
прилежащи части от общите части на сградата.
Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж. Поземленият имот, в който е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване.
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Номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
ІІ. Утвърждава актуализирани пазарни оценки от април 2017 г. на имотите по т. І, съгласно
които пазарните цени са определени в размер,
както следва:

№
1.

Обект

Пазарна
оценка,
лв., без
ДДС

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.1
168 380

2. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.6
176 100
3.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10
126 820

4.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22
126 820

5.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.34
126 820

III. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с обща площ
201 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1,
обект 1, намиращ се в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70,
при граници на обекта: съседни самостоятелни
обекти в сградата: на етажа: 35167.502.70.1.2, под
обекта: няма, над обекта: 35167.502.70.1.6. Предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво.
Обектът е с РЗП 286,96 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата
с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб строеж.
Поземленият имот, в който е разположен само
стоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-1888 от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване.
Номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Б. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 122,81 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир
№ 6, ет. 1, обект 6, намиращ се в сграда № 1,
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разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.70, при граници на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.1.1, над
обекта: 35167.502.70.1.10. Предназначение: „За
търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с
РЗП 163,71 кв. м и включва прилежащи части от
общите части на сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият
имот, в който е разположен самостоятелният
обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
А ГК К, с площ 1797 кв. м. А дрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване.
Номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
В. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир
№ 6, ет. 2, обект 10, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.6,
над обекта: 35167.502.70.1.22. Предназначение:
„За офис“, на едно ниво. Обект ът е с РЗП
202,62 кв. м и включва прилежащи части от
общите части на сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият
имот, в който е разположен самостоятелният
обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-1888 от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване.
Номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир
№ 6, ет. 3, обект 22, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.70, при граници на обекта: съседни само
стоятелни обекти в сградата: на етажа: няма обект
(коридор), под обекта: 35167.502.70.10, над обекта:
35167.502.70.1.34. Предназначение: „За офис“, на
едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и включва
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прилежащи части от общите части на сградата.
Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж. Поземленият имот, в който е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване.
Номер по предходен план: кв. 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Д. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир
№ 6, ет. 4, обект 34, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.22,
над обекта: няма. Предназначение: „За офис“,
на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и
включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одоб
рени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
1797 к в. м. А д рес на обек та: К азан л ък, ул.
Чудомир № 6. Трайно предназначение на територи ята: у рбанизирана. Начин на т райно
ползване: комплексно застрояване. Номер по
предходен план: кв. 164, парцел VIII. Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
1. Начална тръжна цена:
Начална
тръжна
цена, лв.,
без ДДС

№

Обект

1.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.1

168 380

2.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.6

176 100

3.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

126 820

4.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

126 820

5.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.34

126 820
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Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
16,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търговете, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в стая 21А с начални часове, както следва:
Час на
търга

№

Обект

1.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.1

9,30

2.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.6

10
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Час на
търга

№

Обект

3.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

10,30

4.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

11

5.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.34

11,30

10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търговете да се проведат на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
4319
РЕШЕНИЕ № 482
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация и план за улична регулация на кв. 416
и 417 по плана на Казанлък, както следва:
измес т ва не на ул и ч на рег ула ц и я меж д у
о.т. 63 – 62 – 32 – 31 и между о.т. 34 – 33 – 32;
промяна на плана за регулация за кв. 416, с
която се променят границите на урегулиран поземлен имот VIII-3096, 3122 (с идентификатори
35167.506.3122 и 35167.506.3096) и се разделя на
два УПИ VIII-3096 и XIII-3122;
промяна на плана за регулация за кв. 417, с
която се променя границата на урегулиран поземлен имот II – „за озеленяване и трафопост“.
Председател:
Н. Златанов
4320

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 447
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 1, чл. 109, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 2 ЗУТ и чл. 96, ал. 1 ПОДОСНКВДА Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява ИПР (изменение на план за регулация) за изменение на улична регулация за о.т. 763,
о.т. 661, о.т. 660, о.т. 601, о.т. 602, кв. 166 и 168 по
плана на гр. Костинброд по червените, сините,
зелените и кафяфите линии, цифри, букви и текст
съгласно приложения проект.
Председател:
Ат. Тенев
4288

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 117
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
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Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) на зоната, засегната от
сметищата, попадащи в землищата на с. Вишеград
и с. Островица, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез
кмета на община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
4335

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 365
от 1 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 62а, ал. 4, чл. 131,
ал. 2, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ
във връзка със заявление вх. № 26-00-102 от
14.02.2017 г. от „Пампорово“ – АД, и Решение
ІІ. № 14, взето с протокол № 2 на заседание на
ОЕСУТ – Чепеларе, проведено на 20.02.2017 г.,
Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за УПИ ІV-421 – за хотел „Перелик“,
който се преотрежда в УПИ ІV-422 – за хотел
„Перелик“, и УПИ VІ-213 – за озеленяване, в кв. 6
по плана на к. к. Пампорово, община Чепеларе, с
устройствени параметри за УПИ ІV-422 – за хотел
„Перелик“: устройствена зона „Ок“ и параметри
на застрояване: плътност на застрояване – 48 %,
Кинт. – 1,5, озеленяване – 20 %, Н – < 27 м,
показани в матрицата на представения ПУП,
и промяна на уличната регулация на улицата,
обслужваща УПИ VІІІ – за ТП, като част от
същата се измества на североизток за сметка
на част от УПИ VІ-213 – за озеленяване – общинска собственост, в кв. 6 по плана на к. к.
Пампорово, по регулационни линии, показани
с червен и кафяв цвят на графичната част на
представения ПУП.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
4246
20. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Бялата чука“, разположена в землището на с. Ветрен дол, община
Септември, област Пазард ж ик, описана със
следните гранични точки в координатна система 1970 г.:

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

№

X (m)

Y (m)

1.

4543278.4

8567747.4

2.

4543118.4

8568185.0

3.

4542808.6

8567994.9

4.

4542873.3

8567487.0

4326
15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-25 от 2.06.2017 г. на Държавно предприятие „Национа лна компани я „Железопътна
инфраструктура“ за строеж: „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза
2“, етап „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски“, на територията на
област Бургас, община Карнобат, с. Деветинци.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
4303
17. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-24 от 2.06.2017 г. на „Летище София“ – ЕАД,
за обект: „Лека метална конструкция с покрив
над рампа багажно „Заминаване“, Терминал 2
на Летище София, с местонахождение София,
Летище София, бул. Христофор Колумб № 1,
Терминал 2. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4304
39. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот с изх. № C170002-091-0000193
от 12.05.2017 г. възлага на Николай Атанасов Борисов с адрес: Пловдив, ул. Достоевски № 7, ет. 2,
ап. 3, следната недвижима вещ, представляваща:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
11538.502.144.1.14, разположен в сграда № 1 в
поземлен имот с идентификатор 11538.502.144,
намиращ се в гр. Свети Влас, ул. Ясен, ет. 2,
ап. 14, с площ по документи: 61,86 кв. м, и прилежащи части: 8,48 кв. м ид. ч. от общите части на
сградата, при граници и съседи: на същия етаж:
11538.502.144.1.15, 11538.502.144.1.13; под обекта:
11538.502.144.1.6; над обекта: 11538.502.144.1.26.
4322
40. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот с изх. № С170002-091-0000198
от 15.05.2017 г. възлага на Ивайло Ангелов Маринов с адрес: Варна, ул. Битоля № 30, ет. 6,
ап. 15, следната недвижима вещ, представляваща:
1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор
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11538.502.144.1.10, разположен в сграда № 1 в поземлен имот с идентификатор 11538.502.144, намиращ
се в гр. Свети Влас, ул. Ясен, ет. 2, ап. 10, с площ
по документи: 54,08 кв. м, и прилежащи части:
7,13 кв. м ид.ч. от общите части на сградата, при
граници и съседи: на същия етаж: 11538.502.144.1.9.
11538.502.144.1.11; под обекта: 11538.502.144.1.2;
над обекта: 11538.502.144.1.22; 2. самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 11538.502.144.1.21,
разположен в сграда № 1 в поземлен имот с идентификатор 11538.502.144, намиращ се в гр. Свети
Влас, ул. Ясен, ет. 3, ап. 21, с площ по документи:
56,24 кв. м, и прилежащи части: 7,41 кв. м ид.ч. от
общите части на сградата, при граници и съседи:
на същия етаж: 11538.502.144.1.22; под обекта:
11538.502.144.1.9; над обекта: 11538.502.144.1.33;
3. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 11538.502.144.1.24, разположен в сграда № 1
в поземлен имот с идентификатор 11538.502.144,
намиращ се в гр. Свети Влас, ул. Ясен, ет. 3,
ап. 24, с площ по документи: 56,91 кв. м, и прилежащи части: 7,80 кв. м ид.ч. от общите части на
сградата, при граници и съседи: на същия етаж:
11538.502.144.1.25, 11538.502.144.1.23; под обекта:
11538.502.144.1.12; над обекта: 11538.502.144.1.36;
4. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 11538.502.144.1.31, разположен в сграда № 1
в поземлен имот с идентификатор 11538.502.144,
намиращ се в гр. Свети Влас, ул. Ясен, ет. 3,
ап. 31, с площ по документи: 60,62 кв. м, и прилежащи части: 7,99 кв. м ид.ч. от общите части на
сградата, при граници и съседи: на същия етаж:
11538.502.144.1.30, 11538.502.144.1.32; под обекта:
11538.502.144.1.19; над обекта: 11538.502.144.1.43.
4323
44. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти за 2018 г. съгласно Заповед № ОХ-512
от 31.05.2017 г. на министъра на отбраната по
следните специалности: медицина на бедствените
ситуации – три редовни места и шест задочни
места; организация и тактика на медицинската
служба – две задочни места; урология – три задочни места. Документите се подават в отдел „Явно
деловодство“ на ВМА до 8.09.2017 г. Изискванията
към участниците, необходимите документи и
темите за конкурсните изпити са публикувани в
посочената заповед и на интернет страницата на
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел
„Учебна и научноизследователска дейност“, тел.:
922 51 30; 922 51 41.
4289
455. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за докторанти, български граждани,
през учебната 2017/2018 г. в професионалните
направления: 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки – 5 бр. редовно и 11 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание,
библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“,
„Културно-историческо наследство в съвременна
информационна среда“, „Бизнес, административни
обществени комуникации и технологии“, „Теория
на информацията и управление на знанията“ и
„Наукознание“; 4.6. Информатика и компютърни
науки – 3 бр. редовно и 7 бр. задочно, по докторска
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програма „Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление“; 9.1. Национална
сигурност – 2 бр. редовно и 2 бр. задочно, по
докторска програма „Национална сигурност“,
всички със срок за подаване на документи 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: бул. Цариградско
шосе № 119, стая 215, тел. за справки – 970-85-98,
www.unibit.bg.
4339
5. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав
в Република България обявява конкурси за заемане
на академична длъжност: професор в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
специалност „Медицинска генетика“ – един за
факултет „Медицина“, катедра „Медицинска генетика“ и Лаборатория по медицинска генетика
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; доцент
в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, по специалност „Специална педагогика – логопедия“ – един за факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи“,
учебен сектор „Управление на здравните грижи
и логопедия“. Срокът за подаване на документи
е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и документи – в Медицинския
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55,
отдел „Научна дейност и кариерно развитие“,
ет. 3, стая 319, тел.: 052/677-055 и 052/677-056.
4256
3. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Урология“
към катедра „Урология и обща медицина“ на
МФ – един; професионално направление 7.3.
Фармация, научни специалности: „Фармацевтична
химия“ за нуждите за преподаването по дисциплината „Фармацевтичен анализ“ към катедра
„Фармакогнозия и фармацевтична химия“ – един;
„Фармакология“ (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) – към катедра „Фармакология и
лекарствена токсикология“ – двама, на Фармацевтичния факултет – всички със срок 3 месеца
от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел
„Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А,
4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
4334
8. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности,
както следва: доценти по: 4. Природни науки,
математика и информатика за 4.3. Биологически
науки: Биофизика за нуждите на преподаването
на английски език към катедра „Медицинска
физика и биофизика“ – двама; 7. Здравеопазване
и спорт за: 7.1. Медицина: Ендокринология за
нуждите на преподаването на английски език
към секция „Ендокринология“, Втора катедра
по вътрешни болести – един; Патофизиология
за нуждите на преподаването на английски език
към катедра „Патологична физиология“ – един;
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Дерматология за нуждите на преподаването на
английски език към катедра „Дерматология и
венерология“ – един; Офталмология за нуждите
на преподаването на английски език към катедра
„Очни болести“ – един; Гръдна хирургия към
катедра „Специална хирургия“ – един; 7.2. Дентална медицина: Хирургична стоматология към
катедра „Орална хирургия“ – един; професори по:
4. Природни науки, математика и информатика
за 4.2. Химически науки: Органична химия, био
органична химия, органичен анализ за нуждите
на преподаването на английски език към катедра
„Химични науки“ – един; 7. Здравеопазване и
спорт за: 7.1. Медицина: Генетика за нуждите на
преподаването на английски език към катедра
„Педиатрия и медицинска генетика“ – един;
Обща хирургия за нуждите на преподаването на
английски език към катедра „Пропедевтика на
хирургическите болести“ – един; Детска хирургия
за нуждите на преподаването на английски език
към секция „Детска хирургия“, катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ – един;
Детска хирургия към секция „Детска хирургия“, катедра „Пропедевтика на хирургическите
болести“ – един; всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в рекотрата, Научен отдел, бул.
Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602
224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
4297
7. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: редовен доцент в област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация (Градски транспорт) – един; редовен
асистент в област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Международен транспорт) – един; редовен асистент
в област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Управление на
проекти) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв.
Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/970-92-09.
4264
353. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение
на академичния съвет от 8.06.2017 г. и в съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и атестирането на академичния състав
на Колежа по туризъм и раздел III, чл. 24 от
Закона за развитието на академичния състав в
Република България обявява конкурс за редовен
доцент в област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.9. Туризъм, научна специалност
„Алтернативен туризъм“, със срок 2 месеца след
обнародването в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване се подават в ректората
на колежа, Благоевград, ул. Брегалница № 2
(бивше Първо ОУ), тел. за връзка: 073/83 56 26;
073/83 06 66.
4338
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7. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност професор за
цивилен служител в катедра „Електроника“ на
факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки по професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, научна специалност „Радионавигация и
радиолокация“, учебна дисциплина „Наблюдение
и управление на корабния трафик“ – един, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки: на тел. 052/55-22-30, 052/5522-22 – централа, вътр. 16704 и 16731, и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
4298
6. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 75
от 21.10.2016 г., № 76 от 22.11.2016 г., № 77 от
28.12.2016 г., № 79 от 17.01.2017 г., № 80 от 4.04.2017 г.
и № 81 от 13.04.2017 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-167706-194 от 15.09.2016 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
ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения)
на зони по § 4 ЗСПЗЗ за:
– местност Боровец-север – селищно образувание, землище кв. Галата, гр. Варна, относно
поземлени имоти: № 907, 3127, 3128, 3330, 9572,
КР 5401;
– местност Прибой – зона за отдих, землище
кв. Галата, гр. Варна, относно поземлени имоти:
№ 576, 3013, КР 405;
– местност Ваялар – селищно образувание,
землище гр. Варна, относно поземлен имот
№ 268, КР 523;
– местност Свети Никола – строителни граници, землище гр. Варна, относно поземлени имоти:
№ 690, 693, 694, 695, 702, 704, 9530, 9531, КР 526;
– местност Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата – селищно образувание, землище
кв. Виница, гр. Варна, относно поземлени имоти:
№ 1256, 1972, 2119, 2120, КР 517;
– местност Траката – селищно образувание,
землище кв. Виница, гр. Варна, относно поземлени
имоти: № 431, 4205, 5861, 9642, КР 520.
– местност Дели Сава – селищно образувание,
землище кв. Виница, гр. Варна, относно поземлени имоти: № 116, 117 и 118 – стари по ПКП, и
№ 67, 400 и 401, КР 519.
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 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите до кмета
на общината.
4301
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор от Районна
прокуратура – Павликени, против чл. 8, т. 6 от
Наредбата за рекламната дейност на територията
на община Павликени, приета от Общинския съвет – гр. Павликени, с Решение № 39 по протокол
№ 5 от 31.01.2008 г., за което е образувано адм.д.
№ 383/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 14.07.2017 г. от 9,30 ч.
4332
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик, против чл. 1, ал. 2,
чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2,
чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2,
чл. 31 – 34, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и 68 от Наредбата
за управлението на общинските пътища в община
Пазарджик. По протеста е образувано адм.д. № 390
по описа на Административния съд – Пазарджик,
за 2017 г., насрочено за разглеждане на 27.06.2017 г.
4327
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188  във връзка с  чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 19, ал. 8 във връзка с глава ІV – Административнонаказателни разпоредби, чл. 27, ал. 2, т. 6 и по отношение на т. 23 от
раздел І – Такси за административно-технически
услуги по устройство на територията, контрол
по строителството и кадастър към тарифата
по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Пещера,
приета с Решение № 581 от 31.08.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пещера. По оспорването
е образувано адм.д. № 376/2017 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
4331
Административният съд – Перник, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обявява, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 3, т. 4 – 8, чл. 4,
ал. 3, 4 и 5, чл. 9, ал. 3, чл. 13, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
чл. 214 и 215 от Наредбата за определянето на
местните такси и цени на услуги съгласно Закона за местните данъци и такси на територията
на община Брезник, приета с Решение № 179 от
28.05.2009 г., допълвана и изменяна многократно,
последно изм. с Решение № 375 от 23.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Брезник. Образувано
е адм.д. № 280/2017 г. по описа на Административния съд – Перник.
4367
Административният съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“, Пловдив,
е постъпило оспорване на разпоредбите на чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 55 от Наредбата за опреде-
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лянето и администрирането на местни такси и
цени на услуги на територията на община Хисаря
и разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Хисаря,
издадени от Общинския съвет – гр. Хисаря, по
което е образувано адм. д. № 1332/2017 г. по описа
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 19.09.2017 г. от 10 ч.
4365
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да бъде обявена
за незаконосъобразна разпоредбата на чл. 24 от
Наредба № 28 за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата
на територията на община Завет, приета с решение на Общинския съвет – гр. Завет, по който
е образувано адм. д. № 93/2017 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
19.09.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
4333
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване на текстовете на чл. 45,
ал. 5 само в частта „… не са декларирани като
основно жилище …“ и чл. 59, ал. 1 и 2 от Наредба
№ 1 за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги на Община Иваново от
2016 г., по което оспорване е образувано адм. д.
№ 172 по описа на Административния съд – Русе,
за 2017 г., насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 12.07.2017 г. от 11,30 ч.
4364
Административният съд – София-град, ХVІІ
тричленен състав, на основание чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Българската стопанска камара – Съюз на българския бизнес, срещу разпоредбите на чл. 19,
ал. 4, чл. 24, ал. 6, чл. 27, ал. 1 и 6 и чл. 29, ал. 1
от Наредбата за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги, предоставяни
от Столична община, приета с Решение № 894
по протокол № 93 от 23.11.2006 г., посл. изм. с
Решение № 673 по протокол № 23 от 29.09.2016 г.,
по което е образувано адм. д. № 3970/2017 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.10.2017 г. от 10 ч.
4366
Административният съд – София област, трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 527/2017 г. по описа на съда по
протест на Окръжна прокуратура против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, чл. 21, ал. 4,
чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, 28,
чл. 29, ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, 33, чл. 34, ал. 3,
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чл. 66, 67, 68 и 70 от Наредбата за управление
на общинските пътища, приета с Решение № 339
от 30.09.2008 г. по протокол № 17, изменена с
Решение № 113 от 26.01.2012 г. на Общинския
с ъве т – г р. Е л и н Пел и н. А д м и н ис т рат и вно
дело № 527/2017 г. е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 27.09.2017 г. от
10 ч. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София,
и ответник: Общински съвет – гр. Елин Пелин,
чрез председателя му.
4370
Благоевградският окръжен съд призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Мохамед Еисса Ебеид
Гханем Саллам, гражданин на Египет, роден на
29.12.1987 г., без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България и с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в канцеларията на Благоевградския окръжен съд, гражданско отделение,
Благоевград, бул. Васил Левски № 1, Съдебна
палата, ет. 3, стая 35, за да получи препис от искова молба, подадена от адв. Атанас Александров
Белички, БАК, гр. Сандански, ул. Малашевска
№ 1, като пълномощник на Силвия Георгиева
Манчева от гр. Сандански, ул. Бор № 2, за оспорване на произход на основание чл. 62, ал. 2
СК и по която е образувано гр.д. № 120/2017 г.
по описа на Благоевградския окръжен съд, ГО,
10 гр. състав, срещу него. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4368
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Христос Какомитас, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 19.09.2017 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 9003/2016 г., заведено от Живка
Антонова Неделчева от Пловдив за лишаване от
родителски права. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
4330
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 89 състав, призовава Диего Едуалдо Ортега,
с неизвестен адрес в България, в качеството му
на ответник по гр.д. № 7517/2017 г., образувано по
предявен от Мариета Стефанова Андреева иск по
чл. 127, ал. 2 СК за разрешение за напускане на
Република България на детето София Венелина
Ортега и да посещава държавите в Европа, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на СРС, ІІІ ГО, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54,
за връчване на книжата по делото. Ответникът
следва да посочи съдебен адресат в страната,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4328
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІ гражданско отделение, призовава Валентин
Иванов Димитров, без вписан постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 27.09.2017 г. в 9,30 ч. в сградата
на Софийския районен съд в София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 25, за разглеждане
на гр. д. № 21918/2013 г. по описа на Софийския
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районен съд, 145 състав, образувано от Атанас
Стефанов Помаков за делба на недвижим имот,
по което същият е ответник.
4329
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ с определение № 376 от 9.06.2017 г.
по ч.т.д. № 94/2017 г. призовава кредиторите на
„Булгар Минерали – Стрелча“ – АД, гр. Стрелча, ЕИК 200117532 – в несъстоятелност по т. д.
№ 66/2010 г. по описа на ПзОС, за открито съдебно заседание за разглеждане на искането по
чл. 679, ал. 1 ТЗ – за отмяна решения на събрание
на кредиторите, взети на 16.05.2017 г., подадено
от „Геоминерал“ – АД, „Ватия холдинг“ – АД,
„Булгармин инженеринг“ – АД, Люба Андреева
Кожухарова, кредитори в производство по несъстоятелност на „Булгар Минерали – Стрелча“ – АД,
гр. Стрелча, с ЕИК 200117532 – с открито производство по несъстоятелност с решение № 35 от
21.03.2011 г., постановено по т. д. № 66/2010 г. по
описа на ПзОС, вписано в търговския регистър
на 4.04.2011 г. Заседанието ще се проведе на
28.06.2017 г. от 14,30 ч. в сградата на Съдебната
палата – Пазарджик, ул. Хан Крум № 3.
4321

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Управителният съвет на Сдружението на
производителите на растителни масла и масло
продукти в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 2 от устава свиква общо
събрание на 21.07.2017 г. в 14 ч. в конферентната
зала на СПА хотел „Мидалидаре“, с. Могилово,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2016 г.;
проект за решение: общото събрание приема
отчета за дейността на сдружението за 2016 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на
сдружението за 2016 г.; проект за решение: общото
събрание приема годишния счетоводен отчет на
сдружението за 2016 г.; 3. приемане на бюджета
на сдружението за 2017 г.; проект за решение:
общото събрание приема бюджета за 2017 г.; 4.
избор на управителен съвет и председател на
управителния съвет; проект за решение: общото
събрание освобождава досегашните членове на
управителния съвет и избира членове на управителния съвет и председател; 5. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощен представител.
Подробните писмени материали по дневния ред
са на разположение в седалището на сдружението. Юридическите членове на сдружението се
легитимират чрез удостоверение за актуално
състояние. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден, на същото място, един час по-късно и при
същия дневен ред.
4306
4. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на търговските арбитражи в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
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общо събрание на 28.07.2017 г. в 10 ч. на адреса
на управление на сдружението при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на сдружението
за календарната 2016 г.; 2. приемане на бюджет
на сдружението за календарната 2017 г. Поканват се всички членове да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 11 ч. и ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление
на сдружението.
4325
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„ВМРО“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание (конгрес) на сдружението на
29.07.2017 г. в 10 ч. в София, ул. Пиротска № 5,
ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет (Изпълнителния
комитет), Организационния съвет и Централната
контролно-ревизионна комисия; 2. извършване на
промени в устава на сдружението; 3. освобождаване и избор на нови членове на управителния
съвет (Изпълнителния комитет), Организационния съвет и Централната контролно-ревизионна
комисия, избор на председател на сдружението,
почетен председател и председател на Централната контролно-ревизионна комисия; 4. други.
Съгласно чл. 13, ал. 3 от устава на сдружението
нормите на представителството в заседанието на
общото събрание (конгреса) и начинът на избиране на делегатите се определят от Организационния съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се отложи
с един час и ще се проведе на същото място
независимо от броя на присъстващите делегати.
4248
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб Адаптирана физическа активност
и спорт – НСА“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 1.09.2017 г. в 10 ч. в София, ж.к.
Студентски град, НСА „Васил Левски“, бл. 70,
ет. 1, каб. АФАС, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за 2015 и
2016 г.; 2. финансов отчет на сдружението за 2015
и 2016 г.; 3. промяна на устава на сдружението; 4.
промяна на наименованието на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно и ще
се проведе в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
4324
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Черноморска асоциация на
жените – 2000“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 3.10.2017 г. в 17 ч. в Бургас, читалнята на Окръжна библиотека – Бургас, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на асоциацията; 2.
избор на нов управителен съвет и председател на
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УС на асоциацията; 3. обсъждане на насоки за
бъдещата работа на асоциацията – предложения
и разисквания.
4251
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бизнес и иновационен център Централна Северна България“ – Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 8.08.2017 г. в 16 ч. във Велико
Търново, ул. Ниш № 5, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2009 – 2 016 г.; 2.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 3. освобождаване на съществуващия
управителен съвет; 4. избор на нов управителен
съвет и председател на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 21, ал. 2 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб
рание ще се проведе в 17 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4249
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СК „Калоян – Ладимекс“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
10.08.2017 г. в 18 ч. в Перник, ул. Физкултурна
№ 1, зала „Дружба“, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС; 2. разглеждане на молби за приемане
на нови членове; 3. избор на нов УС; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението.
4250
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство „Щурче“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 1.08.2017 г.
в 17,30 ч. в салона на ЦДГ „Щурче“ – Пловдив, ул. Съборна № 57, при следни я дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
прекратяване на членството в сдружението на
основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗЮЛНЦ; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на настоятелите; 4. прекратяване на сдружението и обявяването му в ликвидация; 5. вземане
на решение за назначаване на ликвидатор; 6.
определяне на срок, в който да се извърши
ликвидацията; 7. разни.
4257
4. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „СК по кикбокс и муай-тай
„Файт клуб Севлиево“ – Севлиево, на основание
чл. 22, ал. 1 от устава и чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.08.2017 г. в 13 ч. в
Севлиево, Спортна зала „Дан Колов“, при следния дневен ред: 1. избор на управителен съвет;
проект за решение: ОС избира управителен
съвет; 2. избор на председател на сдружението;
проект за решение: ОС избира председател на
сдружението; 3. отчет за дейността на сдружението за 2016 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на сдружението за 2016 г.;
4. план за дейността на сдружението за 2017 г.;
проект за решение: ОС приема плана за дейността на сдружението за 2017 г.; 5. финансов
отчет за 2016 г.; проект за решение: ОС приема
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финансовия отчет на сдружението за 2016 г.; 6.
финансов бюджет за 2017 г.; проект за решение:
ОС приема финансовия бюджет на сдружението
за 2017 г.; 7. промени в устава на сдружението
съгласно предложение; проект за решение: ОС
приема решение за изменения и допълнения в
устава на сдружението съгласно предложение;
8. разни. Поканват се членовете или техните
писмено упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. Акредитацията на делегатите ще протече от 9,30 до
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
4085
10. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно настоятелство при ПЗГ „Добруджа“, Силистра,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 27.07.2017 г. в 17 ч. в Силистра,
ул. Тутраканска № 22, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. освобождаване
на членове; 3. промяна в устава на сдружението;
4. избор на съвет на настоятелите; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.
4305
6. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на тънкорунни овце в България,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на асоциацията на 15.08.2017 г.
в 11 ч. в зала „Тича“ на хотел „Шумен“, Шумен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на АРТОБ – Шумен, през 2016 г.; 2. отчет
за дейността на КС на АРТОБ – Шумен, през
2016 г.; 3. разглеждане на предварителния разчет
на разходите на получената държавна субсидия
от ДФ „Земеделие“ през 2017 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
4150
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Ръка за
ръка“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
взето решение на заседание на УС от 30.05.2017 г.
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 17.08.2017 г. в 17,30 ч. на адрес: Ямбол, ул.
Търговска № 120, при следния дневен ред: 1.
освобождаване членовете на управителния съвет на СНЦОП „Ръка за ръка“; 2. избор на нов
управителен съвет на СНЦОП „Ръка за ръка“;
3. промяна в устава на сдружението – промяна
на процедурата за свикване на общото събрание,
седалището и други, и приемане на актуализирания устав; 4. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място,
при същия дневен ред независимо от това колко
от членовете му ще присъстват.
4340
Веселин Иванов Русинов – ликвидатор на
сдружение „За чисти и безопасни фарватери“,
Варна, в ликвидация по ф.д. № 7/2013 г. на
Варненския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4182
Жулиета Трифонова Зографова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Таис“, гр. Горна
Оряховица – в ликвидация по ф.д. № 31/2008 г.
на Великотърновския окръжен съд, със седалище
и адрес на управление: гр. Горна Оряховица,
ул. Панайот Цвикев № 68, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана до всички кредитори на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
4179
Ирена Стефанова Вачева-Цветкова – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел в частна
полза „Асоциация Екселсиор“, в ликвидация по
ф.д. 369/2012 г. на СГС, със седалище и адрес на
управление в София, район „Витоша“, кв. Манастирски ливади, бул. България № 86А, ет. 5,
офис 5Б, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори да предявят вземанията си в
срок 6 месеца от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
4151
Кънчо Марков Стойчев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Съвет за капиталово
формиране“, в ликвидация по ф.д. № 113/2003 г.
на СГС, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучер
№ 23, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори да предявят своите вземания
в 6-месечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
4111
Любима Кирилова Черкезова – ликвидатор
на Фондация „Пентименто ХХІ век“ – в ликвидация, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Петко Д. Петков № 2, рег. по
ф.д. № 1172/1999 г. по описа на Благоевградския
окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 101158506, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
4307
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