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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.;
изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от
2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от
2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Този закон урежда обществените
отношения, свързани със:
1. пускането на пазара, надзора на пазара,
регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото
състояние и безопасността на земеделската,
горската техника, включително на превозните
средства и машините за земни работи, както
и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника;
2. пускането на пазара и надзора на пазара
на двигатели с вътрешно горене за извънпътна
подвижна техника;
3. условията и реда за пускане в употреба и регистрация на превозни средства за
всякакви терени и многоцелеви извънпътни
превозни средства за транспортиране на хора
и товари.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 накрая се добавя „както
и за двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и делегираните
актове и актовете за изпълнението му“.
2. Точка 2 се изменя така:

„2. компетентен орган по одобряване на
типа и орган за надзор на пазара по смисъла на
чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1628
на Европейския парламент и на Съвета от
14 септември 2016 г. относно изискванията
за граничните стойности на емисиите на
газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно
горене за извънпътна подвижна техника, за
изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012
и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна
на Директива 97/68/ЕО (OB, L 252/53 от
16 септември 2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2016/1628“, и делегираните
актове и актовете за изпълнението му;“.
3. В т. 3 думите „чл. 9б“ се заменят с
„чл. 9б, ал. 8“.
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Областните дирекции „Земеделие“:
1. са орган по:
а) регистрация на техниката;
б) контрол на техническото състояние и
безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, и за придобиването на
правоспособност за работа с техника;
2. подпомагат министъра на земеделието,
храните и горите или оправомощените от
него длъжностни лица при осъществяване на
надзор на пазара по смисъла на Регламент
(ЕС) № 167/2013 и Регламент (ЕС) 2016/1628.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа национален
публичен електронен регистър:
1. за регистрация, отчет и контрол на
техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея;
2. на издадените ЕС сертификати за одобряване на типа или национални одобрения
на типа;
3. на лицата, които притежават разрешение
за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност
за работа с техника;
4. на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя
„т. 1“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Регистърът се създава и поддържа в
съответствие със Закона за електронното
управление и при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни.
(4) Информацията, която се включва в
регистъра по ал. 1, т. 1, 3 и 4, се определя с
наредбата по чл. 13, ал. 2.“
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§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На пазара се пуска само:
1. техника, която отговаря на изискванията
за одобряване на типа съгласно Регламент
(ЕС) № 167/2013 или съгласно наредбата по
чл. 9б, ал. 8;
2. двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, които отговарят на
изискванията за одобряване на типа съгласно
Регламент (ЕС) 2016/1628.“
2. В ал. 2, т. 6 след думата „извънпътна“
се добавя „подвижна“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Двигателите с вътрешно горене по ал. 2,
т. 6 се делят на категории съгласно чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/1628.“
§ 7. В чл. 9а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1:
аа) в изречение първо думите „до министъра
на земеделието, храните и горите“ се заменят със „за всеки тип по образец, съгласно
наредбата по ал. 12“;
бб) създава се ново изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по
реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор.“;
вв) досегашното изречение второ става
изречение трето;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документ за регистрация, издаден от
компетентен орган от държавата по регистрация, преведен на български език – когато
производителят не е регистриран в Република
България;“
в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
2. В ал. 5 изречение първо се изменя така:
„Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал. 1, комисията по
чл. 9г, ал. 1 писмено уведомява заявителя и
определя срок за отстраняването им, който не
може да бъде по-кратък от 10 работни дни.“
3. В ал. 9 изречение второ се изменя така:
„Екземпляр от сертификата се съхранява в
Министерството на земеделието, храните и
горите.“
4. В ал. 11 след думата „оправомощава“ се
добавя „и нотифицира“.
§ 8. В чл. 9б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
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„(1) За национално одобряване на типа на
ремаркета и сменяема прикачна техника производителят или негов представител подава
отделно заявление за всеки тип по образец
съгласно наредбата по ал. 8. Заявлението се
подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор. Към
заявлението се прилагат:
1. документ за регистрация, издаден от
компетентен орган от държавата по регистрация – когато производителят не е регистриран
в Република България;
2. нотариално заверено копие от документа,
с който представителят е упълномощен от
производителя – когато заявителят е представител;
3. техническа документация, определена в
наредбата по ал. 8;
4. документ за платена държавна такса
за издаване на сертификат за национално
одобряване на типа, когато плащането не е
извършено по електронен път.“
2. Създават се ал. 2 – 8:
„(2) При подадено заявление за национално
одобряване на типа се съставя техническо
досие, определено в наредбата по ал. 8.
(3) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1 министърът
на земеделието, храните и горите издава или
отказва издаване на сертификат за национално
одобряване на типа техника.
(4) Когато се установят недостатъци или
непълноти в документите по ал. 1, комисията
по чл. 9г, ал. 1 писмено уведомява заявителя
и определя срок за отстраняването им, който
не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.
Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в
документите.
(5) Министърът на земеделието, храните
и горите издава сертификат за национално
одобряване на типа, когато:
1. са изпълнени правилата за съответствие
на производството, определени в наредбата
по ал. 8;
2. типът техника съответства на данните,
посочени в техническата документация;
3. типът техника отговаря на изискванията,
определени в наредбата по ал. 8.
(6) Министърът на земеделието, храните
и горите мотивирано отказва да издаде сертификат за национално одобряване на типа
на ремаркета и сменяема прикачна техника,
когато не са изпълнени изискванията по
ал. 5. Отказът се съобщава и може да бъде
обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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(7) За издаване на сертификат за национално одобряване на типа заявителят заплаща
на Министерството на земеделието, храните
и горите такса по тарифата по чл. 17, ал. 1.
Екземпляр от сертификата се съхранява в
Министерството на земеделието, храните и
горите.
(8) Министърът на земеделието, храните и
горите определя с наредба условията и реда за
извършване на национално одобряване на типа
за ремаркета и сменяема прикачна техника
и за издаване на сертификат за национално
одобряване на типа.“
§ 9. Член 9в се изменя така:
„Чл. 9в. (1) За издаване на ЕС сертификат
за одобряване на типа на всеки тип двигатели с вътрешно горене по чл. 9, ал. 2, т. 6
или фамилии двигатели производителят или
негов представител подава отделно заявление
по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, при
спазване изискванията на чл. 20 от Регламент
(ЕС) 2016/1628. Образецът се публикува на
интернет страницата на Министерството на
земеделието, храните и горите. Заявлението
се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор. Към
заявлението се прилагат:
1. документ за регистрация, издаден от
компетентен орган от държавата по регистрация, преведен на български език, когато
производителят не е регистриран в Република
България;
2. нотариално заверено копие от документа,
с който представителят е упълномощен от
производителя – когато заявителят е представител;
3. техническа документация съгласно чл. 21
от Регламент (ЕС) 2016/1628;
4. декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип
двигател или фамилии двигатели до орган по
одобряването на друга държава – членка на
Европейския съюз.
(2) Измерванията и изпитванията за ЕС одобряване на типа се извършват в съответствие
с разпоредбите на чл. 24 и 25 от Регламент
(ЕС) 2016/1628.
(3) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1 министърът
на земеделието, храните и горите издава или
отказва издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа техника.
(4) Когато се установят недостатъци или
непълноти в документите по ал. 1, комисията
по чл. 9г, ал. 1 писмено уведомява заявителя
и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни
дни. Срокът по ал. 3 спира да тече от датата
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на получаване на уведомлението до отстраняване на недостатъците или непълнотите в
документите.
(5) При подадено заявление за ЕС одобряване на типа органът по одобряването съставя
техническо досие съгласно чл. 22, параграф 6
от Регламент (ЕС) 2016/1628.
(6) Когато са изпълнени изискванията
на чл. 22, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2016/1628 и емисиите на отработените газове
са в съответствие с изискванията на чл. 18,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1628,
министърът на земеделието, храните и горите издава сертификат за ЕС одобряване на
типа на всички заявени типове или фамилии
двигатели.
(7) Сертификатът по ал. 6 се издава в съответствие с чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/1628.
(8) Министърът на земеделието, храните и
горите мотивирано отказва да издаде ЕС сертификат за одобряване на типа двигател или
фамилии двигатели, когато не са изпълнени
изискванията по ал. 6. Отказът се съобщава
и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа заявителят заплаща на Министерството на земеделието, храните и горите
такса по тарифата по чл. 17, ал. 1. Екземпляр
от сертификата се съхранява в Министерството
на земеделието, храните и горите.
(10) Министърът на земеделието, храните и
горите оправомощава и нотифицира технически служби по реда на глава XII от Регламент
(ЕС) 2016/1628.“
§ 10. Създава се нов чл. 9г:
„Чл. 9г. (1) Дейността на министъра на земеделието, храните и горите при одобряване
на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013
и Регламент (ЕС) 2016/1628 се подпомага от
постоянна експертна комисия. Съставът на
комисията се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Организацията на работа на комисията
по ал. 1 за всяко производство за одобряване
на типа се определя съответно с наредбите
по чл. 9а, ал. 12 и по чл. 9б, ал. 8.“
§ 11. В чл. 9д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „извънпътната“ се
добавя „подвижна“, а думите „и въз основа на
сертификат за одобрение на типа двигател или
фамилия двигатели при нанесена маркировка
за съответствие с одобрения тип“ се заменят
с „и съгласно ал. 4“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Пускането на пазара на нови двигатели,
монтирани или предназначени за монтиране
в извънпътна подвижна техника, се извършва
въз основа на:
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1. сертификат по чл. 9в, ал. 6 при нанесена маркировка за съответствие с одобрения
тип, при спазване на чл. 34 и 58 от Регламент
(ЕС) 2016/1628;
2. удостоверение за съответствие, когато
е приложимо съгласно чл. 31 от Регламент
(ЕС) 2016/1628, преведено на български език;
3. график съгласно Приложение III към
Регламент (ЕС) 2016/1628, приложим за съответната категория.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Предоставянето на пазара и пускането
в употреба на ремаркета и сменяема прикачна
техника, подлежаща на национално одобряване, се извършват по реда на наредбата по
чл. 9б, ал. 8.“
§ 12. В глава трета се създава чл. 10г:
„Чл. 10г. (1) Условията и редът за регистрация на превозни средства за всякакви терени,
различни от тези от категория L7е-В, съгласно
Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г.
относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни
средства (ОВ, L 60/52 от 2 март 2013 г.) и на
многоцелеви извънпътни превозни средства за
транспортиране на хора и товари се определят
с наредбата по чл. 11, ал. 9.
(2) Превозните средства по ал. 1 могат
да се движат по изключение по пътищата,
отворени за обществено ползване, по ред,
определен с наредбата по чл. 140, ал. 6 от
Закона за движението по пътищата.
(3) Движението на самоходна техника с
мощност на двигателя до 10 kW по местните
пътища, отворени за обществено ползване, се
извършва по изключение за извършване на
селскостопански и горскостопански дейности
и при липса на селскостопански и/или горски
пътища при придвижване до и/или от мястото
на работа. На лицето, което управлява самоходната техника, не се налага глоба по чл. 175,
ал. 3 от Закона за движението по пътищата.“
§ 13. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо след думата
„заявление“ се добавя „по образец съгласно
наредбата по ал. 9“ и думите „информационната база данни“ се заменят с „регистъра“.
2. В ал. 4:
а) точка 6 се изменя така:
„6. документ за регистрация, издаден от
компетентен орган от държавата по регистрация – преведен на български език, когато
собственикът не е регистриран в Република
България;“
б) в т. 8 думите „или валиден сертификат
за съответствие с национално одобрения тип
съгласно наредбата по чл. 9б“ се заличават;
в) точка 10 се отменя.
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§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на земеделието, храните и
горите определя с наредба условията и реда за:
1. обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за работа с техника;
2. издаване на удостоверение за регистрация
на учебни форми за извършване на обучение
за придобиване на правоспособност за работа
с техника;
3. осъществяване на контрол за дейностите
по т. 1 и 2.“
2. В ал. 3 след думата „техника“ се добавя
„са по образец съгласно наредбата по ал. 2 и“
и думите „Министерството на земеделието,
храните и горите“ се заменят със „съответната
областна дирекция „Земеделие“.
§ 15. Създават се чл. 13а, 13б и 13в:
„Чл. 13а. (1) Минималната възраст на лицата за придобиване на правоспособност за
работа с техника от категориите по чл. 13,
ал. 4 е 18 години.
(2) Обучението за придобиване на правоспособност може да започне най-рано 6 месеца
преди кандидатът да навърши необходимата
възраст по ал. 1, а за обучение по държавен
план-прием в училищното професионално
образование – една година.
Чл. 13б. (1) Теоретичното и практическото обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за работа с техника се
извършва в регистрирани учебни форми въз
основа на удостоверение за регистрация, издадено от министъра на земеделието, храните
и горите.
(2) За извършване на обучението по ал. 1
се регистрират:
1. лица, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел;
2. лица, регистрирани по законодателството на друга държава-членка на Европейския
съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
3. професионални гимназии, професионални колежи, средни училища с паралелки за
професионална подготовка и висши училища,
акредитирани по реда на Закона за висшето
образование.
(3) За вписване в регистъра по чл. 7, ал. 1
лицата по ал. 2 подават до министъра на
земеделието, храните и горите заявление по
образец съгласно наредбата по чл. 13, ал. 2.
Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по
реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор. Към заявлението се прилагат:
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1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация,
преведен на български език, когато заявителят
не е регистриран в Република България;
2. нотариално заверено копие от пълномощно – когато заявителят е представител;
3. копие на акта за създаване или преобразуване на лицата по ал. 2, т. 3.
(4) Министърът на земеделието, храните и
горите издава удостоверение за регистрация
на учебна форма за извършване на обучение
за придобиване на правоспособност за работа
с техниката на лицата по ал. 2 за всеки учебен
център поотделно при наличие на:
1. собствени или наети за срок не по-малък
от срока за извършване на обучение помещения – учебни кабинети, учебни площадки и
полигони, които отговарят на изискванията,
определени в наредбата по чл. 13, ал. 2;
2. собствена или наета за срок не по-малък
от срока на удостоверението за извършване
на обучение техника, регистрирана по реда на
чл. 11, ал. 1, която е преминала задължителен
технически преглед, гарантиращ техническата
є изправност и безопасност и има валидна
застраховка „Граж данска отговорност“ за
съответната година;
3. преподавател по теория:
а) лице с висше техническо образование
по специалност, отговаряща на категорията
за правоспособност за работа с техниката, за
която се провежда обучение;
б) учител по професионална подготовка
с правоспособност за работа с техниката, за
която се провежда обучение;
4. преподавател по практика – лице с висше
техническо образование:
а) в областта на горското стопанство или
механизация на горското стопанство, с правоспособност за работа с категории Твк-Г и Тпс;
б) в областта на механичната технология
на дървесината или механизация на горската
промишленост с правоспособност за работа
с категория Тпс;
в) с правоспособност за работа с категории
Твк, Твк-З и Твк-М.
(5) Удостоверението по ал. 4 се издава за
срок 5 години. Срокът може да бъде удължен
с още 5 години, когато преди изтичането на
срока на удостоверението е подадено заявление за удължаване.
(6) Издаването на удостоверението за регистрация, както и проверката за удължаване
на срока на вече издадено удостоверение се
извършват в срок до два месеца от подаване
на заявлението.
(7) Министърът на земеделието, храните
и горите мотивирано отказва издаването или
удължаването на срока на удостоверението
за регистрация, когато не са спазени изис-
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кванията на ал. 3 и 4. Отказът се съобщава
и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Министърът на земеделието, храните и
горите със заповед отменя издаденото удостоверение за регистрация:
1. при прекратяване дейността на вписаното
в регистъра лице и заличаване на регистрацията му в съответния публичен регистър;
2. с изтичане на срока, за който е издадено;
3. по заявление на вписаното в регистъра
лице;
4. когато служебно или с акт на компетентен орган се установи, че:
а) вписаното в регистъра лице си е послужило с неверни данни при подаване на
заявлението за издаване или за удължаване
на удостоверението;
б) вписаното в регистъра лице допусне
извършването на обучение в нарушение на
учебната документация или когато учебният кабинет, учебната площадка, полигонът,
преподавателите или техниката престанат
да отговарят на изискванията на ал. 4 и на
наредбата по чл. 13, ал. 2.
(9) В случаите по ал. 8 правото да се извършва обучение се прекратява. Заповедта за
отмяна се съобщава и подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(10) Лицата, чието удостоверение е отменено, могат да кандидатстват за получаване
на ново удостоверение не по-рано от една
година от датата на влизане в сила на заповедта за отмяна.
Чл. 13в. (1) Учебната документация за
придобиване на правоспособност за работа с
техниката включва:
1. квалификационна характеристика;
2. учебен план и учебни програми – за
всяка категория;
3. книжка за обучение на кандидата по образец, приложен към учебната документация
за съответната категория правоспособност.
(2) Условията и редът за утвърждаване на
учебната документация по ал. 1 се определят
с наредбата по чл. 13, ал. 2.“
§ 16. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Министърът на земеделието, храните и
горите оправомощава длъжностни лица, които
да организират и извършват надзор на пазара
на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 5 съгласно
чл. 5, параграф 4 и чл. 7 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013, като извършват проверки за:“.
2. В ал. 3 думите „чл. 9б“ се заменят с
„чл. 9б, ал. 8“.
3. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Министърът на земеделието, храните
и горите оправомощава длъжностни лица,
които да организират и извършват надзор на
пазара на нови двигатели, монтирани или
предназначени за монтиране в извънпътна
подвижна техника, съгласно чл. 5, параграф 5
и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1628, като
извършват проверки за:
1. наличие на сертификат за ЕС одобряване
на типа двигатели или фамилии двигатели
при нанесена маркировка за съответствие с
одобрен тип;
2. наличие на удостоверение за съответствие, когато е приложимо, съгласно чл. 31
от Регламент (ЕС) 2016/1628;
3. изпълнение на изискванията на чл. 34
и 58 от Регламент (ЕС) 2016/1628;
4. предприетите действия от икономическите оператори по глава II от Регламент
(ЕС) 2016/1628.“
4. В ал. 5 след думата „продуктите“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 17. В чл. 15а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „валидна декларация за
съответствие“ се заменят с „удостоверение за
съответствие, когато е приложимо, съгласно
чл. 31 от Регламент (ЕС) 2016/1628“;
б) в т. 4 накрая се добавя „и двигателите,
монтирани или предназначени за монтиране
в извънпътна подвижна техника“;
в) в т. 6 думите „за прекратяване на регистрацията за извършване на учебна дейност по
този закон“ се заменят със „за отнемане на
удостоверението за извършване на обучение
за придобиване на правоспособност за работа
с техника“.
2. В ал. 3 след думата „контрола“ се добавя
„и надзора“.
§ 18. В чл. 15б се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „техника“
се добавя „и нови двигатели, монтирани или
предназначени за монтиране в извънпътна
подвижна техника“.
2. В т. 1 накрая се добавя „и надзора на
пазара“.
3. В т. 2 след думата „техника“ се добавя „и
двигатели, монтирани или предназначени за
монтиране в извънпътна подвижна техника“.
4. В т. 4 след думите „Регламент (ЕС)
№ 167/2013“ се добавя „включително по глава
II от Регламент (ЕС) 2016/1628“.
§ 19. В чл. 18, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. липса на ЕС сертификат за одобряване
на типа двигател или фамилии двигатели или
липса на нанесена маркировка за съответствие
с одобрения тип и удостоверение за съответ-
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ствие, когато е приложимо за нови двигатели,
монтирани или предназначени за монтиране
в извънпътна подвижна техника;“.
2. Създава се т. 10:
„10. нарушение на чл. 34 и 35 от Регламент
(ЕС) 2016/1628 по отношение на двигатели,
монтирани или предназначени за монтиране
в извънпътна подвижна техника.“
§ 20. В чл. 19, ал. 2 думите „300 лв.“ се
заменят с „от 150 до 300 лв.“.
§ 21. Създават се чл. 21г и 21д:
„Чл. 21г. (1) Който извърши нарушение по
чл. 57, параграф 2, букви „а“ – „д“ от Регламент
(ЕС) 2016/1628, се наказва с глоба в размер
от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
3000 до 5000 лв.
Чл. 21д. (1) Който извърши нарушение по
чл. 57, параграф 2, букви „е“ – „н“ от Регламент
(ЕС) 2016/1628, се наказва с глоба в размер
от 2500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв.“
§ 22. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точки 1 и 3 се отменят;
б) в т. 6 думите „наредбите по чл. 9б и
9в“ се заменят с „наредбата по чл. 9б, ал. 8“
и накрая се добавя „или на чл. 32 и 33 от
Регламент (ЕС) 2016/1628“;
в) в т. 8 накрая се добавя „съгласно наредбата по чл. 9б, ал. 8, Регламент (ЕС) № 167/2013
или Регламент (ЕС) 2016/1628“;
г) точки 9, 11, 13, 18, 19 и 20 се отменят;
д) в т. 30 думите „понятията в“ се заменят
с „определенията по чл. 3“;
е) в т. 32 думите „чл. 9б“ се заменят с
„чл. 9б, ал. 8“;
ж) в т. 35 думите „чл. 9б“ се заменят с
„чл. 9б, ал. 8“.
2. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Този закон осигурява прилагането на
Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г.
относно одобряването и надзора на пазара
на земеделски и горски превозни средства,
на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г.
относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови
замърсители и за одобряването на типа на
двигателите с вътрешно горене за извънпътна
подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за
изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО
и на делегираните актове и актовете за изпълнението им.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Издадените до влизането в сила на
този закон разрешителни за теоретично и
практическо обу чение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа
с техниката запазват своята валидност до
изтичането на срока, за който са издадени.
§ 24. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101
и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101
от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г.
и бр. 2, 7 и 17 от 2018 г.) в чл. 143, ал. 5 т. 2
се изменя така:
„2. трактори за селското и горското стопанство, които подлежат на регистрация по
реда на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника;“.
§ 25. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56
от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г. и бр. 58,
63 и 92 от 2017 г.) в чл. 2а се правят следните
изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В изпълнение на правомощията си по
ал. 1 министърът на земеделието, храните
и горите издава наредби за специфичните
изисквания към безопасността и качеството
на храните.“
§ 26. В срок до 31 декември 2019 г. регистърът по чл. 7, ал. 1 се привежда в съответствие
със Закона за електронното управление и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
§ 27. Министърът на земеделието, храните
и горите привежда издадените от него наредби
в съответствие с този закон в 6-месечен срок
от влизането му в сила.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 4 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6795
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УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса
на труда, приет от 44-то Народно събрание
на 6 юли 2018 г.
Издаден в София на 10 юли 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г.,
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от
1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г.,
бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от
2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83
и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102
и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35,
41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54,
61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от
2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7,
15, 30 и 42 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Синдикалните организации и организациите на работодателите придобиват качеството на юридическо лице след вписването им
в регистър на синдикални и работодателски
организации към съответния окръжен съд по
седалището им.“
2. В ал. 2 думите „съгласно предходната
алинея“ се заменят с „по ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Вписванията се извършват при условията и по реда на глава петдесет и пета от
Гражданския процесуален кодекс.“
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
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„(4) В регистъра на синдикални и работодателски организации се вписват следните
обстоятелства:
1. видът и наименованието на организацията;
2. седалището и адресът;
3. уставът на организацията;
4. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на
лицата, представляващи организацията;
5. прекратяването на организацията;
6. преобразуването;
7. имената, съответно наименованието,
както и адресът на ликвидаторите;
8. заличаването на организацията.
(5) На вписване подлежат и промените в
обстоятелствата по ал. 4.
(6) Обстоятелствата и актовете по ал. 4 се
заявяват за вписване, съответно за обявяване
в регистъра на синдикални и работодателски
организации към съответния окръжен съд, в
едномесечен срок от деня на възникването
им, съответно на промяната им.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 7.
Преходна разпоредба
§ 2. Заварените до влизането в сила на този
закон синдикални и работодателски организации запазват качеството си на юридическо
лице, без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските организации към
съответния окръжен съд по седалището им.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 6 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6807

УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“
при въвеждането на Националната система за
електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура“
и Международната банка за възстановяване
и развитие, приет от 44-то Народно събрание
на 6 юли 2018 г.
Издаден в София на 10 юли 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за въз
мездни консултантски услуги за подпомагане
на Агенция „Пътна инфраструктура“ при
въвеждането на Националната система за
електронно събиране на пътни такси в Бълга
рия между Агенция „Пътна инфраструктура“
и Международната банка за възстановяване
и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразуме
нието за възмездни консултантски услуги
за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на Националната
система за електронно събиране на пътни
такси в България между Агенция „Пътна
инфраструктура“ и Международната банка
за възстановяване и развитие, подписано на
9 май 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 6 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6808

М И Н ИС Т ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
ОТ 12 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
предоставяне на речни информационни услуги
по вътрешните водни пътища на Република
България, приета с Постановление № 329
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2014 г.
и бр. 33 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 абревиатурата „ИА „ППД“ и
кавичките се заличават.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „изгражда и поддържа“
се заменят с „изгражда, поддържа и администрира“;
б) в т. 6 след думата „координира“ се добавя
„съвместно с Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
3. В ал. 5, в основния текст абревиатурата
„ИА „ППД“ се заменя с „Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „извършва“ се заменя с
„извършват“, а думите „локални брегови центрове (VTS центрове)“ се заменят с „локален
брегови център (VTS център)“.
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2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Локалният брегови център е VTS центърът
в Лом с район на обслужване на корабния
трафик (VTS район) в българския участък на
реката от километър 645 до километър 845,650.“
3. В ал. 4 се създава т. 6а:
„6а. система за проследяване движението
на несамоходни плавателни съдове в акваториите на българските речни пристанища.“
4. В ал. 6, т. 1 абревиатурата „ERI“ и кавичките се заличават.
§ 3. В чл. 12 след думите „Регламент (ЕО)
№ 425/2007 на Комисията от 19 април 2007 г.
(OB, L 103 от 2007 г.)“ съюзът „и“ се заменя
със запетая, а след думите „Регламент (ЕО)
№ 1304/2007 на Комисията от 7 ноември
2007 г. (OB, L 290 от 2007 г.)“ се добавя „и
Регламент (ЕС) № 2016/1954 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г.
(OB, L 311 от 2016 г.)“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ИА „МА“ се
заменя с „Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
2. В ал. 4 т. 2 – 5 и 7 се отменят.
3. В ал. 5 думите „VTS център“ се заменят
с „от двата брегови центъра“.
§ 5. В глава трета се създава раздел IIa:

отразяването є в системата информацията става достъпна за Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ и за Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на р. Дунав“.“
§ 6. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ е орган по РИС (RIS Authority)
по смисъла на т. 2.9 от приложението към
Регламент (ЕО) № 414/2007 на Комисията от
13 март 2007 г. относно техническите насоки
при планирането, въвеждането и оперативното
използване на речните информационни услуги
(RIS), посочени в чл. 5 от Директива 2005/44/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни
пътища на Общността (ОВ, L 105 от 2007 г.).“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

„Раздел IIа
Уведомяване при извършване на маневри с
несамоходни плавателни съдове
Чл. 15а. (1) Водачите на кораби, маневриращи несамоходни плавателни съдове в акваториите на българските речни пристанища,
са длъжни преди началото на всяка маневра
и след нейния край да предоставят на дежурните оператори в съответния брегови център
посредством електронен доклад или чрез други
средства за информация, както следва:
1. преди началото на маневрата:
а) име на маневриращия кораб;
б) име или номер на маневрирания несамоходен плавателен съд;
в) брой на екипажа на несамоходния плавателен съд (ако е наличен такъв);
г) вид на товара на несамоходния плавателен съд;
д) местонахождение на несамоходния плавателен съд преди започване на маневрата;
е) начален час на извършване на маневрата;
2. след края на маневрата:
а) име на маневриращия кораб;
б) име или номер на маневрирания несамоходен плавателен съд;
в) вид на товара на несамоходния плавателен съд;
г) местонахождение на несамоходния плавателен съд след приключване на маневрата;
д) краен час на извършване на маневрата.
(2) Дежурните оператори в бреговия център
отразяват незабавно в системата по чл. 7, ал. 4,
т. 6а постъпилата при тях информация, като с

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
ОТ 12 ЮЛИ 2018 Г.

6975

за одобряване на допълнителни разходи/транс
фери за 2018 г. за изплащане на стипендии
и за еднократно финансово подпомагане по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2018 г., приета с Постановление
№ 17 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ,
бр. 14 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 163 050 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
у чилища и на у чениците от държавните
училища, финансирани от Министерството
на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 5130 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 157 920 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
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Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп до
качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта
на изкуството и културата“, по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г.
(2) Със сумата 219 210 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Със сумата 157 920 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси и чл. 2 от Постановление
№ 17 на Министерския съвет от 2018 г. за
приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за
изплащане от общинските училища на стипен
дии на ученици по раздел I на Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2018 г.
Община

Област

Благоевград

Благоевград

Средства
за стипендии
(в лв.)
1 620

Велико Търново Велико Търново

1 215

Пазарджик

Пазарджик

1 215

Нови пазар

Шумен

1 080

Общо:
6976
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на вътрешните рабо
ти на Република България и Министерството
на вътрешните работи на Обединените араб
ски емирства относно взаимното признаване
и подмяната на свидетелства за управление
на МПС
(Одобрен с Решение № 338 от 21 май 2018 г. на
Министерския съвет. В сила от 3 юли 2018 г.)
Преамбюл
Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството на
вътрешните работи на Обединените арабски
емирства (наричани по-нататък „страни“),
вярвайки в дълбоките отношения между
двете страни,
желаейки да улеснят движението на техните граждани, притежаващи свидетелства за
управление на МПС, издадени от съответните
компетентни органи на страните, по време на
посещение или пребиваване на територията
на другата страна,
се споразумяха за следното:
Член 1
Признаване на свидетелства за управление
на МПС
За целите на прилагане на този Меморандум за разбирателство всяка страна признава
валидността на свидетелство за управление
на МПС, издадено от другата страна на тези
граждани, които пристигат с цел пребиваване или с туристическа виза, при условие че
притежателят на свидетелството отговаря на
изискванията за минимална възраст за различните категории свидетелства за управление
на МПС, определени от другата страна.
Член 2
Процедури и условия
За граждани, които пристигат с цел пребиваване, всяка от страните освобождава кандидата
за подмяна на свидетелство за управление на
МПС, издадено от другата страна, от съответните теоретични и практически изпити. Това
освобождаване се ограничава до свидетелство
за управление на МПС за категория за управление на леки/моторни превозни средства.
По отношение на всички останали категории,
а именно тези за мотоциклети, тежкотоварни
автомобили, ремаркета и автобуси, се запазва
изискването за преминаване на съответните
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теоретични и практически изпити, предвидени
от националното законодателство на другата
страна. Във всеки случай кандидатът трябва
да премине медицинските прегледи, предвидени от всяка от двете страни. Периодът от
време, през който подмяната на свидетелствата
трябва да се осъществи, като се започне от
датата, на която притежателят се е установил
в страната, се определя от националното законодателство на съответната страна.
Видове свидетелства за управление на МПС
се обменят в съответствие със следната таблица:
Република България

Обединени
арабски
емирства

категория

категория

B – моторни превозни средства с
допустима максимална маса, която
не надвишава 3500 kg, проектирани
и конструирани за превоз на не
повече от 8 пътници плюс водача;
моторните превозни средства от
тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима
максимална маса, която не надвишава 750 kg, без да се нарушават
ра зпоредби т е на п ра ви лата за
одобряване на типа за съответните
превозни средства; моторни превозни средства от тази категория
могат да образуват състав с ремарке
с допустима максимална маса,
надвишаваща 750 kg, при условие
че допустимата максимална маса
на състава не надвишава 4250 kg.

Лек автомоби л, ч ие т о
не т о т егло
не надвишава 2,5 тона.

Член 3
Условия за подмяна
Редът и условията, при които свидетелствата
за управление на МПС могат да се подменят,
са следните:
1. К андидатът за подмяна на свидетелство за
управление на МПС трябва да притежава
валидно разрешeние за пребиваване.
2. С видетелството за управление на МПС
трябва да е валидно и постоянно.
3. К андидатът трябва да отговаря на изискванията за минимална възраст, установени от двете страни за различните
категории свидетелства за управление
на МПС.
4. С видетелството за управление на МПС,
което ще се подменя, трябва да бъде в
съответствие с одобрените образци.
5. С видетелството за управление на МПС
на кандидатите трябва да бъде заменено с
еквивалентен вид свидетелство съгласно
таблицата към чл. 2.
6. К андидатът за подмяна на свидетелство за
управление на МПС трябва да представи
официален превод на свидетелството за
управление на МПС, издаден от сертифицирано бюро за легални преводи.
7. К андидатът трябва да премине изискваните медицински прегледи.
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8. З
 амененото свидетелство за управление
на МПС се регламентира от всички
условия съгласно националното законодателство на двете страни.
9. З амененото свидетелство за управление
на МПС се изпраща на издаващия орган
в другата страна по дипломатически път.
10. Р а зпоредби т е на т ози Мемора н д у м
за разбирателство не се прилагат по
отношение на кандидати, които не са
граждани на нито една от страните.
Член 4
Валидност на свидетелството за управление
на МПС
В случай на съмнения, свързани с валидността или автентичността на свидетелство за
управление на МПС, представено за подмяна,
компетентният орган, който извършва подмяната, може да поиска от компетентния орган
на другата страна да провери валидността
или автентичността на това свидетелство за
управление на МПС по дипломатически път.
Член 5
Изменения в законите и правилата за дви
жение по пътищата и компетентни органи
1. В
 сяка страна трябва незабавно да уведоми другата страна за всички изменения
в своето национално законодателство в
областта на свидетелствата за управление
на МПС или законите и правилата за
движение по пътищата или компетентните органи по дипломатически път.
2. З а целите на този Меморандум за разбирателство компетентните органи за
признаване и подмяна на свидетелства
за управление на МПС са:
а) За Република България:
 – Министерство на вътрешните работи
Г лавна дирекция „Национална полиция“,
отдел „Пътна полиция“
А дрес: София, България, бул. Александър Малинов № 1, пощенски код 1715
тел.: 00359 2 982 99 10
факс: 00359 2 982 99 65
ел. поща: driving _licenses.150@mvr.bg.
б) За Обединените арабски емирства:
 – Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Координиране на
движението“
Адрес: Абу Даби, пощенска кутия 398
Факс: 0097124021667.
Член 6
Уреждане на спорни въпроси
Всякакви спорни въпроси, произтичащи
от прилагането на този Меморандум за разбирателство, се уреждат чрез преговори и
консултации по дипломатически път между
договарящите страни.
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Член 7
Влизане в сила и прекратяване
1. Този Меморандум за разбирателство
влиза в сила 30 дни след датата на подписването и ще бъде валиден за неопределен
период от време.
2. Услови я та на т ози Mемора н д у м за
разбирателство могат да бъдат изменяни по
взаимно писмено съгласие на двете страни.
3. Всяка от договарящите страни може да
прекрати този Меморандум за разбирателство, като представи предварително писмено
предизвестие от три месеца до другата страна
по дипломатически път.
4. Прекратяването на този Меморандум
не оказва влияние на валидността на свидетелства за управление на МПС, заменени в
периода, когато е бил валиден.
Изготвен в Абу Даби на 3 юни 2018 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, арабски и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на различия при тълкуването предимство има текстът на английски език.
За Министерството
За Министерството
на вътрешните работи
на вътрешните работи
на Република България:
на Обединените
Богдан Коларов,
арабски емирства:
извънреден и
Ахмед Сари Ал Мазруи,
пълномощен посланик
заместник-министър
на Република България
на външните работи
в Обединените
и международното
арабски емирства
сътрудничество
6912

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
център за информация и документация
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат функциите,
устройството, дейността, организацията на
работа, структурата и числеността на персонала на Националния център за информация и
документация, наричан по-нататък „центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице на
бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката със седалище София, бул.
Д-р Г. М. Димитров № 50 и 52А.
(2) Центърът събира, съхранява, обработва
и разпространява информация и документация
за постиженията в образованието и науката,
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като подготвя продукти в печатна и/или
електронна форма.
(3) Центърът осъществява дейността по
ал. 2, като:
1. събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване български и чуждестранни
издания в печатен и електронен вид;
2. разпространява библиографска и аналитична информация и поддържа специализирани бази данни;
3. подготвя и издава информационни и
други издания;
4. извършва библиотечно-информационно
обслужване на базата на собствени и външни
ресурси;
5. развива научноизследователска дейност
в областта на библиотечните и информационните науки;
6. подготвя обзори, библиографски справки
и други информационни продукти по заявка,
включително и на физически лица;
7. създава и поддържа национален фонд
на защитените дисертационни трудове и Регистър на лицата, придобили образователна и
научна степен „доктор“ и/или научна степен
„доктор на науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица
в Република България.
(4) Цент ърът предоставя по заявка на
Министерството на образованието и науката, Народното събрание, администрацията
на президента, Министерския съвет и други
министерства и ведомства библиографска
и аналитична информация за постигане на
европейско качество и хармонизиране на
българското образование и обучение с политиките и практиките на Европейския съюз.
(5) Центърът изпълнява функциите на
Национален информационен център за академично признаване и мобилност по смисъла
на чл. IX.2 от Конвенцията за признаване на
квалификациите, отнасящи се до висшето
образование в Европейския регион (ратифицирана със закон, ДВ, бр. 25 от 2000 г.), като:
1. предоставя на страните по конвенцията,
на чуждестранни висши училища и чужди
граждани информация за системата на висшето
образование в Република България;
2. събира, обобщава и предоставя на компетентните национални органи, висши училища
и граждани информация за системите на вис
ше образование в страните по конвенцията;
3. подпомага информационно Съвета по
академично признаване по чл. 15;
4. при поискване информира български
и чуждестранни институции и граждани за
държавните изисквания за признаване на вис
ше образование, придобито в чуждестранни
висши училища;
5. информира висшите училища за основните документи, приети от Европейските мрежи
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ENIC/NARIC и отнасящи се до академичното
признаване, както и за решенията на годишните пленарни сесии на мрежите;
6. поддържа база данни с публичен достъп за
подадените заявления за признаване на висше
образование и за издадените удостоверения и
отказите за признаване на придобито висше
образование в чуждестранни висши училища;
7. поддържа база данни и осигурява достъп
до подписаните с електронен подпис удостоверения за признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища;
8. поддържа база данни на обезсилените
удостоверения за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши
училища;
9. поддържа база данни с публичен достъп
за взетите решения за признаване на висше
образование от висшите училища.
(6) Организира процедурата по признаване
на придобито висше образование в чужде
странни висши училища с цел улесняване на
достъпа до пазара на труда, както и за други
цели, когато заявителят има правен интерес.
(7) Центърът подпомага висшите училища
при признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел
продължаване на обучението в същото висше
училище с информация и експертна оценка
в съответствие с чл. 17, ал. 3 от Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, наричана по-нататък „Наредбата“
(обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25
и 79 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 102 от
2011 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 76 от 2016 г. и
бр. 86 от 2017 г.).
(8) Центърът създава и поддържа информационна база данни на български и на
английски език, съдържаща списъка на регулираните професии в Република България
и условията за достъп и упражняването им,
както и информация, свързана с регулираните професии в другите държави – членки на
Европейския съюз.
(9) Центърът координира административното сътрудничество между компетентните
органи по Директива 2005/36/ЕО на Европейск и я парламент и на Съвета относно
признаването на професионални квалификации (ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.) в Информационната система на вътрешния пазар на
Европейския съюз във връзка с прилагането
на директивата.
(10) Центърът издава удостоверения за
придобита професионална квалификация по
нерегулирана професия на територията на
Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия
на територията на друга държава.
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(11) Центърът води регистър на издадените
удостоверения по ал. 10 и на направените
откази за издаване на удостоверения.
(12) Центърът изпълнява функциите на
помощен център по смисъла на чл. 57б от
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на
професионалните квалификации.
(13) Центърът отговаря за заявленията за
европейска професионална карта за професиите от Анекс 1 на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г.
относно процедурата за издаване на европейска
професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ, L 159/27 от 25 юни 2015 г.), които
не са регулирани в Република България, и е
компетентен за издаването є в случаите по
чл. 4в от Директива 2005/36/ЕО.
(14) Цент ърът организира и извършва
дейностите по издаване на удостоверение
APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на пред
училищното, училищното и професионалното
образование и обучение и от Министерството
на образованието и науката и неговите звена.
(15) Центърът поддържа Регистър на заверените до 31 май 2013 г. образователни
документи, Регистър на издадените удостоверения APOSTILLE и база данни за постъпили
неистински документи за образование.
(16) Центърът води и поддържа Регистъра
за научната дейност в Република България
по чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания и координира дейността на
националния регистър с европейската мрежа
на научни регистри – ЕУРОКРИС.
(17) Центърът поддържа портал за достъп
до електронните административни услуги и
портал „Национална педагогическа мрежа“
в изпълнение на Националната стратегия за
развитие на педагогическите кадри.
(18) Цент ърът организира процеду рата
по признаване на придобита в чуждестранни висши училища и научни организации
образователна и научна степен „доктор“ и/
или научна степен „доктор на науките“ с цел
улесняване на достъпа до пазара на труда,
както и за други цели, когато заявителят има
правен интерес.
(19) Цент ърът организира и извършва
дейностите по издаване на удостоверения за
придобити научна степен или научно звание
по отменения Закон за научните степени и
научните звания, в случаите по § 9б от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България.
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(20) Центърът поддържа Списък на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази
данни с научна информация.
(21) Центърът поддържа Национален реферативен списък на съвременни български
научни издания с научно рецензиране.
Чл. 3. Дейността на центъра се финансира от:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. собствени приходи.
Раздел II
Структура и управление на центъра
Чл. 4. Центърът се ръководи и представлява
от изпълнителен директор, който се назначава
от министъра на образованието и науката.
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на
центъра се подпомага в своята дейност от
дирекционен съвет.
(2) Членовете на дирекционния съвет се
определят със заповед на изпълнителния
директор.
(3) Председател на дирекционния съвет е
изпълнителният директор на центъра.
Чл. 6. (1) Правомощия на изпълнителния
директор на центъра са:
1. да ръководи и организира дейността на
центъра и да го представлява в страната и
в чужбина;
2. да изготвя и представя на министъра на
образованието и науката годишен доклад за
дейността на центъра;
3. да разработва проект на бюджет и да
го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
4. да се разпорежда с бюджетните средства
на центъра при спазване на действащата нормативна уредба и да отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното
разходване на финансовите средства;
5. да организира двустранно и многостранно
сътрудничество по предмета на дейност и в
съответствие с политиката на Министерството
на образованието и науката;
6. да назначава и освобождава служителите,
работещи в центъра;
7. да утвърждава длъжностното разписание
и поименното разписание на длъжностите в
центъра;
8. да утвърждава правилник за вътрешния
ред на центъра;
9. да разрешава ползването на отпуск на
служителите;
10. да командирова служителите на центъра
и да одобрява писмен отчет за разходите за
командировки;
11. да сключва договори с физически и
юридически лица, свързани с дейността на
центъра;
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12. да утвърждава вътрешноадминистративни правила за организация на работата и
обработка на документи във връзка с оказване
на съдействие и съобразяване с отправени
предложения и препоръки от националния
омбудсман;
13. да утвърждава ценоразпис на услугите
и информационните продукти, предоставяни
от центъра.
(2) В изпълнение на свои нормативноустановени правомощия изпълнителният директор
на центъра издава заповеди.
(3) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие се изпълняват от заместник, определен със заповед за всеки конкретен
случай.
Чл. 7. (1) Главният секретар ръководи,
координира и контролира функционирането
на администрацията на центъра за:
1. точното спазване на нормативните актове;
2. подготовката и съгласуването на заповедите и трудовите договори за възникването,
изменението и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения със служителите
в центъра;
3. осигуряването на организацията и осъществяването на контрола по провеждане на
атестирането на служителите;
4. планирането и организирането на дейностите, свързани с обучението и кариерното
развитие на служителите в центъра;
5. подготовката и съгласуването на договори
с физически и юридически лица, свързани с
дейността на центъра;
6. подготовката и изпълнението на заповедите на изпълнителния директор на центъра;
7. осъществяването на координаци я и
контрол относно стопанисването и управлението на имотите – държавна собственост,
предоставени на центъра;
8. провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки;
9. изпълнението на други задачи, определени със заповед на изпълнителния директор
на центъра.
(2) Главният секретар осъществява общия
контрол за изпълнението на задачите в центъра, като:
1. контролира спазването на сроковете
при осъществяване на административното
обслужване на физически и юридически лица;
2. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване;
3. отговаря за работата с документите и за
съхраняването им;
4. отговаря за опазването на служебната
тайна;
5. контролира спазването на изискванията
за безопасност и противопожарна охрана;
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6. контролира организирането и осигуряването на охранителния и пропускателния
режим в сградата на центъра;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.
Чл. 8. (1) Центърът е структуриран в обща
и специализирана администрация, като:
1. общата администрация е организирана
в дирекция „Административна, финансовосчетоводна дейност и управление на собствеността“;
2. специа лизираната а дминист раци я е
организирана в 4 дирекции: дирекция „Академично признаване и регулирани професии“,
дирекция „Научно-техническа и педагогическа
библиотека“, дирекция „Регистри и информационно осигуряване“ и дирекция „Заверки и
информационни продукти“.
(2) Числеността на персонала в организационните структури и административните
звена на центъра е посочена в приложението.
Чл. 9. Дирекция „Административна, финансово-счетоводна дейност и управление
на собственост та“ осъщест вява следни те
дейности:
1. организира и извършва дейностите,
свързани с изготвянето на административни
актове, трудови договори и други документи по
възникването, изменението и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
на служителите в центъра;
2. образува, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите; издава и заверява служебни и трудови книжки;
издава служебни бележки и документи за
пенсиониране;
3. организира дейността по атестиране чрез
оценка на трудовото изпълнение на служителите в центъра;
4. организира и контролира деловодната
дейност и движението на кореспонденцията;
5. организира съхраняването и ползването
на архива на центъра;
6. извършва финансово-счетоводното обслужване и счетоводната отчетност на центъра
в съответствие с нормативните документи,
отнасящи се за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
7. организира законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет;
8. организира и изпълнява дейността по
възлагането на обществени поръчки;
9. стопанисва имотите – държавна собственост, и движимите вещи на центъра при
спазване на изискванията на действащите
нормативни актове;
10. организира и извършва цялостното материално-техническо обслужване на центъра;
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11. организира и осигурява охранителния
и пропускателния режим в сградата на центъра, координира и осигурява поддържането
и ремонта на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи.
Чл. 10. Дирекция „Академично признаване и регулирани професии“ осъществява
следните дейности:
1. изгражда, поддържа и обновява интернет портала на дейностите по признаване
на придобито висше образование в чужде
странни висши училища и на професионални
квалификации;
2. предоставя актуализирана информация за
системата на българското висше образование
в интернет портала на мрежите ENIC/NARIC;
3. участва във вземането на решения на
годишните пленарни сесии на мрежите ENIC/
NARIC и предоставя информация за техните
основни документи и решения;
4. поддържа актуализирана информация в
националния раздел за Република България на
интернет страницата на академичния портал
на ЮНЕСКО;
5. предоставя на чу ж дестранни висши
училища и чужди граждани информация за
системата на висшето образование в Репуб
лика България;
6. отговаря на запитвания относно държавните изисквания за признаване на висше
образование, придобито в чуждестранни висши училища;
7. приема и обработва документи и подготвя издаването на удостоверения за признаване на степени на висше образование
по документи, издадени от чуждестранни
висши училища;
8. извършва проверка на статута на чуждестранни висши училища за съответствие с
изискванията на чл. 2 и чл. 4, ал. 1 от Наредбата, на автентичността на образователни
документи по постъпили в центъра заявления
за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища и за
наличието на някое от основанията по чл. 7а
от Наредбата;
9. при констатиране наличие на някое от
основанията по чл. 7а от Наредбата изготвя
предложение до изпълнителния директор на
центъра за недопускане до оценяване на представените документи в Съвета по академично
признаване;
10. подпомага висшите училища с информация и експертна оценка в съответствие с
чл. 17, ал. 3 от Наредбата;
11. подготвя и организира заседанията на
Съвета по академично признаване;
12. изгражда, поддържа и актуализира интернет страницата на списъка на регулираните
професии в Република България;
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13. подготвя и разпространява информация за регулираните професии в печатна и
електронна форма и отговаря на запитвания
относно упражняването на регулирани професии в Република България и в други държави – членки на Европейския съюз;
14. изпълнява функциите на делегиран координатор по признаване на професионални
квалификации в Информационната система
на вътрешния пазар на Европейския съюз
(IMI) и съдейства за административното сътрудничество между компетентните органи
по Директива 2005/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно признаването
на професионални квалификации;
15. приема, обработва документи и подготвя
предложения за издаване на удостоверения
за придобита професионална квалификация
по нерегулирана професия на територията на
Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия
на територията на друга държава членка, или
прави мотивирани предложения за откази за
издаване на удостоверения;
16. поддържа база данни с публичен достъп
за подадените заявления за признаване на
висше образование и за издадените удостоверения, за отказите и за обезсилените удостоверения за признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища;
17. поддържа база данни и осигурява достъп
до подписаните с електронен подпис удостоверения за признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища;
18. поддържа информационна база данни
на български и на английски език, съдържаща списъка на регулираните професии в
Република България и условията за достъп и
упражняването им;
19. поддържа регистър на издадените удостоверения и на направените откази относно
придобита професионална квалификация по
нерегулирана професия на територията на
Република България;
20. поддържа база данни с публичен достъп
за взетите решения за признаване на висше
образование от висшите училища;
21. извърш ва дей нос т и т е на помощен
център по смисъла на чл. 57б от Директива
2005/36/ЕО;
22. отговаря за заявленията за европейска
професионална карта за професиите от Анекс 1
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983,
които не са регулирани в Република България,
и Центърът е компетентен за издаването є в
случаите по чл. 4в от Директива 2005/36/ЕО;
23. осъществява процедурата по признаване
на придобита в чуждестранни висши училища
и научни организации образователна и научна
степен „доктор“ и/или научна степен „доктор
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на науките“ с цел улесняване на достъпа до
пазара на труда, както и за други цели, когато
заявителят има правен интерес.
Чл. 11. Ди рек ци я „Нау чно-тех ни ческа
и педагогическа библиотека“ осъществява
следните дейности:
1. поддържа и актуализира национален
фонд от защитени дисертационни трудове,
научноизследователски разработки и други
научни публикации във всички области на
науката;
2. събира, обработва, развива и предоставя за ползване библиотечно-информационни
ресурси в областта на науката, технологиите,
педагогиката и образованието в печатен и
електронен вид;
3. осигурява пълно и многоаспектно разкриване на библиотечно-информационните
ресурси чрез електронен каталог и библио
графски бази данни;
4. извършва библиотечно обслужване за
различни категории читатели на базата на
собствените библиотечно-информационни
ресурси и чрез системата за междубиблиотечно заемане в страната и международно
междубиблиотечно заемане;
5. извършва информационно обслужване
на основата на собствена база данни и чрез
дистанционен достъп до национални и международни политематични библиографски и
пълнотекстови бази данни;
6. системно информира потребителите за
новонабавени източници на информация и
за осигурен достъп до нови информационни
ресурси;
7. разпространява информация за българските постижения в областта на науката,
технологиите и техниката, образованието и
педагогиката, като извършва международен
книгообмен с библиотеки, издателства, научни
организации и др.;
8. сътрудничи с библиотеки и други сродни
институции и участва в национални и международни проекти и програми;
9. поддържа портал „Национална педагогическа мрежа“ в изпълнение на Националната
стратегия за развитие на педагогическите
кадри;
10. поддържа Списък на съвременните
български научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни
с научна информация, при условия и по ред,
у твърдени със заповед на изпълнителния
директор на центъра;
11. поддържа Национален реферативен
списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране при условия и по
ред, утвърдени със заповед на изпълнителния
директор на центъра.
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Чл. 12. Дирекция „Регистри и информационно осигуряване“ осъществява следните
дейности:
1. поддържа двуезичен Регистър на лицата,
придобили образователна и научна степен
„доктор“ и/или научната степен „доктор на
науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република
България;
2. вписва в Регистъра по т. 1 признаването
по реда на чл. 10, т. 23;
3. развива и внедрява програмни системи
за автоматизиране на отделните дейности в
центъра, както и поддържането и осигуряването на достъпа до базите данни и информационните масиви, създавани в центъра;
4. води и поддържа регистъра за научната дейност в Република България по чл. 7б
от Закона за насърчаване на научните изследвания като регистър с възможност за
електронно заявяване на първоначално вписване и последващи промени във вписаните
обстоятелства;
5. поддържа портала на центъра за достъп
до електронните административни услуги;
6. извършва необходимите дейности по
издаването на удостоверенията за придобити
научна степен или научно звание по отменения
Закон за научните степени и научните звания,
в случаите по § 9б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за развитието
на академичния състав в Република България.
Чл. 13. Дирекция „Заверки и информационни продукти“ осъществява следните дейности:
1. организира и извършва дейностите по
издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите
в системата на предучилищното, училищното
и професионалното образование и обучение
и от Министерството на образованието и
науката и неговите звена;
2. поддържа Регистър на заверените до
31 май 2013 г. образователни документи, Регистър на издадените удостоверения APOSTILLE
и база данни за постъпили неистински документи за образование;
3. подготвя обзори, справки и други информационни продукти по заявка, необходими за
сравнителни анализи, прогнози, концепции,
стратегии, програми и проекти на закони и
подзаконови нормативни документи в сферата
на образованието, педагогиката, науката и иновациите, за постигане на европейско качество
и хармонизиране на българското образование
и обучение с политиките и практиките на
Европейския съюз;
4. осигурява актуална информация за национални, регионални, европейски и трансевропейски инициативи и програми в областта
на образованието и науката;
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5. организира подготовката и издаването
на информационни и други издания в печатен
и електронен формат;
6. участва в поддържането на портал „Национална педагогическа мрежа“ в изпълнение
на Националната стратегия за развитие на
педагогическите кадри.
Раздел III
Признаване на висше образование, придобито
в чуждестранни висши училища
Чл. 14. Процедурата по признаване на вис
ше образование, придобито в чуждестранни
висши училища, се организира от министъра
на образованието и науката чрез центъра в
случаите по чл. 6, т. 3 от Наредбата.
Чл. 15. (1) Министърът на образованието
и науката определя със заповед Съвет по
академично признаване, наричан по-нататък
„съвета“, който включва председател – изпълнителният директор на центъра, и членове – двама представители на Министерството
на образованието и науката и две длъжностни
лица от администрацията на центъра.
(2) Работата на съвета се подпомага от
секретар – длъжностно лице от администрацията на центъра без право на глас, определено
със заповед на изпълнителния директор.
Чл. 16. (1) Съветът разглежда представените дипломи за висше образование и другите
документи, свързани с признаването им, след
извършване на проверката по чл. 10, т. 8 и
установяване статута на чуждестранните вис
ши училища и автентичността на издадените
от тях дипломи.
(2) Съветът има следните функции:
1. анализира представените дипломи за
висше образование и другите документи,
свързани с признаването им;
2. изисква допълнителна информация и/
или документи от лицето, направило искане
за признаване на висше образование, което
следва да ги представи в срок, определен от
съвета, но не по-дълъг от два месеца считано
от датата на съобщаването;
3. отправя искане за допълнителна информация от висшето училище, издало дипломата
за висше образование, или от компетентните
органи на държавата, в която е придобито
висшето образование;
4. извършва експертна оценка за съответствието на данните в представените документи за висше образование, придобито в
чуждестранни висши училища, с държавните
изисквания за придобиване на висше образование в Република България;
5. дава предложение на изпълнителния
директор на центъра за решение относно признаване на висше образование, придобито в
чуждестранни висши училища, за признаване
или за отказ от признаване, в който може да
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бъде включена препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи
признаване на по-късен етап, включително
полагане на допълнителни изпити.
Чл. 17. (1) Лицата, желаещи признаване
на висше образование, подават лично или
чрез упълномощено лице в центъра или по
електронен път писмено заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор,
към което представят документите по чл. 8,
ал. 1 от Наредбата.
(2) Длъжностно лице от администрацията
на центъра проверява документите по ал. 1
при подаването им и в 14-дневен срок след
проверката заявителят или упълномощеното
от него лице може да получи оригиналите
на документите.
(3) В случаите на подаване на документите по електронен път към заявлението се
прилагат сканирани копия на изискваните
документи, подписани с електронен подпис.
Чл. 18. (1) Процедурата по признаване на
висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се прекратява в следните
случаи:
1. по писмено искане на заявителя или на
упълномощеното от него лице;
2. при непредставяне в определения срок на
изискуемите по чл. 16, ал. 2, т. 2 документи.
(2) Процедурата по признаване на висше
образование, п ри доби т о в ч у ж дест ранни
висши училища, се прекратява със заповед
на изпълнителния директор на центъра или
на упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 19. В случаите по чл. 7а от Наредбата
изпълнителният директор на центъра уведомява писмено заявителя или упълномощеното
от него лице за недопускане до оценяване в
съвета на представения за признаване документ за съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в
Република България.
Чл. 20. (1) Съветът разглежда подаденото
в центъра заявление за признаване на висше
образование в срок до два месеца считано от
датата на представяне на всички необходими
документи. Срокът може да се удължи еднократно с времето, необходимо за получаване
на отговор на искането по чл. 16, ал. 2, т. 3.
(2) Съветът заседава най-малко веднъж
месечно и приема предложението по чл. 16,
ал. 2, т. 5 с обикновено мнозинство.
(3) Заседанията на съвета се провеждат,
ако присъстват не по-малко от половината
от членовете му.
(4) При отсъствие на председателя заседанията на съвета се водят от един от членовете
му, когото председателят писмено е определил
преди заседанието.
(5) За заседанията на съвета се изготвя
протокол, който се подписва от председателя и
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от секретаря. В протокола се отразяват предложения за решенията относно признаване или
отказ от признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища.
Чл. 21. (1) Дейността на съвета се подпомага от консултанти, хабилитирани лица от
областите на висше образование съгласно
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.),
и експерти – длъжностни лица от дирекция
„Академично признаване и регулирани професии“. Списъкът с консултантите и експертите
се утвърждава от изпълнителния директор
на центъра.
(2) Консултантите и експертите по ал. 1
могат да бъдат канени за участие в заседанията
на съвета без право на глас.
(3) Консултантите и експертите изготвят
писмени становища за признаване или за
отказ от признаване на представените дипломи за висше образование извън случаите по
чл. 18, ал. 1 за прекратяване на процедурата
по признаване.
(4) Становищата се изготвят индивидуално
от всеки консултант от съответното професионално направление в област на висшето
образование или експерт. Когато представената диплома за висше образование е по
специалност с интердисциплинарен характер,
становищата могат да се изготвят от двама
или повече консултанти или експерти.
(5) Становищата се изготвят на бланка по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на центъра.
(6) В становището се посочва наличието на
съответствие, респ. несъответствие, на данните
от представените документи за проведеното
обучение в чуждестранното висше училище
с държавните изисквания за придобиване на
висше образование в Република България.
Становището съдържа конкретни мотиви за
признаване или за отказ от признаване при
отчитане на показателите по чл. 11, ал. 2 от
Наредбата.
(7) В случаите на отказ по чл. 12, ал. 1 от
Наредбата консултантите могат да включат
в становището си препоръка за възможните
мерки, които лицето да предприеме, за да
получи признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителни изпити.
(8) Представените дипломи за висше образование с другите документи, свързани с
признаването и изготвените от консултантите
и експертите становища към тях, се разглеждат
на заседание на съвета.
(9) Консултантите имат право да изискват
от съвета предоставянето на допълнителна
информация, когато им е необходима за изготвяне на становище.
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Чл. 22. Членовете на съвета, консултантите
и експертите нямат право да разпространяват
информация и данни, станали им известни
при или по повод на участието им в работата
на съвета.
Чл. 23. (1) Удостоверението по чл. 14, ал. 1
от Наредбата се издава по образец, утвърден
от изпълнителния директор на центъра.
(2) Удостоверението по а л. 1 или мотивираният отказ да бъде признато висше
образование се подписват от изпълнителния
директор на центъра или от упълномощено
от него длъжностно лице. В отказа може да
се включи препоръка за възможните мерки,
които лицето да предприеме, за да получи
признаване на по-късен етап, включително
полагане на допълнителните изпити.
Чл. 24. Изпълнителният директор на центъра утвърждава със заповед образци на заявления в случаите по чл. 14а, ал. 2 и чл. 14б
от Наредбата.
Чл. 25. В случаите по чл. 14в от Наредбата
издаденото удостоверение се обезсилва със заповед на изпълнителния директор на центъра.
Раздел IV
Признаване на образователна и научна степен
„доктор“ и научна степен „доктор на науките“,
придобити в чуждестранни висши училища
и научни организации
Чл. 26. (1) Процедурата по признаване на
образователна и научна степен „доктор“ и/или
научна степен „доктор на науките“, придобити в чуждестранни висши училища и научни
организации, се извършва за улесняване на
достъпа до пазара на труда, както и за други
цели, когато заявителят има правен интерес,
при условията и реда, предвидени в настоящия раздел и в съответствие с нормативните
актове и международните договори, по които
Република България е страна.
(2) Признаването на придобита в чужбина
степен, съответстваща на образователната и
научна степен „доктор“ или на научната степен
„доктор на науките“, е официално писмено
потвърждение на стойността на дипломата
или на друг аналогичен документ, издаден
от образователна или научна институция,
призната от компетентен държавен орган за
част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност
на съответната държава.
Чл. 27. Право на признаване на придобита в чужбина научна степен имат български
граждани, чужденци и лица със статут на
бежанци, които са се обучавали във висши
училища или научни организации, създадени
и функциониращи по законоустановения ред в
страната, в която е придобита научната степен.
Чл. 28. Придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен
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„доктор“ или на научната степен „доктор на
науките“, се удостоверява с диплома или с друг
аналогичен документ, издаден от образователна
или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на
светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава.
Чл. 29. (1) Лицата, желаещи признаване,
подават писмено заявление, към което прилагат следните документи:
1. оригинал и копие на дипломата за научна
степен или на друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция;
2. дисертацията и автореферата (на хартиен
и електронен носител), в случай че присъждането на степента изисква такива;
3. други документи, имащи отношение към
признаването, ако притежават такива;
4. документ, удостоверяващ промяната в
имената на заявителя, ако има такава.
(2) При подаване на заявлението лично
заявителят представя за сверяване на данните
лична карта или друг национален документ
за самоли чност (за ч у ж ди г ра ж дани). В
случаите, когато заявлението се подава от
упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя.
(3) Документите по ал. 1, т. 1 и 3, издадени
извън страните – членки на Европейския съюз,
и страните по Конвенцията за признаване на
квалификациите, отнасящи се до висшето
образование в Европейския регион, трябва
да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни
договори, по които Република България е
страна, или на Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранните публични актове, а при липса на такива
разпоредби – да са преминали процедура по
общия ред за легализациите, преводите и
заверките на документи и други книжа.
(4) Документите по ал. 1, т. 1 и 3, издадени
в страните – членки на Европейския съюз,
и в страните по Конвенцията за признаване
на квалификациите, отнасящи се до висшето
образование в Европейския регион, трябва
да бъдат придружени с превод на български
език от лице, извършващо преводи по реда на
глава трета от Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа, утвърден с Постановление № 184 на
Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73
от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77
от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г.,
бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.).
(5) Документът, удостоверяващ промяната
в имената на заявителя по ал. 1, т. 4, представен на чужд език, трябва да бъде придружен
с превод на български език.
(6) Подаването на документите по ал. 1
се осъществява лично от заявителя или чрез
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упълномощено от него лице в НАЦИД или
по електронен път.
(7) Длъжностно лице от администрацията
на центъра проверява документа по ал. 1,
т. 1 в 14-дневен срок след подаването му,
като след изтичане на срока заявителят или
упълномощеното от него лице може да получи
оригиналите на документите.
(8) В случаите на подаване на документите по електронен път към заявлението се
прилагат сканирани копия на изискваните
документи, подписани с електронен подпис.
Чл. 30. (1) Признаването на придобита в
чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор“ и на научната
степен „доктор на науките“, включва:
1. проверка на статута на висшето училище
или научната организация, издала документите
по чл. 29, ал. 1;
2. проверка на автентичността на документите по чл. 29, ал. 1;
3. проверка на данните от документите по
чл. 29, ал. 1 и установяване на съответствието
на придобитата в чужбина степен с образователна и научна степен „доктор“ и/или научна
степен „доктор на науките“;
4. вземане на решение за признаване на
образователната и научна степен „доктор“ или
на научната степен „доктор на науките“, за
отказ тя да бъде призната или за прекратяване
на процедурата.
(2) При необходимост може да бъде поискана допълнителна информация от висшето
училище/научната организация, в която е
придобита научната степен, или от заявителя,
който следва да ги представи в срок, определен
от изпълнителния директор, но не по-дълъг от
два месеца считано от датата на съобщаването.
(3) Признаване на придобита в чужбина
степен, съответстваща на образователната и
научна степен „доктор“ и на научната степен
„доктор на науките“, се отказва, когато е:
1. представен за признаване документ,
който не е диплома или друг аналогичен
документ за научна степен или не е издаден
от образователна или научна институция,
призната от компетентен държавен орган за
част от системата на висшето образование и
научноизследователската дейност в съответната държава;
2. представен за признаване документ,
който е издаден от образователна или научна
институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на висшето
образование и научноизследователската дейност в съответната държава, но е присъден
без защита на дисертационен труд, в случай
че присъждането на научната степен изисква
такъв, или не съответства на образователната
и научна степен „доктор“ и/или на научната
степен „доктор на науките“;
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3. п р едс т а вена д и п лома , изда дена о т
ч у ж дест ранно висше у чилище или нау чна организация, призната от компетентен
държавен орган на съответната държава по
местонахождение за част от системата є на
висше образование и научноизследователската дейност, но обучението е проведено
или дисертацията е защитена в структури на
територията на друга държава, които не са
открити и не функционират в съответствие
с нейното законодателство в областта на
висшето образование и научноизследователската дейност;
4. представен документ, удостоверяващ
научна степен, придобита в чужбина, за който
след извършване на проверка се установи, че
не е издаден от съответното висше училище
или научна организация.
(4) Отказът за признаване може да се
обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 31. Изпълнителният директор на центъра издава удостоверение за признаване или
отказ в срок до два месеца от подаване на
заявлението или от датата на представяне на
документите по чл. 30, ал. 2.
Чл. 32. Процедурата по признаване на образователната и научна степен „доктор“ или
на научната степен „доктор на науките“ се
подпомага при необходимост от консултанти –
хабилитирани лица от областите на висше
образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, и експерти – длъжностни
лица от дирекция „Академично признаване и
регулирани професии“, определени със заповед на изпълнителния директор на центъра.
Чл. 33. Процеду рата по признаване на
образователната и научна степен „доктор“
или на научната степен „доктор на науките“
се прекратява в следните случаи:
1. по писмено искане на заявителя или на
упълномощеното от него лице;
2. при непредставяне в определения срок
на изискуемите допълнителни документи по
реда на чл. 30, ал. 2.
Чл. 34. (1) Удостоверението за признаване
се издава по образец, утвърден от изпълнителния директор на центъра.
(2) Удостоверението по ал. 1 се подписва
от изпълнителния директор на центъра или
от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Служебно или по молба на заинтересованото лице може да се поправят очевидни
фактически грешки, допуснати в удостоверението по ал. 1.
(4) За поправка на очевидна фактическа
грешка в удостоверението по ал. 1 заинтересованото лице или упълномощено от него лице
подава заявление в центъра или по електронен
път, подписано с електронен подпис.
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(5) В случай че производството по поправка
на очевидна фактическа грешка в удостоверението по ал. 1 се инициира служебно,
заинтересованото лице се уведомява.
(6) Решението за поправка на издаденото
удостоверение подлежи на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
След влизането му в сила заинтересуваното
лице връща оригинала на поправеното удостоверение и му се издава ново удостоверение,
в което е отразена поправката. Поправеното
удостоверение се унищожава.
(7) Ако издаденото удостоверение по ал. 1
бъде изгубено или унищожено, по заявление
на заинтересованото лице се издава дубликат.
Чл. 35. Изпълнителният директор на цент ъра у твърж дава със заповед образци на
заявления по чл. 29, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 и 7.
Раздел V
Организация на работата на центъра
Чл. 36. Директорите на дирекции планират, организират, координират, контролират,
отчитат и носят отговорност за дейността и
изпълнението на задачите в съответствие с функционалните характеристики на дирекциите.
Чл. 37. Дирекциите изпълняват и други
задачи, възложени им от изпълнителния директор на центъра.
Чл. 38. Служителите, работещи в центъра,
изпълняват възложените им задачи съобразно
този правилник и длъжностните им характеристики.
Чл. 39. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при
5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е с променливи
граници от 8,00 до 18,30 ч. със задължително
присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с
обедна почивка 30 минути в периода от 12,00
до 14,00 ч. В тези случаи извън времето на
задъл ж ителното присъствие слу ж ителите
могат да отработват дневното работно време
през определени дни в следващия или в друг
ден от същата работна седмица.
(3) Критериите за определянето на служителите с работно време с променливи граници,
както и условията и редът за изпълнението на
техните задължения се уреждат с вътрешни
правила.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за
администрацията и отменя Правилника за
устройството и дейността на Националния
център за информация и документация (обн.,
ДВ, бр. 25 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 55 от
2012 г. и бр. 100 от 2016 г.).
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Нацио
налния център за информация и документация
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Дирекция „Административна,
финансово-счетоводна дейност
и управление на собствеността“
7
Дирекция „Академично признаване и регулирани професии“
9
Дирекция „Научно-техническа
и педагогическа библиотека“
11
Дирекция „Регистри и информационно осигуряване“
6
Дирекция „Заверки и информационни продукти“
10
Обща численост
45
6884

НАРЕДБА № 3
от 4 юли 2018 г.

за условията и реда за водене на Регистъра
на лицата, придобили образователна и на
учна степен „доктор“ и/или научната степен
„доктор на науките“, на защитените дисер
тационни трудове и на хабилитираните лица
в Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят реквизитите на Регистъра на лицата, придобили
образователна и научна степен „доктор“ и/
или научната степен „доктор на науките“, на
защитените дисертационни трудове и лицата на академични длъжности в Република
България (наричан по-нататък „Регистъра“),
условията и редът за воденето му, както и
достъпът до него.
Чл. 2. (1) Регистърът се води и поддържа от
Министерството на образованието и науката
чрез Националния център за информация и
документация (НАЦИД).
(2) Действията по вписване в Регистъра се
извършват от длъжностни лица, определени
със заповед на изпълнителния директор на
НАЦИД.
Чл. 3. (1) Регистърът се създава и поддържа
като електронна база данни, в която се вписват:
1. лицата, придобили образователна и
научна степен „доктор“ и/или научна степен
„доктор на науките“ във висше училище или
научна организация в Република България;
2. защитените дисертационни трудове;
3. хабилитираните лица и другите лица на
академични длъжности в Република България;
4. лицата, придобили научни степени в
чужбина, признати по законоустановения ред.
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(2) Националният център за информация
и документация поддържа архив на защитените дисертационни трудове в електронен и
печатен формат с публичен достъп.
Чл. 4. (1) Регистърът е публичен. Всеки
има право на свободен достъп до данните в
него при спазване на ограниченията по ал. 2.
(2) Информацията в Регистъра се поддържа
при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните) (OB, L 119, 4.5.2016 г.), Закона за
защита на личните данни и Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 5. (1) За всяко лице, вписано в Регистъра, се създава електронен профил, в който
се посочват:
1. имена на лицето;
2. дата на раждане;
3. ЕГН/ЛНЧ или номер от националния
документ за самоличност (за чужди граждани,
които не притежават ЕГН/ЛНЧ);
4. придобита научна степен;
5. номер и дата на дипломата;
6. научна област и професионално направление на придобитата научна степен;
7. тема на дисертационния труд;
8. дата на защита;
9. език на основния текст на дисертационния труд;
10. библиография (брой източници);
11. общ обем на дисертационния труд;
12. анотация и препратка към дисертационния труд;
13. организация и държава, в която е защитен дисертационният труд;
14. научен ръководител, рецензенти, жури;
15. данни за удостоверението за признаване
на научна степен;
16. обстоятелства, свързани с индивидуалните наукометрични показатели, които
отразяват научните резултати на лицето и/или
резултатите, които отразяват постиженията
му в художественотворческата или спортната дейност към датата на придобиване на
научна степен или заемане на академична
длъжност;
17. обстоятелства, свързани с индивидуалните показатели, които отразяват академични
постижения в преподавателската дейност;
18. заемана академична длъжност;
19. научна област и професионално направление на заеманата академична длъжност;
20. организация, в която се заема академичната длъжност;
21. научно жури;
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22. номер и дата на акта за заемането на
академичната длъжност;
23. номер и дата на акта за освобождаването от академичната длъжност и основанията
за това;
2 4. п ром я на в заема ната а к а дем и ч на
длъжност;
25. други обстоятелства, които отразяват
научните и академичните резултати на лицето
и/или резултатите му в художественотворческата или спортната дейност към датата на
придобиване на научна степен или заемане
на академична длъжност.
(2) За всяко лице се посочват тези от обстоятелствата по ал. 1, които се отнасят за
придобитата от него или призната научна
степен или заетата академична длъжност.
Г л а в а

в т о р а

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА
Раздел І
Заявления за вписване
Чл. 6. (1) Вписването на обстоятелства в
Регистъра се извършва въз основа на заявления по образци, утвърдени от изпълнителния
директор на НАЦИД.
(2) Вписването на обстоятелствата се извършва чрез въвеждане на данните в информационната система от лицата по чл. 2, ал. 2.
Чл. 7. (1) Право да подават заявления за
вписване в Регистъра имат:
а) висшето училище или научната организация, в които лицето е придобило образователна и научна степен „доктор“ и/или научна
степен „доктор на науките“ – чрез законния си
представител или упълномощено от него лице;
б) висшето училище или научната организация, в които лицето е заело академична длъжност, съответно в които лицето е освободено
от заемане на академична длъжност – чрез
законния си представител или упълномощено
от него лице;
в) лицето, придобило нау чна степен в
Република България или заело академична
длъжност – лично или чрез упълномощено
от него лице, в случай че висшето училище
или научната организация не подадат заявление в срок до 14 дни от датата на издаване
на дипломата, съответно от датата на избора
на лицето;
г) лицето, освободено от академична длъжност „доцент“ или „професор“ – лично или
чрез упълномощено от него лице;
д) лицето, получило признаване от висше
училище или научна организация на придобита
в чужбина научна степен по законово определения ред – лично или чрез упълномощено
от него лице.
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(2) В случаите по ал. 1, буква „д“ заявлението може да бъде подадено и от висшето
училище или научната организация – чрез
законния им представител или упълномощено
от него лице.
(3) Вписването в Регистъра на призната от
НАЦИД придобита научна степен в чужбина
се извършва служебно.
Чл. 8. (1) Заявлението за вписване на
придобита образователна и научна степен
„доктор“ и/или научна степен „доктор на
науките“ и защитен дисертационен труд се
подава от висшето училище или научната
организация в срок до 14 дни от издаване на
съответната диплома.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
а) копие от дипломата за придобита образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“ (на хартиен
и електронен носител);
б) дисертацията и авторефератът (на хартиен и електронен носител, в машинно четим
формат);
в) декларация от лицето, придобило научната степен, за верността на заявените за
вписване обстоятелства, които не се удостоверяват с официален документ;
г) пълномощно – в случаите, когато заявлението се подава чрез упълномощено лице;
д) други документи.
Чл. 9. (1) Заявление за заемане на академична длъжност се подава от висшето
училище или научната организация в срок
до 14 дни от датата на акта за възникване на
правоотношението.
(2) Към заявлението се прилагат:
а) копие от акта за възникване на правоотношението с лицето, заело академична
длъжност;
б) декларация от заявителя за верността на
заявените за вписване обстоятелства, които
не се удостоверяват с официален документ;
в) пълномощно – в случаите, когато заявлението се подава чрез упълномощено лице;
г) други документи.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава от вис
шето училище или научната организация
и в случаите на освобождаване на лице от
академична длъжност – в срок до 14 дни от
освобождаването, като към заявлението освен
документите по ал. 12, букви „б“, „в“ и „г“ се
прилага и актът за освобождаване.
(4) След изтичане на сроковете по ал. 1 и 3
право да подаде заявление има и заелото
академична длъжност, съответно освободеното от академична длъжност лице, ако
обстоятелствата не са заявени за вписване от
висшето училище или научната организация.
Чл. 10. (1) Заявление за призната придобита
научна степен в чужбина се подава от лицето,
придобило научната степен, в срок до 14 дни
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от признаването. В случаите на признаване,
извършено от висше училище или научна организация, заявлението се подава от висшето
училище или научната организация в срок до
14 дни от признаването.
(2) Към заявлението се прилагат:
а) копие от дипломата за придобита образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“;
б) дисертацията на оригиналния език, на
който е защитена, и автореферат на оригиналния език (на хартиен и електронен носител), в случай че присъждането на степента
изисква такива;
в) удостоверение за признаване на научната
степен, издадено от компетентния орган;
г) декларация от лицето, придобило научна
степен в чужбина, за верността на заявените
за вписване обстоятелства, които не се удостоверяват с официален документ;
д) пълномощно – в случаите, когато заявлението се подава чрез упълномощено лице;
е) други документи.
Раздел ІІ
Производство по вписване
Чл. 11. Заявленията за извършване на
вписвания в Регистъра могат да се подават:
а) по електронен път, подписани с електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257, 28.8.2014 г.);
б) на хартиен носител – на място в НАЦИД;
в) на хартиен носител – чрез лицензиран
пощенски оператор.
Чл. 12. (1) При подаване на заявление по
електронен път приложенията към него се
подават като сканирани копия на изискуемите
документи.
(2) Защитените дисертационни трудове
задължително се подават и на хартиен носител – на място в НАЦИД или чрез лицензиран
пощенски оператор.
(3) Вписването в Регистъра се извършва
след получаване в НАЦИД на хартиения
екземпляр на дисертационния труд.
(4) При установено разминаване между
съдържанието на документите, подадени на
хартия, и сканираните им копия, приложени към електронно подаденото заявление,
предимство имат документите, подадени на
хартия.
Чл. 13. (1) Подадените заявления се разглеждат по реда на постъпването им.
(2) В случай че заявлението и подадените
към него документи отговарят на нормативни-
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те изисквания, длъжностното лице извършва
вписване в Регистъра.
(3) Вписването се извършва, като определеното длъжностно лице:
а) въвеж да за явените обстоятелства в
съответното поле от електронния профил на
лицето;
б) добавя дисертационен труд на хартиен
и на електронен носител в архива на защитените дисертационни трудове – в случаите на
подаване на заявление по чл. 8, ал. 1.
(4) Когато в заявлението или в приложените
към него документи са открити нередовности
и/или не са приложени всички изискуеми документи, длъжностните лица дават писмени
указания на заявителя за отстраняване на
нередовността и определят срок за отстраняването є. Изпълнителният директор на
НАЦИД постановява отказ от вписване, ако
тези указания не са изпълнени до изтичането
на определения срок.
Чл. 14. (1) Изпълнителният директор на
НАЦИД отказва вписване в Регистъра при
условията на чл. 2а, ал. 8 от Закона за развитие на академичния състав, когато:
а) заявените за вписване обстоятелства са
неистински;
б) приложените към заявлението официални документи не са издадени в установената
от закона форма;
в) заявителят не е отстранил нередовностите в подадените документи в определения
по чл. 13, ал. 4 срок.
(2) Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му. Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да
бъде уведомяван по електронен път, отказът
за вписване се изпраща на посочения от него
електронен адрес.
Чл. 15. Отказът за вписване в Регистъра
подлежи на обжалване при условията и по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 16. Отказът за вписване в Регистъра
не е пречка за подаване на ново заявление за
вписване на същото обстоятелство. Новото
заявление се разглежда по реда на постъпването му.
Чл. 17. (1) Грешки и непълноти, допуснати при вписване на нови или промяна на
вписвани обстоятелства, включително и при
несъответствие между данните, отразени в
заявлението, и данните в приложенията към
него, се отстраняват чрез ново вписване.
(2) Грешките или непълнотите се поправят
служебно или по искане на заинтересованото лице.
(3) Заявленията за поправяне на грешки
или непълноти се подават по реда на чл. 11.
(4) В случай че производството за поправяне
на грешки или непълноти се инициира служебно, заинтересованото лице се уведомява.
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ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА. УДОСТОВЕРЕНИЯ И СПРАВКИ
Чл. 18. Достъпът до Регистъра се осъществява при условията на чл. 4 чрез официалната
интернет страница на НАЦИД.
Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на
НАЦИД издава удостоверения за вписваните в Регистъра обстоятелства по искане на
заинтересованото лице.
(2) Исканията за издаване на удостоверения
се подават по реда на чл. 11.
(3) Удостоверенията по ал. 1 се издават в
електронна форма или на хартиен носител.
Чл. 20. Данните в Регистъра и документите,
въз основа на които са извършени вписванията в него, са с постоянен срок на запазване.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се издава
на основание чл. 2а, ал. 10 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България.
Министър:
Красимир Вълчев
6885

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 14 от
2005 г. за условията и реда за издаване на
разрешителни за въвеждане на неместни или
повторно въвеждане на местни дървесни,
храстови и ловни видове в природата и от
читане мнението на обществеността в района
на повторно въвеждане (ДВ, бр. 88 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 12, ал. 2 т. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
6811

Наредба за изменение на Наредба № 21 от
2012 г. за условията и реда за определяне,
одобряване, регистрация и отмяна на източ
ниците от горската семепроизводствена база,
събирането и добива на горски репродуктивни
материали, тяхното окачествяване, търговия
и внос (ДВ, бр. 93 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 54, ал. 4 т. 1, 3 и 4 се отменят.
§ 2. Приложение № 35 към чл. 54, ал. 3 се
изменя така:
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“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6812

Министър:
Румен Порожанов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда
за освобождаване на лица с 50 и над 50 на
сто намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане и лица или семейства,
отглеждащи деца с трайни увреждания до
18-годишна възраст и до завършване на средно
образование, но не по-късно от 20-годишна
възраст, от винетни такси при ползване на
републиканските пътища (обн., ДВ, бр. 107
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 56
от 2011 г.; изм. с Решение № 2847 от 2012 г.
на ВАС на РБ – ДВ, бр. 29 от 2012 г.; изм.,
бр. 54 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2014 г.;
изм., бр. 50 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „едногодишна“ се заменя
с „годишна“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Годишната винетка е с валидност за
срок една година считано от датата на валидизирането є.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „едногодишна“ се заменя
с „годишна“, а думата „постоянния“ се заменя
с „настоящия“.
2. В ал. 3 думата „постоянен“ се заменя
с „настоящ“.
3. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. копие от експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в дирекция „Социално подпомагане“;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. копие от свидетелството за регистрация,
с което се удостоверява, че лекият автомобил
отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона
за пътищата;“.
4. В ал. 5 думите „по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис“
се заменят с „по електронен път съгласно
Закона за електронното управление“.
5. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) При подаване на заявлението-декларация заявителят представя за справка оригинала
на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК по
ал. 4, т. 1 и оригинал на свидетелство за регистрация „(част I – лице и гръб)“ на лекия
автомобил.
(7) За удостоверяване на обстоятелствата,
при наличието на които лицето има право на
предоставяне на безплатен винетен стикер,
служителите на дирекции „Социално подпомагане“ извършват справка по служебен
път в Национална база данни „Население“ и
„Гаранционен фонд“ за наличието на сключена застраховка „Гражданска отговорност“
с едногодишен срок.
(8) В случаите на подаване на заявлениедекларация по пощата с обратна разписка или
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по електронен път оригиналите на документите
по ал. 4, т. 1 и 4 и оригинал на свидетелството
за регистрация „(част I – лице и гръб)“ на
лекия автомобил за справка се представят в
деня на получаване на винетните стикери.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „едногодишни“ се заменя
с „годишни“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В срок до 10-о число на следващия
месец регионалните дирекции за социално
подпомагане изпращат до областните пътни
управления на Агенция „Пътна инфраструктура“ копие на регистрационния дневник по
чл. 6 (приложение № 3) на хартиен носител.
В срок до 20-о число на следващия месец
Агенцията за социално подпомагане изпраща
на Агенция „Пътна инфраструктура“ обобщена информация на национално ниво на
електронен носител.“
§ 4. В чл. 4 думата „едногодишни“ се заменя с „годишни“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „едногодишните“ се заменя с „годишните“.
2. В ал. 3 думата „едногодишни“ се заменя
с „годишни“.
§ 6. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Валидизацията на годишните
винетки се извършва от служител на дирекция
„Социално подпомагане“, съобразявайки се с
посочения в заявлението-декларация период
на валидност на винетката.
(2) Валидизацията на годишната винетка
представлява маркировка, направена с механично устройство на предвидените за това
места, в съответствие с месеца и датата, от
които стартира валидността на винетката.
(3) Механичните устройства за валидизиране на винетните стикери се предоставят по
заявка на дирекции „Социално подпомагане“
от областните пътни управления чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“ веднъж годишно.
(4) Заявките по ал. 3 се изпълняват в срок
до 3 месеца след постъпването им, за което се
съставят приемателно-предавателни протоколи в два екземпляра, в които е посочен броят
на предоставените механични устройства и
годината, за която се предоставят.“
§ 7. В чл. 6 се създава т. 5:
„5. начална дата на валидност на винетката.“
§ 8. В чл. 7 след текста „(приложение № 3)“
се поставя запетая, заличава се съюзът „и“, а
след текстът „неполучени винетни стикери“
се добавя текста „и заявки (приложение № 5)
за получаване на механични устройства за
валидизиране на безплатни годишни винетки,
както и приемателно-предавателни протоколи,
в които е посочен броят на предоставените
механични устройства и годината, за която
се предоставят“.
§ 9. Параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Заявления-декларации за получаване
на годишни безплатни винетки се подават
ежегодно в дирекциите „Социално подпомагане“ по реда, предвиден в чл. 2.“
§ 10. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

ДО
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
..…………………………….............................

От
…………………………………………………………….……………………………………………… ЕГН

(трите имена и ЕГН на декларатора)

с постоянен адрес:
община:

гр./с.

ул.

ж.к. (кв.)
№

бл.

вх.

п.к.
ап.

тел.

с настоящ адрес:
община:

гр./с.

ул.

ж.к. (кв.)
№

бл.

вх.

п.к.
ап.

тел.

Л.к.(л.п.) №........................................., изд. от ............................................... на .....................................................,
в качеството си на собственик/лице или семейство, отглеждащо дете с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст/правоимащ съпруг, когато е съпружеска имуществена общност (пълномощник по силата на пълномощно
№ …....................................... от ........................................................................................................................ година)
на ............................................................................................................................................., ЕГН: ………………………...
(трите имена и ЕГН на упълномощителя)
с постоянен адрес:
община:

гр./с.

ул.

ж.к. (кв.)
№

бл.

вх.

п.к.
ап.

тел.

с настоящ адрес:
община:

гр./с.

ул.

ж.к. (кв.)
№

бл.

вх.

п.к.
ап.

тел.

Желая да ми бъде издадена безплатна годишна винетка за ползване на републикански пътища с начална дата
на валидност ..................................................... г. (изписва се начална дата на валидност на винетния стикер)
Декларирам:
лек автомобил с ДК №

марка:

модел:

№ на рама:

№ на двигател:

година на производство:

работен обем на двигателя, куб. см:

мощност: (kW

/к.с.

)

e:
Собственост съгласно свидетелство за регистрация на моторното превозно средство на:
…………………………………………………………………………...…..........................................., ЕГН: .................................................
(записват се трите имена и ЕГН )
съпружеска имуществена общност:
……………………………………………………………………….……............................................, ЕГН: ..................................................
(трите имена и ЕГН на правоимащия съпруг)
Имам сключена застраховка „Гражданска отговорност“ от дата .......................…………………..................... г.
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Декларирам, че към датата на подаване на декларацията съм:
 родител,  член на семейство на роднини и близки,  приемен родител на детето с трайно увреждане.
(вярното се отбелязва)
на ………………………………………………………………….…….…....................................., ЕГН: ......................................................
(собствено име, презиме и фамилия на детето и ЕГН )
№ ......................./........................ на акта за раждане, издаден от: ..............……………………………………....................
№ ....................../.......................... на Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – .................
..................., или Решение ...................... на ...................................... съд за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Декларирам, че е записано като ученик/ученичка в ..................................... град/село .........................................
(в случаите, когато детето е навършило 18 години, до навършване на 20 години, че е записано като ученик/
ученичка)
Уведомен съм, че в случаите на подаване на заявление-декларация по пощата с обратна разписка или по
електронен път трябва да представя експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, лична карта и свидетелство
за регистрация (част I – лице и гръб) в оригинал за справка в деня на получаване на винетния стикер.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в това заявление-декларация нося отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в дирекция
„Социално подпомагане“, и оригинал на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
№ ........................................................................................................................ от .......................... г. – за справка.
2. Копие на пълномощно № ……………………………………………............................... от ...........................……………….. г.
Упълномощеното лице вписва „Вярно с оригинала“ и се подписва на копието.
3. Копие от свидетелството за регистрация и оригинал на свидетелство за регистрация (част I – лице
и гръб) на моторното превозно средство серия ............. № ...................................................... – за справка.

Дата:
Заявление-декларацията е приета и проверена от:
Дата:

Декларатор:

(подпис)

(име, фамилия и длъжност)
Длъжностно лице:

(подпис)

“
§ 11. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1
ЗАЯВКА
за получаване на безплатни годишни винетки за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до
18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст,
на основание чл. 10в от Закона за пътищата за месец:
/
г.
№

Дата:

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
Община:

Област:

Брой:
Словом:

Година:

Директор на дирекция „Социално подпомагане“:
…………………………………………....………………………………………………….........................................................................................
(име, фамилия, подпис)

“
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§ 12. Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДНЕВНИК
за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата
или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на
средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, които са получили една безплатна годишна
винетка на основание чл. 10в от Закона за пътищата
за месец:

/

г.

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
Община:

Област:

Име, презиме, фамилия на собственика
(правоимащи я съпруг, когато е съпружеска имуществена
общност) на МПС
№

Име, презиме, фами- ЕГН
лия на упълномощеното лице, родител,
член на семейството
на роднини и близки, приемен родител
на детето с трайно
увреждане

Рег. №
ППС

Обем на
двигателя

Мощност
на двигателя

Седемцифрен
Начална дата
номер на
Подпис на
на валидност
предослицето
на винетката
тавената
винетка

1.
2.
3.

“

§ 13. Приложение № 4 към чл. 5, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 5, ал. 3
ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за непредоставените годишни винетни стикери на лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна
възраст, на основание чл. 10в от Закона за пътищата за ………… година
№

Дата:

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
Община:

Област:

Общ брой:
..................................………………………...............................
(словом)

Година:

Номер на винетния стикер
Изписва се всеки номер

1.

№

2.

№

3.

№

……....................................................................................

№
…............................................................................

ПРИЕЛ:

ПРЕДАЛ:

(трите имена, длъжност и подпис)

(трите имена, длъжност и подпис)

“
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§ 14. Създава се приложение № 5 към чл. 5а, ал. 3:

БРОЙ 59
„Приложение № 5
към чл. 5а, ал. 3

ЗАЯВКА
за получаване на механични устройства за валидизиране на безплатни годишни винетки за лицата с 50
и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата,
отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование,
но не по-късно от 20-годишна възраст, на основание чл. 10в от Закона за пътищата за ……………………. г.
№

Дата:

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
Община:

Област:

Брой:
Словом:

Година:

Директор на дирекция „Социално подпомагане“:
…………………………………………....…………………………………………………............................................................................................
(име, фамилия, подпис)

“
Заключителна разпоредба
§ 15. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на труда и социалната политика:
Бисер Петков

6792
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-164
от 14 юни 2018 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3
от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), резолюции АР-СРН (18)
2 и АР-СРН (18) 3 на Съвета на Европа и чл. 12,
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина нареждам:
Измен ям т. 2 на Заповед № РД- 01-112 от
21.04.2016 г. (ДВ, бр. 41 от 2016 г.), изменена със
Заповед № РД-01-165 от 3.05.2017 г. (ДВ, бр. 43
от 2017 г.), като думите „а допълнение 9.6 – от
1 януари 2019 г.“ се замен ят с „допълнение
9.6 – от 1 януари 2019 г., допълнение 9.7 – от
1 април 2019 г., а допълнение 9.8 – от 1 юли 2019 г.“.
Министър:
К. Ананиев
6813
ЗАПОВЕД № РД-01-165
от 18 юни 2018 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработване на Европейската фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона
за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета
на Европа за разработването на Европейска
фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция
АР-СРН (18) 5 на Съвета на Европа и чл. 12,
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина нареждам:
Определям 1 април 2019 г. за дата на отпадане в Република България на монографиите
Хлорпропамид (1087), Окспренололов хидрохлорид (0628) и Вода, високопречистена (1927),
съставляващи част от Европейската фармакопея.
Министър:
К. Ананиев
6814

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-377
от 14 юни 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че е
невъзстановимо увредено, установено с кон-

стативен протокол № БВ-013 от 9.06.2017 г. на
РИОСВ – Смолян:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
смърч (Picea abies), намиращо се в землището
на с. Бориково, община Смолян, област Смолян,
обявено със Заповед № 532 от 25.09.1978 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 86 от 1978 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1056.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
6852

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 384
от 4 юни 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 36.2 съгласно протокол № 12 от
26.04.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4 и 8.2, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на два модела детски
обувки за момичета:
– детски обувки за момичета (за деца до 3 години), в бял цвят, с лепяща велкро каишка, с
прикрепена в предната част текстилна декорация
във вид на бели цветя, с надпис върху ходилото
„PAPULIN“, с поставена върху стелката пиктограма, обозначаваща вида на вложените материали
в основните части на обувките, и надпис „made
in Turkey“; обувките се предлагат за продажба в
кутия със следната информация върху нея: Papulin
lux bebe patik, баркод: 7712000005062, PPLN 1036;
– детски обувки за момичета (за деца до 3
години), в розов цвят, с лепяща велкро каишка, с
прикрепена в предната част текстилна декорация
във вид на бели цветя със залепени камъчета
върху тях, с надпис върху ходилото „PAPULIN“, с
поставена върху стелката пиктограма, обознача-
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ваща вида на вложените материали в основните
части на обувките, и надпис „made in Turkey“;
обувките се предлагат за продажба в кутия със
следната информация върху нея: Papulin lux bebe
patik, баркод: 7712000009565, PPLN 1089,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Гореописаните стоки представляват сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесноотделящи се малки части, които при
попадане в устната кухина може да предизвикат
риск от поглъщане и задавяне на детето (малки
деца на възраст до 3 години).
Стоките не отговарят на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части, и по т. 8.2, тъй като отделените малки
части влизат изцяло в цилиндъра за малки части.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
6905
ЗАПОВЕД № 385
от 4 юни 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и на нейната администрация и решение на Комисията съгласно протокол № 12 от 26.04.2018 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
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унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона
за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и изискванията
на стандарт БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки. Част 1: Механични и физични свойства“,
т. 8.4 и 8.2, и БДС EN 14682:2015 „Безопасност
на детско облекло. Връзки и шнурове на детско
облекло. Изисквания“, т. 3.2.1, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на детска рокля в бял
цвят, с пришити две панделки на лицевата част
и залепена перла в средата, с пришит гердан от
перли между панделките, с връзки в областта
на шията, предназначена за деца от 3 месеца
до 12 месеца, произход Турция, състав – 50 %
памук, 50 % полиестер, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесноотделяща се малка част, която при
попадане в устната кухина може да предизвика
риск от поглъщане и задавяне на детето (малки
деца на възраст до 3 години), и поради наличието
на връзки в зоната на врата.
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части, по т. 8.2, тъй като отделените малки
части влизат изцяло в цилиндъра за малки части,
и на стандарт БДС EN 14682:2015 „Безопасност
на детско облекло. Връзки и шнурове на детско
облекло. Изисквания“, т. 3.2.1 „Облеклата, предназначени за малки деца, не трябва да бъдат
проектирани, изработени или снабдени с връзки
или функционални шнурове в зоната на главата,
врата или горната част на гръдния кош“.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стока на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне и нараняване на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
6906
ЗАПОВЕД № 386
от 4 юни 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и на нейната администрация и решение на Комисията съгласно протокол № 12 от 26.04.2018 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4 и 8.2, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на детска рокля,
предназначена за деца от 3 месеца до 12 месеца,
в бял цвят, с бродиран тюл, с рози в розов и бял
цвят, като към всяка роза има залепено камъче,
производствен етикет със следната информация:
„MADE IN TURKIE, KOD 348, BULSEN BABY“,
баркод: 8680445163489, търговски етикет със следната информация: произход Турция, състав – 80 %
памук, 20 % полиестер, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесноотделяща се малка част, която при
попадане в устната кухина може да предизвика
риск от поглъщане и задавяне на детето (малки
деца на възраст до 3 години).
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части, по т. 8.2, тъй като отделените малки
части влизат изцяло в цилиндъра за малки части.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
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не се допусне предлагането на стока на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
6907
ЗАПОВЕД № 387
от 4 юни 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и на нейната администрация и решение на Комисията съгласно протокол № 12 от 26.04.2018 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона
за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и изискванията
на стандарт БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки. Част 1: Механични и физични свойства“,
т. 8.4 и 8.2, и БДС EN 14682:2015 „Безопасност
на детско облекло. Връзки и шнурове на детско
облекло. Изисквания“, т. 3.6.1, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на детска рокля,
предназначена за деца от 3 месеца до 12 месеца,
в бял цвят, с дантела и връзка за връзване на
гърба на облеклото, на която има прикрепена
панделка, върху която има залепени рози, камъчета, перли, производствен етикет със следната
информация: „PUAN BABY, PB-5542, MADE IN
ISTANBUL – TURKEY“, баркод: 8697749074564,
и търговски етикет със следната информация:
произход Турция, състав – 100 % памук, цена и
символи за третиране и поддръжка, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
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Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесноотделяща се малка част, която при
попадане в устната кухина може да предизвика
риск от поглъщане и задавяне на детето (малки
деца на възраст до 3 години), и поради наличието
на връзки в зоната на врата.
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части, по т. 8.2, тъй като отделените малки
части влизат изцяло в цилиндъра за малки части,
и на стандарт БДС EN 14682:2015 „Безопасност
на детско облекло. Връзки и шнурове на детско
облекло. Изисквания“, т. 3.6.1 „Облекла за деца
не трябва да са проектирани/разработени да имат
връзки, декоративни шнурове или функционални
шнурове, които да излязат на гърба или да се
вържат на гърба на облеклото“.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стока на пазара в несъответствие с изискванията
за безопасност, което несъответствие би могло
да доведе до риск от задавяне и нараняване на
малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
6908
ЗАПОВЕД № 434
от 20 юни 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 21 съгласно протокол № 14
от 17.05.2018 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,  
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на биберон-
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залъгалка, марка „Аizhilang Algo“, изработена
от силикон, art. № 8316, баркод 6954971883169,
произход – Китай, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно протокол от изпитване № RN13738
от 5.02.2018 г., издаден от ИЦ „Глобатест“, София, стоката не отговаря на изискванията на
стандарт БДС EN 1400:2013+A1:2014 „Изделия за
отглеждане на малки деца. Биберони за бебета и
малки деца. Изисквания за безопасност и методи
за изпитване“, тъй като не издържа изпитванията
по следните показатели:
– т. 8 . 4 .1 „ П р о в е т р я в а н е н а з а щ и т н и я
диск“ – пробата е снабдена с два вентилационни отвора с кръгла форма – диаметърът на
всеки един от отворите е по-малък от изискуемия – 4 mm; лицето на повърхнината, изчислено
съобразно измерения диаметър, е по-малко от
20 mm 2; ръбовете на два от вентилационните
отвори не се намират най-малко на 5 mm от
ръба на защитния диск;
– т. 8.4.2.1 „Минимален диаметър на вентилационните отвори“ – от изпитани 12 броя
биберони при 9 броя диаметърът не отговаря на
изискванията, тъй като е по-малък от изискуемия;
– т. 8.4.2.2 „Минимално лице на вентилационните отвори“ – измерената стойност на лицето на
вентилационен отвор е 15,06 mm 2 , т.е. по-малка
от изискуемата 20 mm 2;
– т. 9.1 „Устойчивост на удар“ – при 5 последователни изпитвания от височина 1 m с тежест
от 1 kg бибероните се късат;
– т. 9.3.2.1 „Ус т ой чивос т на ск ъсва не на
същинския биберон“ – при прилагане на сила
същинският биберон се къса;
– т. 9.5.2 „Издръжливост на отхапване на еластичните части на биберона“ – при максимално
натоварване се отделят части от биберона;
– т. 12 „Потребителска опаковка“ – не са
налични инструкции за опазване на околната
среда, обезвреждане и рециклиране;
– т. 13.2 „Информаци я за прод у к та“ – от
външната страна на опаковката на биберона не
са налични данни за номера на стандарт БДС
EN 1400:2013+А1:2014 и информация относно
възможните алергични реакции.
Съгласно резултатите от изпитване биберонзалъгалка „Aizhilang Algo“, арт. № 8316, се счита
за опасна за потребителите (малки деца), тъй
като крие риск от задушаване и наранявания.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на
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стоки на пазара в несъответствие изискванията
за безопасност, което несъответствие би могло
да доведе до риск от задушаване и нараняване
на малки деца.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
6909
ЗАПОВЕД № 437
от 20 юни 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 21 съгласно протокол № 14
от 17.05.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 6921617812327 от 4.04.2018 г.,
издаден от Изпитвателен център „Алмитест“,
София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на свещи с
форма на яйце, с плоско дъно и връх, от който
излиза фитил, наредени в картонена кора за яйца
в различни цветове, произход – Полша, EAN
номер 8717847038982 и EAN номер 4006523363420,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно протокол от изпитване
№ 6921617812327 от 4.04.2018 г., издаден от Изпитвателен център „Алмитест“, София, изпитаната
стока – свещ с форма на яйце, с плоско дъно
и връх, от който излиза фитил, не съответства
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на т. 9.2 „Стабилност“ от стандарт БДС EN
15493:2007 „Свещи. Изисквания за безопасност
при пожар“, а именно: не издържа изпитването,
тъй като свещта се преобръща.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
15493:2007 „Свещи. Изисквания за безопасност
при пожар“, което несъответствие би могло да
доведе до риск за живота и здравето на потребителя от пожар.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
6910

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1240
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кавлак, община Стражица,
област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6698
ЗАПОВЕД № РД-18-1241
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Лозен, община Стражица,
област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6699
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ЗАПОВЕД № РД-18-1242
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Белица, община Любимец,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6700

ЗАПОВЕД № РД-18-1246
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастр алната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Малко градище, община Любимец,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6704

ЗАПОВЕД № РД-18-1243
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Васково, община Любимец,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6701

ЗАПОВЕД № РД-18-1247
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Оряхово, община Любимец,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6705

ЗАПОВЕД № РД-18-1244
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Дъбовец, община Любимец,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6702

ЗАПОВЕД № РД-18-1248
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Елешница, община Разлог,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6706

ЗАПОВЕД № РД-18-1245
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Йерусалимово, община Любимец,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6703

ЗАПОВЕД № РД-18-1249
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Варник, община Свиленград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6707
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ЗАПОВЕД № РД-18-1250
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дервишка могила, община Свиленград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6708
ЗАПОВЕД № РД-18-1251
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Димитровче, община Свиленград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6709
ЗАПОВЕД № РД-18-1252
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Момково, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6710
ЗАПОВЕД № РД-18-1253
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пъстрогор, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6711
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ЗАПОВЕД № РД-18-1254
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Равна
гора, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6712
ЗАПОВЕД № РД-18-1255
от 15 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Райкова
могила, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6713
ЗАПОВЕД № РД-18-1256
от 19 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Каниц, община Бойница, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
6914
ЗАПОВЕД № РД-18-1257
от 19 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Костур, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
6915
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ЗАПОВЕД № РД-18-1258
от 19 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Левка, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1262
от 19 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мустрак, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

6916

6920

ЗАПОВЕД № РД-18-1259
от 19 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лисово, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1263
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Кайнарджа, община Кайнарджа,
област Силистра.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.01.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Силистра.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор:
Ст. Петров
6917
ЗАПОВЕД № РД-18-1260
от 19 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мезек, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
6918
ЗАПОВЕД № РД-18-1261
от 19 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Михалич, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6919

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

6921

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1264
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Ситово, община Ситово,
област Силистра.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.01.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Силистра.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6922

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1265
от 22 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Елена, община Елена, област
Велико Търново – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са
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одобрени със заповеди на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 30.11.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6923

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1266
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Женда, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6924

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1267
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Йончово, община Черноочене,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6925

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1268
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Паничково, община Черноочене, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6926

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1269
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Периловец, община Бойница, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6927

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1270
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Раброво, община Бойница, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6928

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3547-П
от 2 юли 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1640 от 29.01.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 13 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5060 от 2.07.2018 г. на Изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на финансите,
подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 930 от 24.08.2000 г. и Акт за частна
държавна собственост № 4463 от 13.08.2008 г. за
поправка на Акт за частна държавна собственост
№ 930, представляващ поземлен имот с идентификатор 39459.501.214 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-300-5-74 от 15.09.2003 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, намиращ се в с. Кранево, община
Балчик, област Добрич, ул. Шипка № 2, с площ
8523 кв. м, с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, с начин на трайно ползване:
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„за курортен хотел, почивен дом“, при съседи на
имота: имоти с идентификатори: 39459.501.265,
39459.503.88, 39459.503.200, 39459.503.100, 39459.501.216,
39459.501.217, 39459.501.218, 39459.501.279, заедно с
построените в него две сгради, както следва: а)
сграда с идентификатор 39459.501.214.1, със застроена площ 876 кв. м, брой етажи 4, с предназначение: „курортна, туристическа сграда“; б) сграда с
идентификатор 39459.501.214.2, със застроена площ
45 кв. м, брой етажи един, с предназначение:
„административна, делова сграда“ (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 2 600 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в
тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 100 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 500 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока за
подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол: София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното
изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод
на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават
в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за
банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от
Закона за собствеността, или лица, за които със
закон е установено, че нямат право да придобиват
право на собственост върху земя на територията
на Република България;
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2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга, след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. българско време в сградата на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
6793

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 293
от 17 май 2018 г.
Във връзка с изчерпване капацитета на съществуващо гробище на с. Кокаляне, с писмо изх. № ТП92-00-75/4.08.2009 г. на главния архитект на СО е
възложено изработване на проект за ПУП – ПРЗ
на съществуващия гробищен парк и предвиденото
с общия устройствен план разширение. Приложено
е задание за проектиране. Съобразно изискванията
на Закона за обществените поръчки е проведена
процедура за избор на изпълнител на проекта за
подробен устройствен план. Сключен е договор
№ ДАГ-867/5.08.2009 г. между Столична община
и „ТЕС Дизайн“ – ЕООД, и анекс към него от
22.12.2012 г. за изработване на ПУП – план за
регулация и застрояване и план-схеми по чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ – инженерна инфраструктура и вертикална планировка.
Със Заповед № РД-09-50-974 от 21.06.2010 г.
на главния архитект на СО е допуснато изработването на проект за ПУП – план за регулация и
застрояване на м. С. Кокаляне – Гробищен парк
и план-схеми на инженерната инфраструктура по
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Със Заповед № РД-18-76 от 21.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастралната карта за територията, с оглед на
което ОЕСУТ е взел решение по протокол № ЕСГ-98/6.12.2011 г., т. 1 да се възложи изработване
на проекта върху одобрената кадастрална карта.
В НАГ – СО, е внесен проект за ПУП – ПРЗ
за нов УПИ VII – „За гробищен парк, ритуална
зала, обслужващи обекти и урнови стени“, кв. 21,
с. Кокаляне, район „Панчарево“, и план-схеми
към него.
План-схемите на техническата инфраструктура са съгласувани с експлоатационните предприятия – план-схема по част „Водоснабдяване
и канализация“ е съгласувана от „Софийска
вода“ – АД, със становище № ТУ-151/14.02.2013 г.
и план-схема по част „Електроснабдяване“ е съгласувана от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
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на 15.08.2012 г. Представени са изходни данни
вх. № ТУ-1207/18.04.2012 г. и становище изх. № 0800-7472/18.01.2010 г. на директора на РИОСВ – София.
С писмо изх. № ТП-92-00-75-[1]/23.06.2015 г. проектът е изпратен на кмета на район „Панчарево“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на
заинтересованите лица.
Във връзка с възникнала необходимост от
нанасяне на корекции по проекта с писмо изх.
№ ТП-92-00-32-[4]/26.06.2015 г. проектите са изискани от район „Панчарево“.
С писмо вх. № ТП-92-00-75-[3]/11.09.2015 г. е
представено геодезическо заснемане на растителността по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверено от
Дирекция „Зелена система“ – СО, с № ЗС-6600137/3.08.2015 г.
Преработеният проект е разгледан от отделите
в НАГ и след отстраняване на забележки с писма
изх. № ТП-92-00-76-[4]/13.11.2015 г. и № ТП-9200-76-[5]/13.11.2015 г. е изпратен до директора на
„Държавен вестник“ и в район „Панчарево“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ ведно
с план-схемите и вертикалната планировка и за
провеждане на обществено обсъждане на основание
чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.
Видно от писмо изх. № 6602-148133/15.01.2016 г.
на кмета на район „Панчарево“ и приложените към
него доказателства проектът е редовно съобщен
по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление
в „Държавен вестник“ (бр. 91 от 2015 г.), като в
законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
няма постъпили възражения срещу проекта. С
цитираното писмо са представени и доказателства
за проведено обществено обсъждане на проекта,
като съгласно същото в законоустановения срок не
са постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-19/1.03.2016 г., т. 12, като е
предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване
по компетентност.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Административното производство е по реда на
§ 124 от ПЗРЗИДЗУТ.
Производството по одобряване на ПУП – ПРЗ
за УПИ VII – „За гробищен парк, ритуална зала,
обслужващи обекти и урнови стени“, кв. 21, м. С.
Кокаляне, е започнало служебно по инициатива
на Столична община – заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 1 от ЗУТ като собственик на ПИ с
идентификатор 37914.6848.559 по КККР.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № РД-18-76 от 21.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Действащият ПУП е одобрен с Решение № 567
по протокол № 75/21.10.2010 г. на СОС.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки към тях.
С проекта за ПУП се предвижда урегулиране
на съществуващ гробищен парк, попадащ в ПИ
с идентификатор 37914.6848.559, и разширяването
му чрез включване към новообразувания УПИ на
ПИ с идентификатори 37914.6848.561, 37914.6848.563
и части от ПИ с идентификатори 37914.6848.1009,
37914.6848.3083 и 37914.6848.3053.
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Предвижда се изменение на действащата улична
регулация между о.т. 106д – о.т. 106е до о.т. 106ж
и от о.т. 106е до о.т. 106з, което води до промяна
границите на контактен УПИ IV-2637 – „За офис и
ателиета“, кв. 21а, м. В.з. Михово блато, в частта,
попадаща под новопредвидената улична регулация.
С плана за ПЗ се предвижда изграждане на
свободностояща, едноетажна сграда с обслужващи функции и потвърждаване на съществуващата
ритуална зала.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ VII – „За
гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти
и урнови стени“, кв. 21, м. С. Кокаляне, се осигурява по действащата и новопредвидена улична
регулация.
Във връзка с горното за ПУП – ИПР е налице
основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с
чл. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-1876 от 21.12.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Съгласно общия устройствен план на Столична
община имотите – предмет на ПУП, попадат в
устройствена зона „Терени за гробищни паркове“
(Тгп) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от
ЗУЗСО, т. 36 и е допустимо новопредвиденият
УПИ да е с предназначение – „За гробищен парк,
ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени“,
предвидено в плана.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
ПРЗ е в изпълнение на предвижданията на
ОУП на СО.
Представено е писмо изх. № 08- 0 0 7472/18.01.2010 г. на директора на РИОСВ – София, видно от което не се изисква задължителна
оценка на въздействието върху околната среда
или преценяване на необходимостта от такава,
както и извършване на оценка за съвместимостта
с предмета и целите на опазване на защитените
зони от Националната екологична мрежа.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, като е представено геодезическо заснемане
на растителността, заверено от Дирекция „Зелена
система“ – СО, с № ЗС-6600-137/3.08.2015 г. със
забележка „да се запазят орехите, иглолистните
и дървета с № 8, 50, 60, 67 – 69, 74, 85, 87 – 92 и
96, които са в добро и много добро състояние“.
Проведено е обществено обсъждане на проекта в
съответствие с изискването на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обем и съдържание
на устройствените планове.
Проектът предвижда урегулиране на озеленени
площи със специфично предназначение – гробищен парк, и изграждане на обекти – публична
общинска собственост, изискващи принудително
отчуждаване на имоти – собственост на частни
лица, поради което и на основание чл. 62, ал. 9
от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС компетентен да
одобри ПРЗ на м. С. Кокаляне, УПИ VII – „За
гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти
и урнови стени“, е Столичният общински съвет.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, § 124
от ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2
във връзка с ал. 2 от ЗУТ, т. 36 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-19/1.03.2016 г., т. 12, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация
между о.т. 106д – о.т. 106е до о.т. 106ж, изменение на
улична регулация от о.т. 106е до о.т. 106з, прилежаща
на кв. 21, с. Кокаляне, и кв. 21а, в.з. Михово блато,
и свързаното с това ИПР за УПИ IV-2637 – „За
офис и ателиета“, кв. 21а, м. В.з. Михово блато, по
кафявите и зелените линии, цифри, зачертавания
и щрихи съгласно приложения проект.
2. План за регулация за създаване на нов УПИ
VII – „За гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени“, кв. 21, м. С. Кокаляне,
район „Панчарево“, по червените линии, цифри и
текст съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за УПИ VII – „За гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти
и урнови стени“, кв. 21, м. С. Кокаляне, район
„Панчарево“, без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и сгради, включително
през улица.
4. План-схема за вертикално планиране и плансхеми на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура в обхвата на плана за регулация
и застрояване.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават чрез район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6911
РЕШЕНИЕ № 328
от 31 май 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ17-ГР00-735/10.04.2017 г. от „Лендмарк
България Офис“ – ЕООД, с искане за разрешаване
изработването на ПУП – ИПРЗ в обхвата на УПИ
II-617 – „За автосервиз, автосалон и офиси“ (ПИ с
идентификатор 68134.1503.617), и ПИ с идентификатор 68134.1503.736, кв. 8, м. НПЗ „Искър-север –
2 част“, район „Искър“. Искането е направено от
собственика на ПИ с идентификатори 68134.1503.617
и 68134.1503.736, кв. 8, м. НПЗ „Искър-север –
2 част“, район „Искър“ – предмет на плана.
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Към заявлението са приложени: мотивирано предложение за създаване на нов УПИ
II-617, 736 – „За автосервиз, автосалон и офиси“, скица № 15-636849/29.12.2016 г., издадена от
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68143.1503.736; скица № 15-31624/26.01.2017 г.,
издадена от СГКК – София, за поземлен имот с
идентификатор 68143.1503.617; комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР; нотариален акт № 134,
том III, peг. № 5205, дело № 491/28.07.2006 г.;
нотариален акт № 142, том I, peг. № 3588, дело
№ 131/26.05.2004 г.; пълномощно.
Заявлението, заедно с приложените документи
е разгледано от отделите на НАГ и са представени
становища.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил,
че имотът попада в „Смесена многофункционална
зона“ (Смф) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО.
Със Заповед № РА50-353 от 30.05.2017 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено изработване на ПУП – ИПРЗ в териториален
обхват УПИ II-617 – „За автосервиз, автосалон
и офиси“ (ПИ с идентификатор 68134.1503.617) и
ПИ с идентификатор 68134.1503.736, кв. 8, м. НПЗ
„Искър-север – 2 част“, район „Искър“.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-735-[1]/30.05.2017 г.
заповедта е изпратена до район „Искър“ и до заявителя за сведение и изпълнение.
Със за явление вх. № СА Г17-ГР0 0 -735-[2]/
16.06.2017 г. от Пламен Славов, упълномощен представител на „Лендмарк България Офис“ – ЕООД, е
внесен проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ II-617 – „За
автосервиз, автосалон и офиси“, и ПИ с идентификатор 68134.1503.736, кв. 8, м. НПЗ „Искър-север –
2 част“, район „Искър“.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-735-[3]/20.06.2017 г.
проектът е изпратен до главния архитект на район
„Искър“ за обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 от
ЗУТ.
С писмо вх. № САГ17-ГР00-735-[4]/27.07.2017 г.
проектът е върнат след съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ. Приложено е постъпило
възражение вх. № РИС17-ВК08-655-[3]/18.07.2017 г.
от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Със за явлени я вх. № СА Г17-ГР0 0 -735-[5]/
25.08.2017 г. и вх. № САГ17-ГР00-735-[6]/10.11.2017 г.
допълнително са внесени съгласувани проекти с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от
10.07.2017 г., „Софийска вода“ – АД – изходни данни
от 07.2017 г. и „Топлофикация София“ – ЕАД, от
30.06.2017 г.; дендрологично заснемане на дървесна
растителност и контролно заснемане на висока
дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, на
13.09.2017 г. по вх. № СЕК17-ТД26-1509/7.09.2017 г.;
удостоверение от СГКК – София, изх. № 2586295/13.10.2017 г., за приемане на проект за изменение на КККР; проект за транспортен достъп и
организация на движението към ПУП, съгласуван
от МВР – СДВР „Пътна полиция“, и дирекция „Управление и анализ на трафика“ – СО, с протокол
№ 41/3.10.2017 г., т. 17.
С писмо вх. № САГ17-ГР00-735-[7]/22.01.2018 г.
от главния архитект на район „Искър“ е удостоверено съобщаването на проекта по чл. 128, ал. 3
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от ЗУТ на собствениците на ПИ 68134.1503.94, от
които в законоустановения срок по чл. 128, ал. 5
от ЗУТ не са постъпили възражения.
ПУП – ИПРЗ е разгледан от отделите на
НАГ – „Устройствено планиране“, „Благоустройствени дейности и публични пространства – Комуникации и транспорт и Инженерни мрежи“ и
„Правно-нормативно обслужване“, като са представени техните становища.
Проектът заедно с постъпилото възражение е
разгледан от ОЕСУТ съгласно протокол № ЕС-Г13/20.02.2018 г., т. 8 от дневния ред с решение: „Приема проекта. Предлага на главния архитект да издаде
заповед за одобряването му.“ По отношение на
възражение вх. № РИС17-ВК08-655-[3]/18.07.2017 г.
е посочено, че същото не касае предвижданията
на ПУП – ИПРЗ.
Проектът е внесен за повторно разглеждане на
ОЕСУТ съгласно протокол № ЕС-Г-25/3.04.2018 г.,
т. 2 от дневния ред, с което се коригира предходното
решение от протокол № ЕС-Г-13/20.02.2018 г. с ново:
„Приема проекта. Изпраща в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 от ЗОС.“
При горната фактическа обстановка се установи
от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ИПРЗ
е направено от заинтересовано лице по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственик на ПИ с идентификатори 68134.1503.617
и 68134.1503.736, кв. 8, м. НПЗ „Искър-север –
2 част“, район „Искър“, което се установява от
представените документи за собственост и скици
от СГКК – София.
Действащият подробен устройствен план за
местността е одобрен със заповеди № РД-09-50-510
от 24.10.2003 г., № РД-09-50-1234 от 21.11.2005 г. и
Решение № 387 по протокол № 16 от 10.07.2008 г.
на СОС.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № РД-18-27 от 3.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със
Заповед № КД-14-22-1248 от 5.11.2012 г.
Съгласно ОУП на СО/2009 г. и приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО имотите попадат в
„Смесена многофункционална зона“ (Смф), с устройствени показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност (Кинт.) – 3,5; минимална озеленена
площ – 40 %.
С проекта за ИПР се предвижда изменение
на регулацията на УПИ II-617 – „За автосервиз,
автосалон и офиси“, като от ПИ с идентификатори 68134.1503.617 и 68134.1503.736 се създава
нов УПИ II-617, 736 – „За автосервиз, автосалон
и офиси“, кв. 8, м. НПЗ „Искър-север – 2 част“,
район „Искър“.
Достъпът до новообразувания УПИ е от съществуваща улица, като се налага разширяване на
тротоара в близост до о.т. 304 с оглед урегулирането
по имотни граници, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
изменение на плана за регулация по чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ – относно урегулирането по имотни граници, и чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ – относно обединяването на двата
имота в общ УПИ.
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Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
не се изисква, тъй като собствеността върху имотите се притежава от едно лице.
По отношение на застрояването проектът
предвижда нова сграда в УПИ II-617, 736 – „За
автосервиз, автосалон и офиси“, долепена до съществуващата в имота сграда, с макс. КК=18 м,
което е съобразено с нормите на зона „Смф“ по
ОУП на СО/2009 г.
Проектът е изработен при спазване на изискуемите нормативни отстояния по чл. 32 и чл. 35,
ал. 2 от ЗУТ.
За изработването на ПУП – ИПЗ е налице
основание на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, разрешено е изработването
на проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на заинтересованите
лица, проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Конкретното предназначение на нов УПИ II-617,
736 – „За автосервиз, автосалон и офиси“, отговаря
на ОУП на СО/2009 г. и устройствена категория по
т. 12 („Смф“) от приложението към чл. 3, ал. 2 от
ЗУЗСО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
ПУП е изработен върху действаща кадастрална
карта, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените планове.
Съобразно изискванията на отделите на Направление „Архитекту ра и градоустройство“
същият е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска вода“ – АД, „Топлофикация София“ – ЕАД, и СГКК – София. Спазено е
изискването на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет на основание чл. 21, ал. 7 във връзка
с ал. 1 от ЗОС, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – частна
собственост, за изграждане на обект – публична
общинска собственост – улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 15, ал. 1,
изр. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 32 и чл. 35,
ал. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 5,
чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ, устройствена категория по
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и
протокол № ЕС-Г-25 от 3.04.2018 г. на ОЕСУТ, т. 2
от дневния ред, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация за м. НПЗ
„Искър-север – 2 част“, район „Искър“, кв. 8, УПИ
II-617 – „За автосервиз, автосалон и офиси“ (ПИ с
идентификатор 68134.1503.617) и ПИ с идентификатор 68134.1503.736, за създаване на нов УПИ ІI-617,
736 – „За автосервиз, автосалон и офиси“, по кафявите и зелените линии, цифри, текст, зачертавания
и щрихи съгласно приложения проект.
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2. Изменение на план за застрояване за предвиждане на ново застрояване за нов УПИ ІІ-617,
736 – „За автосервиз, автосалон и офиси“, кв. 8,
м. НПЗ „Искър-север – 2 част“, район „Искър“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане на
намалени разстояния към съседните имоти и/или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“ на
Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6775

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 74
от 5 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 128, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Решение
№ 47 от 26.04.2018 г. на ОбС – гр. Божурище, за
допускане изработването на проект за изменение
на ПУП – ПР и съгласно Решене № 21 от протокол № 5 от 1.06.2018 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) в
обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) І – общ.
за обществено обслужване, урегулиран поземлен
имот (УПИ) ІІ – общ. за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, и улица с осови точки (ОТ) 241,
237а, 230, 339, 229, 352 и 338, кв. 22 по плана на
гр. Божурище, Софийска област.
С проекта за изменение на ПУП – ПР се заличава улица с ОТ 241, 237а, 230 и 339, като част от
нея се приобщава към УПИ І – общ. за обществено
обслужване, и към УПИ ІІ – общ. за пешеходна
зона, озеленяване и паркинг, кв. 22, гр. Божурище,
а останалата част от улицата с ОТ 229, 352 и 338 се
променя, като се намалява ширината от 8,5 м на
6,0 м и се създават нови осови точки: 229а, 338а,
по означенията с кафяв цвят и условните цветове
в съответствие с графичните указания и таблиците
на приложение № 2 към чл. 68, ал. 2, табл. 2 от
Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУП.
Председател:
Г. Димитров
6875
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ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 461
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, одобрява проект за
ПУП – парцеларен план – трасе на кабелна линия
1 kV, кабелноразпределителен шкаф и електротабло
за външно захранване на „Млекопреработвателно
предприятие“ в ПИ 297004, 297006 и „Кравеферма
с доилна зала“ в ПИ 297007 и ПИ 297008 по КВС
на с. Ситово, от съществуващ ТП „1“ в УПИ ІV,
кв. 3 по ПУП на с. Ситово, да се прокара нов кабел
ниско напрежение, който минава по ПИ 297001
(полски път), до нов кабелноразпределителен шкаф
и ново електротабло в ПИ 297001 (полски път) с
дължина 270,6 м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол
Председател:
Ат. Дженков
6886

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-123
от 22 май 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Вълчан чешма в обхват: кадастрални
райони 505 и 506, попадащи в селищно образувание
по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ „Терасите“ и земеделски
земи, представляващи кадастрални райони 503,
504, 507, 508, 509, землище гр. Аксаково, община
Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
24.06.2015 г. Решение № 1017 от 30.01.2013 г. по
гр. дело № 4025/2014 г. на Районния съд – Варна:
В плана на новообразуваните имоти на местност
Вълчан чешма в обхват: кадастрални райони 505
и 506, попадащи в селищно образувание по § 4,
ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ „Терасите“ и земеделски земи,
представляващи кадастрални райони 503, 504, 507,
508, 509, землище гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, се извършват следните промени:
За НИ № 505.2152 с площ 339 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик „неидентифициран собственик“ и като собственик се
вписва Здравко Маринов Маринов със завещание
на Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
11.09.2014 г. Решение № 2038 от 11.09.2014 г. по к.а.д.
№ 1846/2014 г. на Варненския административен съд:
В плана на новообразуваните имоти на местност
Вълчан чешма в обхват: кадастрални райони 505
и 506, попадащи в селищно образувание по § 4,
ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ „Терасите“ и земеделски земи,
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представляващи кадастрални райони 503, 504, 507,
508, 509, землище гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, се извършват следните промени:
За НИ № 509.2054 с площ 2256,16 кв. м в регистъра се заличава вписаният като собственик
„неидентифициран собственик“ и като собственик
се вписва Марийка Григорова Димчева с нот. акт
за 1800 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Панорама I, II,
III, землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
В изпълнение на: влязло в законна сила на
22.05.2008 г. Решение № 586 от 18.04.2008 г. по
адм. дело № 2473/2007 г. на Административния
съд – Варна; влязло в законна сила на 13.06.2008 г.
Решение № 570 от 15.04.2008 г. по адм. дело
№ 2314/2007 г. на Административния съд – Варна;
влязло в законна сила на 20.06.2008 г. Решение
№ 748 от 26.05.2008 г. по адм. дело № 2504/2007 г.
на Административния съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Панорама I, II, III, землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна, се
извършват следните промени:
НИ 208 става с площ 769 кв. м и в регистъра
не се променя вписаният като собственик Стоян
Илиев Стоянов с нот. акт.
Одобреният със Заповед № РД-14-7706-128 от
28.03.2014 г. НИ 207 с площ 910,833 кв. м става
с площ 897 кв. м и в регистъра не се променя
вписаният като собственик Марийка Петкова
Георгиева с нот. акт.
За НИ 200 с площ 584 кв. м в регистъра не
се променят вписаните като собственици Ралица
Йорданова Савова и Ясен Веселинов Савов с посочения нотариален акт и се довписва датата на
нотариалния акт. Достъпът до НИ 200 е осигурен
чрез НИ 407.
НИ 368 става с площ 580 кв. м и в регистъра
не се променя вписаният като собственик наследници на Янаки Симеонов Николов с решение на
ПК – Аксаково.
Новообразува се имот № 407 с площ 156 кв. м
с НТП: улица, собственик Община Аксаково.
Намалява се площта на НИ 9512 с НТП: улица,
и собственик Община Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
6848
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-140
от 26 юни 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Акчелар, землище гр. Варна, община
Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
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В изпълнение на влязло в законна сила на
10.01.2009 г. Решение № 540 от 10.04.2008 г. по
адм. дело № 1096/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В първоначално одобрения план на новообразуваните имоти на м. Акчелар, землище гр. Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
Заличават се НИ № 373 и НИ № 760.
Новообразува се имот № 957 с площ 1546 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Елена
Демирова Георгиева с н.а.
Новообразува се имот № 958 с площ 1130 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Марин Неделчев Демиров с Решение
на ПК – гр. Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Ален
мак, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
13.04.2007 г. Решение № 938 от 20.08.2006 г. по
адм. дело № 682/2004 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на с.о. Ален мак, землище кв. Виница,
община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 722 и
№ 723.
Новообразува се имот № 3850 с площ 1069 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват Илка
Иванова Попова и Виржиния Иванова Попова с
нотариален акт.
Промените са отразени в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение на собствениците.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
29.04.2011 г. Решение № 121 от 21.01.2010 г. по
адм. дело № 3037/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
НИ 2442 (КР 517) става с площ 600,15 кв. м,
в регистъра на който като собственик е вписан
Петър Тодоров Сърнев с документ – оценителен
протокол.
Новообразува се имот № 4905 (КР 517) с площ
399,92 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Калина Георгиева Барбова с
документ – решение на ПК – Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на:
– влязло в законна сила на 5.04.2011 г. Решение
№ 423 от 26.02.2010 г. по адм. дело № 2932/2008 г.
на Административния съд – Варна;
– влязло в законна сила на 29.11.2012 г. Решение
№ 362 от 16.02.2012 г. по адм. дело № 1290/2011 г.
на Административния съд – Варна;
– влязло в законна сила на 14.03.2012 г. Решение
№ 1528 от 21.06.2011 г. по адм. дело № 2942/2008 г.;
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– влязло в законна сила на 8.07.2009 г. Решение
№ 1034 от 15.06.2009 г. по адм. дело № 3340/2008 г.
на Административния съд – Варна.
В първоначално одобрения ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
НИ № 826 (КР 517) става с площ 599,18 кв. м
и в регистъра не се променят вписаните като
собственици: Неделчо Иванов Неделчев с документ за собственост – нотариален акт за 300 кв. м
ид.ч., и Желязка Иванова Неделчева с документ
за собственост – нотариален акт за 300 кв. м ид.ч.
НИ № 838 (КР 517) става с площ 600,04 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като собственик Симеон Иванов Маринов с документ за
собственост  – други (оценителен протокол).
НИ № 841 (КР 517) става с площ 599,95 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като собственик Иванка Василева Попова с документ за
собственост  – нотариален акт.
НИ № 842 (КР 517) става с площ 600 кв. м и в
регистъра се заличава вписаният като собственик
Васил Тодоров Василев и като собственици вписват Красимирка Василева Калчева с документ за
собственост – нотариален акт, и Татяна Василева
Георгиева с документ за собственост – нотариален
акт.
НИ № 843 (КР 517) става с площ 600,05 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като собственик Иван Генчев Колев с документ за собственост – други (оценителен протокол).
Заличава се НИ № 844 (КР 517) с площ 858 кв. м,
за който в регистъра като собственик е вписан Димо
Янков Георгиев с документ за собственост – оценителен протокол за 600 кв. м ид.ч.
НИ № 845 (КР 517) става с площ 599,94 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като собственик Стефан Иванов Стоянов с документ за
собственост – други (оценителен протокол).
НИ № 846 (КР 517) става с площ 673,49 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва: наследниците на Христо Ганев Христов с документ
„Решение на ПК – гр. Варна“, за 537 кв. м ид.ч.;
наследниците на Еленка Жекова Фанкова с документ за собственост „Решение на ПК – гр. Варна“,
за 42 кв. м ид.ч.; наследниците на Тодор Лефтеров
Карахристов с документ за собственост „Решение
на ОСЗГ – гр. Варна“, за 94 кв. м ид.ч.
За НИ № 847 (КР 517) с площ 488,98 кв. м в
регистъра се заличава вписаният като собственик
„н-ци Христо Ганев Христов, за 224 кв. м ид.ч.“ и
вписаният като собственик „н-ци Милка Лефтерова
Кълчиклиева, за 265 кв. м ид.ч.“ и като собственик
се вписва Кирил Георгиев Янчев с документ за
собственост – н.а.
НИ № 848 (КР 517) става с площ 323,62 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като собственик Никола Иванов Стоянов с документ за
собственост – други (оценителен протокол).
НИ № 2841 (КР 517) става с площ 9206,38 кв. м,
вид територия: урбанизирана, не се променя НТП:
залесена горска територия; не се променя вписаният като собственик „Държавно лесничейство“.
НИ № 4468 (КР 517) става с площ 1238,83 кв. м, в
регистъра не се променя вписаният като собственик
„н-ци Христо Ганев Христов“, като документ за
собственост се вписва „Решение на ПК – гр. Варна“.
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Новообразува се имот № 4962 (КР 517) с площ
344,57 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„н-ци на Милка Лефтерова Кълчиклиева“ с документ за собственост „Решение на ПК – гр. Варна“.
Новообразува се имот № 5045 (КР 517) с площ
965,06 кв. м, вид територия – урбанизирана, с НТП:
залесена горска територия, и в регистъра като
собственик се вписва „н-ци на Тодор Лефтеров
Карахристов“ с документ за собственост „Решение
на ОСЗГ – гр. Варна“.
Новообразува се имот № 5046 (КР 517) с площ
408,96 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„н-ци на Тодор Лефтеров Карахристов“ с документ
за собственост „Решение на ОСЗГ – гр. Варна“.
Новообразува се имот № 5196 (КР 517) с площ
277 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„н-ци на Милка Лефтерова Кълчиклиева“ с документ за собственост „Решение на ОСЗГ – гр. Варна“.
Новообразува се имот № 5197 с площ 347,29 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Димо
Янков Георгиев с документ за собственост – други
(оценителен протокол).
Новообразува се имот № 5198 (КР 517) с площ
413,66 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„н-ци на Тодор Лефтеров Карахристов“ с документ
за собственост „Решение на ОСЗГ – гр. Варна“.
Новообразува се имот № 5199 (КР 517) с площ
38,18 кв. м, с НТП: за второстепенна улица, и в
регистъра като собственик се вписва „Община
Варна“.
Новообразува се имот № 5200 (КР 517) с площ
59,04 кв. м, с НТП: за второстепенна улица, и в
регистъра като собственик се вписва „Община
Варна“.
Новообразува се имот № 9799 (КР 517) с площ
286,64 кв. м, с НТП: за второстепенна улица, и
в регистъра като собственик се вписва „Община
Варна“.
Новообразуваните имоти са отразени и в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Свети Никола – строителни
граници по § 4, ал. 3 от ПЗРЗСПЗЗ, землище
гр. Варна, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
26.05.2009 г. съдебно Решение № 1312 от 17.10.2008 г.
по адм. дело № 2727/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на м. Свети Никола – строителни граници по § 4, ал. 3 от ПЗРЗСПЗЗ, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
НИ 1319 става с площ 887,54 кв. м и в регистъра
се заличава вписаният собственик Любен Иванов
Балкански с документ „уд., оц. пр., б.б. 27.12.1993“
и като собственици се вписват:
– н-ци на Иван Любенов Балкански с н.а. за
200/600 ид.ч.;
– н-ци на Иван Любенов Балкански с н.а. за
100/600 ид.ч.;
– Красимир Любенов Балкански с н.а. за
200/600 ид.ч.;
– Красимир Любенов Балкански с н.а. за
100/600 ид.ч.
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НИ 1318 става с площ 738,81 кв. м и в регистъра
се заличава вписаният собственик Ганчо Христов
Ганчев с документ „уд., оц. пр., б.б.“ и като собственик се вписва Красимир Ганчев Христов с други
на Службата по вписванията – Варна.
НИ 1754 (с НТП – за второстепенна улица,
със собственик Община Варна, с площ 499 кв. м
по Заповед № РД-11-7706-308 от 5.10.2011 г. на областния управител на област с административен
център Варна) става с площ 117,89 кв. м, с НТП – за
второстепенна улица, и собственик Община Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Сотира, землище
гр. Варна, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В първоначално одобрения план на новообразуваните имоти на м. Сотира, землище Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
Новообразуван имот № 433 става с площ
410 кв. м и в регистъра като собственици се вписват:
– Васил Цанев Василев за 1/6 ид.ч. с документ
за собственост н.а.;
– Тодор Цанев Василев за 5/6 ид.ч. с документ
за собственост н.а.
Новообразуван имот № 1044 става с площ
793 кв. м и в регистъра като собственик на
600 кв. м ид.ч. се вписва Румяна Добромирова
Ваклинова с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VI. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Траката,
землище кв. Виница, община Варна, област Варна,
в частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
13.07.2009 г. Решение № 486 от 8.07.2009 г. по
адм. дело № 614/2006 г. на Окръжния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 6012 с площ 896 кв. м
в регистъра като собственик се вписват наследниците на Трендафил Георгиев Жеков с документ за
собственост: решение на ПК – Варна, и съдебно
решение.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
6849
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-141
от 29 юни 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
Допускам поправка на очевидна фактическа
грешка в Заповед № РД-16-7706-215 от 25.10.2016 г. на
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областния управител на област с административен
център Варна (ДВ, бр. 97 от 2016 г.) в раздел ІІ,
т. 1, както следва:
Вместо „НИ № 8931 с площ 266 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследници
на Христо Калчев Димитров с документ решение
на Поземлена комисия – гр. Варна“, да се чете
„НИ № 8931 с площ 271 кв. м и в регистъра като
собственици се вписват наследници на Христо
Калчев Димитров с документ решение на Поземлена комисия – гр. Варна“.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-16-7706-215 от 25.10.2016 г. на областния управител на област с административен център Варна.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
6850

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1134
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 от ЗУТ, Решение № 54 от протокол № 5 от
30.05.2018 г. на Експертния съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за
регулация за УПИ X, УПИ XI-10, УПИ XII-11,
УПИ XIII-11, УПИ XIV-74, кв. 570 по плана на
гр. Велико Търново:
– промяна на уличната регулация на урегулираните поземлени имоти с цел възстановяване и
прецизиране границите им по сега съществуващите
имотни граници и от тези от заснетия на място
кадастър;
– заличаване на улици с о.т. 69-66; о.т. 65-6667; о.т. 65-70;
– създаване на нови улици с о.т. 43-65б-70а-7070б; о.т. 65а-66-69 и о.т. 70-70а-70б;
– преотреждане на УПИ Х – „За пешеходен подлез, обществено обслужване, озеленяване“, в УПИ
Х – „За инженерно-техническа инфраструктура“,
УПИ ХІ-10 – „За озеленяване“ в УПИ ХІ-10 – „За инженерно-техническа инфраструктура“, УПИ ХІІ-11 –
„За озеленяване и паркинг“, в УПИ ХІІ-11 – „За
инженерно-техническа инфраструктура“, УПИ
ХІІІ-11 – „За озеленяване“, в УПИ ХІІІ-11 – „За
инженерно-техническа инфраструктура“, и УПИ
ХІV-74 – „За озеленяване“, в УПИ ХІV-74 – „За
инженерно-техническа инфраструктура“, кв. 570,
и промяна на уличнорегулационните им граници
в съответствие с новосъздадените улици с о.т.
43-65б-70а-70-70б; о.т. 65а-66-69 и о.т. 70-70а-70б
съгласно кафявите и зелените линии, надписи,
зачерквания и щриховки.
2. Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за
застрояване за УПИ Х – „За инженерно-техническа
инфраструктура“, УПИ ХІ-10 – „За инженернотехническа инфраструктура“, УПИ ХІІ-11 – „За
инженерно-техническа инфраструктура“, УПИ
ХІІІ-11 – „За инженерно-техническа инфраструк-
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тура“, и УПИ ХІV-74 – „За инженерно-техническа
инфраструктура“, кв. 570 по плана на гр. Велико
Търново: за имотите не се предвижда застрояване.
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
6887

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 830
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решение
по т. 1 от протокол № 8 от 23.05.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) Общинският съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за имоти извън границите
на урбанизираните територии на с. Баница, община
Враца, от км 20+449, път ІІ-15, през обслужваща
улица в северната част на кв. 6 по плана на с. Баница (от о.т. 8 до о.т. 180), през ПИ 000377 (полски
път – публична общинска собственост) до ПИ
071068, местност Край село, землище на с. Баница,
община Враца, с цел изграждане на подземна оптична кабелна линия, свързваща съществуващата
оптична мрежа, собственост на „БТК“ – ЕАД („Виваком“), със съществуваща приемно-предавателна
станция № VZ6128_G – TELEMOB 30 на GSM
оператор „БТК Мобайл“ – ЕООД – „VIVATEL“,
намираща се в ПИ № 071068, местност Край село,
землище на с. Баница, община Враца.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Враца пред Административния
съд – Враца, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
Председател:
Р. Антов
6797

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 86
от 23 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на електропровод и
водопровод, захранващи имот с идентификатор
14619.400.1 в м. Попински път по КККР на землище
с. Гелеменово, община Пазарджик, преминаващо
през имоти, общинска собственост, както следва:
За електропровода: ПИ 14619.98.257 – за селскостопански, горски и ведомствен път, ПИ
14619.400.54; 55; 75; 70 и 57 – всичките с НТП „За
местен път“, до достигане на имот с идентификатор 14619.400.1 в м. Попински път по КККР на
землище с. Гелеменово, община Пазарджик, който
ще бъде захранен съгласно изчертаното с червено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
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За водопровода: ПИ 14619.509.349 – за селскостопански, горски и ведомствен път, ПИ
14619.98.257 – за селскостопански, горски и ведомствен път, ПИ 14619.400.54; 55; 75; 70 и 57 –
всичките с НТП „За местен път“, до достигане на
имот с идентификатор 14619.400.1 в м. Попински
път по КККР на землище с. Гелеменово, община
Пазарджик, който ще бъде захранен съгласно изчертаното със синьо трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
6888

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 260
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна
линия НН от разпределителна уредба ниско напрежение на МТП № 5 до ново стандартизирано
електромерно табло ТЕПО, монтирано пред ПИ
№ 47113.23.21, местност Черните места, по кадастралната карта на с. Манолско Конаре по следата
на вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Председател:
Г. Трендафилова
6781
РЕШЕНИЕ № 261
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна
линия НН от КРШ„В1“ до стандартизирано електромерно табло ТЕПО 1ТЧ+ТТ Б+, монтирано
пред УПИ 65.16 – складова база за промишлени
стоки, автосалон и офиси/ПИ № 73242.65.35, местност Герена, по кадастралната карта на с. Труд,
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Председател:
Г. Трендафилова
6782
РЕШЕНИЕ № 262
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе за
проектиране на обект: „Второстепенна водопроводна мрежа PE-HD ∅ 160, за противопожарни,
производствени и питейно-битови нужди на имот
с идентификатор 73242.225.158, по полски пътища
по КК на с. Труд, община „Марица“. Уличният
водопровод преминава през полски пътища по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП във връзка
с искане от „Сигмареф“ – ЕООД.
Трасето за проектиране на водопровода е по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър
на засегнатите от трасето имоти.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
6889
РЕШЕНИЕ № 278
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: „Уличен водопровод
PE-HD ∅ 90 с L=336 m, до УПИ 10.38 – производствена и складова дейност, местност Кара
топрак по КК на с. Войводиново, община „Марица“. Уличният водопровод преминава през
местен път с идентификатор 12019.501.833 – публична общинска собственост, по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, във връзка с искане от
„Станел“ – ООД.
Трасето за проектиране на водопровода е по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър
на засегнатите от трасето имоти.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
6890

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 890
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 136,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
т. 2 от ЗУТ, Решение № 8 от протокол № 11 от
23.05.2018 г. на ОЕСУТ и искане вх. № УТ-1717/27.02.2014 г. от Община Русе Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
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Одобрява ПУП – ПУР, ИПУР, ПР и ИПР на
селищно образувание „ДЗС“, община Русе, както
следва:
1. Създават се нови улици със следните улични
оси и осови точки:
– от 10339 до 10344 (през о.т. 10340, 10341, 10342
и 10343);
– от 10383 до 10355;
– от 10382 до 10356 (през о.т. 10357);
– от 10359 до 10351;
– от 10386 до 10345 (през о.т. 10385, 10377, 10378,
10379, 10380, 10381, 10360, 10361, 10350, 10349 и 10346);
– от 10362 до 10348 (през о.т. 7047 и 10403);
– от 10374 до 10376 (през о.т. 10375);
– от 7035 до 7059;
– от 7033 до 7036;
– от 10388 до 10402 (през о.т. 10373, 10372, 10404,
10371, 10370, 10369, 10368, 10367, 10365 и 10366);
– от 7024 до 7030;
– от 7029 до 10393 (през о.т. 7039);
– от 10389 до 10390;
– от 10390 до 10392;
– от 10340 до 10385 (през о.т. 10384);
– от 10341 до 10379 (през о.т. 10383 и 10382);
– от 10342 до 10353;
– от 10354 до 10381 (през о.т. 10355, 10356 и 10357);
– от 10352 до 10360 (през о.т. 10358 и 10359);
– от 10343 до 10350 (през о.т. 10351);
– от 10387 до 10348 (през о.т. 10346, 10345 и 10347);
– от 10349 до 10393 (през о.т. 7047, 10403, 10402,
10401, 10400, 10399, 10398, 10397, 10396, 10395 и 10394);
– от 10361 до 10365 (през о.т. 10362, 7059, 10363
и 10364);
– от 10380 до 10368 (през о.т. 7035 и 7036);
– от 10377 до 10371 (през о.т. 10376 и 7033);
– от 10375 до 10389 (през о.т. 10372 и 7024);
– от 10370 до 10392 (през о.т. 7030, 7029, 10390
и 10391);
– от 10367 до 10392 (през о.т. 7039).
2. С изменението на плана за улична регулация
отпада улицата от о.т. 7025 до о.т. 7056 (през о.т.
7026, 7027 и 7040). Изменят се уличните оси на
улиците и се заличават визираните осови точки:
– по ул. Централна от о.т. 7050 до о.т. 7048
(през о.т. 7049);
– по ул. Омайниче от о.т. 7020 до о.т. 7034 (през
о.т. 7021);
– по ул. Теменуга от о.т. 7023 до 7043 (през о.т.
7022, 7032, 7031, 7037, 7038, 7045 и 7044);
– по ул. Липа от о.т. 7050 до о.т. 7046 и от о.т.
7059 до о.т. 7045;
– по ул. Мура от о.т. 7035 до о.т. 7037 (през о.т.
7036);
– по ул. Хвойна от о.т. 7034 до о.т. 7032 (през
о.т. 7033);
– по ул. Церова гора от о.т. 7029 до о.т. 7039,
които се запазват, и от о.т. 7025 до о.т. 7028.1.
3. С плана за регулация се обособяват нови
квартали от 14 до 26, както и нови урегулирани
поземлени имоти по квартали, както следва:
– в кв. 1 – УПИ VIII-35 и УПИ IX;
– в кв. 3 – УПИ І – общ., V – общ., VІ – общ.,
VІІ – общ.;
– в кв. 7 – УПИ ІV-218 – за движение и транспорт, и V-218 – за движение и транспорт;
– в кв. 14 – УПИ І-205 – за движение и транспорт;
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– в кв. 15 – УПИ І-207 – за движение и транспорт;
– в кв. 17 – УПИ І-84;
– в кв. 19 – УПИ І-45 – за озеленяване;
– в кв. 20 – УПИ І-213 – за движение и транспорт;
– в кв. 22 – УПИ І-218 – за движение и транспорт;
– в кв. 23 – УПИ І-66 – за движение и транспорт;
– в кв. 26 – УПИ І-72 – за движение и транспорт.
4. С изменението на плана за регулация се
преномерират квартали 12, 13 и 14, като същите
получават нови номера 3, 12 и 13. Променят се
регулационните граници на квартали с номера 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 и 21. Изменят
се и част от регулационните граници на УПИ по
квартали, както следва:
– в кв. 1 – за УПИ І-1, ІІ-227, ІІІ-228, ІV-229,
V-230, VІ-231 и VІІ-232;
– в кв. 2 – за УПИ І-1, VІ-185, VІІ-224, VІІІ-226,
ІХ-103, Х – общ., и ХІ – общ.;
– в кв. 4 – II – общ., III – общ., VI – общ.,
VII – общ., и X – общ.;
– в кв. 5 – за УПИ IX-11 и IV-159;
– в кв. 6 – за УПИ І-233, ІІ-234, ІІІ-6, ІV-162,
V-236, VІ-9, VІІ-8, VІІІ-7, ІХ-5, Х-4, ХІ-3 и ХІІ-237;
– в кв. 7 – за УПИ І-100 и ІІІ-98;
– в кв. 8 – за УПИ І-94, ІІ-93 – за траф., ІІІ-92,
VІ-91, VІІ-90 и VІІІ-97;
– в кв. 9 – за УПИ І-29 – за детска градина,
ІІ-89 и ІІІ-28;
– в кв. 10 – за УПИ І-12, ІІІ-15, V-13, VІ-17, VІІ19 и VІІІ-20;
– в кв. 11 – за УПИ І-16, ІІ-165, ІІІ-166, ІV-167
и V-168;
– в кв. 12 – за УПИ І-27 и ІІІ-22.
5. Одобряват се специализирани план-схеми към
ПУП за елементи на техническата инфраструктура – за външно ел. захранване и водоснабдяване
и канализация.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
Хр. Белоев
6891

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1201
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за пътна връзка в
имот с проектен идентификатор № 67338.834.84 (образуван от имоти № 67338.834.65 и № 67338.834.69)
по кадастралната карта на гр. Сливен, с начин на
трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, за осигуряване на транспортен достъп
до поземлен имот с идентификатор № 67338.834.63,
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отреден „За складова база за собствена селскостопанска продукция и техника“, местност Къра,
землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
6830
РЕШЕНИЕ № 1202
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на eл. кабел НН от КРШ1 на ТП „Център“, намиращ се в
регулационните граници на с. Гергевец, община
Сливен, до ПИ 051035, местност Джинджи чифлик,
землище с. Самуилово, община Сливен, отреден
„За оранжерия“ и преминаващ през ПИ 000404,
землище с. Самуилово, община Сливен, с НТП
„полски път“, общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
6831
РЕШЕНИЕ № 1203
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на eл. кабел НН от съществуващ ТП „Раково, извод СН
„Градец“, подстанция „Котел“, намиращ се в ПИ
010041, до ПИ 010035 с НТП „стопански двор“, и
преминаващ през следните имоти – общинска и
държавна собственост: ПИ 010041 с НТП „електропровод“, ПИ 000290 с НТП „полски път“ и ПИ
010036 с НТП „пасище, мера“, всички в местност
Машатлъка, землище с. Раково, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
6832
РЕШЕНИЕ № 1204
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от ЗОС Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
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Одобрява подробен устройствен план за поземлен имот 47980.28.11, местност Мешата, землище
с. Мечкарево, община Сливен, като се променя
предназначението на имота от земеделски в „За
разширение на гробищен парк“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
6833

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ОА-178
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6 от
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ във връзка с протоколи от 14.09.2017 г. и от 26.09.2017 г.
за приемане на планове на новообразуваните
имоти на земите по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ от
комисия, назначена със Заповед № ОА-228 от
17.08.2017 г. на областния управител на Софийска
област, протокол от 29.05.2018 г. за разглеждане
на постъпили писмени искания и възражения по
приетите планове на новообразуваните имоти и
документацията към тях на комисията, назначена
със Заповед № ОА-102 от 9.05.2018 г. на областния
управител на Софийска област, одобрявам плановете на новообразуваните имоти на земи по
§ 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за следните територии
от община Божурище, Софийска област:
– местност Янчин завой, махала Бобен, в
землището на с. Хераково;
– местност До кметството в землището на
с. Пожарево.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен
срок от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на Софийска
област пред А дминистративния съд – София
област.
Областен управител:
Ил. Тодоров
6794

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-181
от 3 юли 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000, както и регистъра на новообразуваните
имоти, неразделна част от плана, за земеделски
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местността Орта бозалък, намираща се в землището
на гр. Стара Загора, община Стара Загора.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област

ВЕСТНИК
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Стара Загора пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Г. Микова
6806

ОБЩИНА ЯКОРУДА
РЕШЕНИЕ № 65
от 8 юни 2018 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Якоруда реши:
1. Одобрява окончателния проект на общия
устройствен план на гр. Якоруда заедно с правилата
и нормативите за неговото прилагане.
2. Възлага на кмета на община Якоруда да
предоставя ежегодно за приемане от общинския
съвет доклад за изпълнението на общия устройствен план на гр. Якоруда в неговия обхват и
предложение за измененията му, ако такива се
налагат съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
Председател:
М. Осман
6798

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 464
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1,
чл. 150 от ЗУТ и чл. 60, ал. 1 от АПК Общинският
съвет – с. Братя Даскалови, реши:
1. Одобрява внесения проект за ПУП – план
за регулация и застрояване за УПИ II – „За парк“,
кв. 45, с. Оризово, с цел промяна отреждането
като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), изработен на основание
чл. 150 от ЗУТ.
2. Одобрява внесения проект за ПУП – план
за регулация и застрояване за УПИ XIV – „За
градина“, кв. 9, и УПИ XVIII – „За градина“,
кв. 8, с. Черна гора, с цел промяна отреждането
като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), изработен на основание
чл. 150 от ЗУТ.
3. Одобрява внесения проект за ПУП – план
за регулация и застрояване за УПИ I – „За парк“,
кв. 91, с. Оризово, с цел промяна отреждането
като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), изработен на основание
чл. 150 от ЗУТ.
4. Допуска предварително изпълнение на решението.
5. Възлага на кмета на община Братя Даскалови да извърши всички последващи действия след
приемане на решението.
Председател:
П. Михайлов
6778
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555. – Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София, на основание Решение № 341
на Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г.,
както следва:
Шифър

Професионални направления и докторски програми

задочно

3

4

-

2

Методи и техника на геоложките изследвания

1

-

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

-

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци

1

1

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

-

1

Подземно строителство

1

1

Техника и технологии за взривните работи – производство на взривни
материали
Маркшайдерство

1

1

1

-

Обща, висша и приложна геодезия

1

-

Подземен добив на полезни изкопаеми

1

1

Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

-

1

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

-

1

Механизация на мините

1

1

Техника и технология на сондирането

1

-

Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

1

-

Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

1

-

1

1

1
3.7.

ОНС доктор
редовно

2
Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)

4.4. Науки за земята

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми

5.13. Общо инженерство
Компютърни технологии в инженерната дейност

Общо:
14
11
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна квалификация“,
ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg. Лице за контакт: инж. Зоя Велева.
6967
73. – Медицинският университет – София, обявява следните конкурси за прием на докторанти за
учебната 2018/2019 г. съгласно Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г. и решение на
Академичния съвет на МУ – София, от 26.06.2018 г. по област на висше образование, професионално
направление и следните докторски програми:
Ш
и
ф
ъ
р

Област на висше
образование

Ш
и
ф
ъ
р

Професионално
направление

Докторска програма

Медицински факултет
Природни науки, мате4.
4.1. Физически науки
матика и информатика
Биофизика
4.3. Биологически науки
Биохимия
Молекулярна биология

Форма на
обучение
редов- задочно
но

2

0

2
1

0
0
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Ш
Ш
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Област на висше
Професионално
ф
ф
образование
направление
ъ
ъ
р
р
7. Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина

Докторска програма

Акушерство и гинекология
А нестезиолог и я и ин тензивно
лечение
Белодробни болести
Гастроентерология
Генетика
Ендокринология
Имунология
Имунопатология и алергология
Кардиология
Клинична психология
К линична фармакология и терапия
Неврология
Нефрология
Образна диагностика
Обща хирургия
Ортопедия и травматология
Педиатрия
Психиатрия
Ревматология
Съдебна медицина и деонтология
Сърдечно-съдова хирургия
Урология
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет по дентална медицина
7. Здравеопазване и спорт 7.2. Дентална медицина
Обществено дентално здраве
Протетична дентална медицина
Терапевтична дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Природни науки, мате4.
4.2. Химически науки
матика и информатика
Биоорганична химия, химия на
природните и физиологично активни вещества

С Т Р. 5 5   
Форма на
обучение
редов- задочно
но
2

0

5

1

0
3
0
4
1
1
3
1

1
0
1
0
1
0
1
0

1

0

4
1
1
1
1
1
1
2
1
0
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

2

0

1
0
1

0
1
2

2

0

Фармацевтична ботаника

1

0

Токсикология

2

1

Фармакогнозия и фитохимия

1

0

0

1

3

0

4.3. Биологически науки
7. Здравеопазване и спорт 7.3. Фармация

Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Фармакология
(вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
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Ш
и
ф
ъ
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Форма на
обучение
редов- задочно
но

Факултет по обществено здраве
7. Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина
Медицина на бедствените ситуации

0

1

1

0

3

16

1

0

7.4. Обществено здраве
Медицина на бедствените ситуации
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)
Пр од ъ л ж и т е л но с т т а н а док т о р а н т у ри т е
е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно
изискванията в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в МУ – София (изм. с
решение на Академичния съвет от 6.06.2017 г.):
1. заявление за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до
декана на съответния факултет); 2. европейски
формат автобиография; 3. копие на диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението или уверение
за успешно положени държавни изпити и академична справка; 4. копие на трудов договор – за
участниците в конкурса за задочна докторантура;
5. други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и
задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето
образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.
Срок за подаване на документи за участие в
конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София – 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи
се подават в съответните структурни звена на
а д рес: Медиц инск и фа к ул т ет – 1431 Софи я,
ул. Здраве № 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор
„Наука“. За справки – тел.: 02/952 05 21 и 02/91
72 787. Факултет по дентална медицина – 1431
София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2.
За справки – г-жа Ирена Тодорова, тел. 02/954
13 21. Фармацевтичен факултет – 1000 София,
ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 211. За справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/980-34-64.
Факултет по обществено здраве – 1527 София,
ул. Бяло море № 8, деканат. За справки – г-жа
Даниела Василева, тел. 02/9432 579.
6719
97. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане
на редовни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2018 – 2019 г. съгласно приложението
в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г.
на Министерския съвет и решение на АС на
УХТ, протокол № 28 от 8.02.2018 г., със срок

2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи
до ректора на УХТ – Пловдив: 1. заявление за
участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
документ за платена такса за участие в конкурса
(60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за
изпита по чужд език) – плащането се извършва
в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6.
удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство
за съдимост. Всички документи се подават в
УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, не по-късно
от седем работни дни след изтичане на законоустановения двумесечен срок от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“; телефони за
справки: 032/643 637; 032/603 809.
Приложение
Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната 2018 – 2019 г.
Шифър

Области на висше образова- Редовна
ние, професионални направ- форма на
ления и докторски програми обучение
(бр.)
3. Социални, стопански и правни
науки
3.8. Икономика

Икономика и управление (хранителна индустрия)
4. Природни науки, математика
и информатика
4.2. Химически науки
Органична химия
5.

2

2

Технически науки

5.1. Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост
5.2. Електротехника, електроника
и автоматика

1

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

Шифър

Области на висше образова- Редовна
ние, професионални направ- форма на
ления и докторски програми обучение
(бр.)
Автоматизация на производ1
ството
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплек3
си и мрежи
5.12. Хранителни технологии
Технология на животинските
и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и
парфюмерийно-козметичните
препарати
Технология на продуктите за
обществено хранене

1

1

5622
50. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурси за задочна докторантура по следните професионални направления: 9.2. Военно
дело за военнослужещ в катедра „Организация
и управление на военни формирования на тактическо ниво“ на факултет „Навигационен“ по
докторска програма „Организация и управление
на въоръжените сили“, тема „А кт уализация
на подходите за защита на силите в контекста
на средата на сигурност в черноморския регион“ – един; 3.7. Администрация и управление
за цивилен служител в катедра „Мениджмът
и логистика“ на факултет „Навигационен“ по
докторска програма „Организация и управление
извън сферата на материалното производство“,
тема „Подходи за оптимизация на организационните структу ри“ – един; 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация за цивилен служител
в катедра „Корабоводене“ на факултет „Навигационен“ по докторска програма „Управление
на кораби и корабоводене“, тема „Астро-навигационни определяния на мястото на кораба
в аварийни ситуации“ – един; 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиаци я за военносл у жещ
в катедра „Информационни технологии“   на
факултет „Инженерен“ по докторска програма
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, тема „Интегриране
на подходи за киберзащита в процеса на проектиране на комплексни системи за административно обслужване“ – един; 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация за военнослужещ или
цивилен служител в катедра „Информационни технологии“ на факултет „Инженерен“ по
докторска програма „Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление“,
тема „Киберзащита на интегрирани системи
за управление на корабоплаването“ – един; 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация за военнослужещ в катедра „Информационни технологии“
на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление“, тема „Анализ на
уязвимостите в компютърните системи и мрежи
чрез симулационно моделиране на кибератаки
във виртуална среда“ – един; 5.5. Транспорт,
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корабоплаване и авиация за цивилен служител
в катедра „Информационни технологии“ на
факултет „Инженерен“ по докторска програма
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, тема „Интегриране
на подходи за повишаване нивото на киберсигурност на търговски плавателен съд“ – един;
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за
цивилен служител в катедра „Електротехника“
на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Електроснабдяване и електрообзавеждане
по отрасли (на кораба)“, тема „Качество на
елек роенерг и я та в автономни елек т роенергийни системи: методи и средства за неговото
подобрение“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен служител в катедра
„Електротехника“ на факултет „Инженерен“
по докторска програма „Електроснабдяване и
електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“,
тема „Изследване у правлението на корабни
електрозадвижвания за специализирани морски
обекти“ – един; 5.5. Транспорт,   корабоплаване  и авиация за цивилен служител в катедра
„Електротехника“ на факултет „Инженерен“
по докторска програма „Електроснабдяване и
електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“,
тема „Изследване на съвременните средства за
управление на корабни електрически уредби и
системи“ – един; 5.5. Транспорт,  корабоплаване  и авиация за цивилен служител в катедра
„Корабни силови уредби“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Корабни силови
уредби, машини и механизми“, тема „Изследване на влиянието на биодизеловото гориво
върху качеството на остатъчните продукти на
горенето, мощността и ефективната работа на
дизеловите двигатели“ – един; 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация за военнослужещ в
катедра „Кораборемонт“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Технология и
организация на корабостроенето и кораборемонта“, тема „Техническа диагностика на корабни
дизелови двигатели посредством интелигентни
системи“ – един; 5.5. Транспорт,  корабоплаване  и авиация за цивилен служител в катедра
„Кораборемонт“ на факултет „Инженерен“ по
докторска програма „Технология и организация
на корабостроенето и кораборемонта“, тема
„Изследване на корозионната устойчивост на
тънкослойни покрития“ – един; 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация за военнослужещ в
катедра „Електроника“ на факултет „Навигационен“ по докторска програма „Радиолокация
и радионавигация“, тема „Основни подходи за
използване и повишаване на ефективността на
дистанционноуправляеми летателни средства
за наблюдение и   мониторинг на морск ите
пространства на Република България“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки: на тел. 052/55
22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на
у чи лищет о: w w w.naval-acad.bg. Подаване на
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
6897
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55. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Габрово, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Боженците и
с. Трапесковци; с. Донино и селата Ангелов и
Балиновци; с. Кметовци и селата Беломъжите,
Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци,
Съботковци, Харачерите, Цвятковци, Черневци; с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, К метчета, Колишовци,
Костенковци, Раховци, Стойчовци, Тодорчета;
с. Поповци и селата Гайтаните, Гледаци, Дивеци,
Киевци, Мрахори, Пецовци, Прахали, Рачевци,
Чавеи, Янковци, община Габрово, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
6950
503. – Столи чната общинск а агенци я за
приватизация и инвестиции на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че са извършени следните
продажби:
през м. април 2018 г.:
Поземлен имот с идентификатор 68134.504.182,
кв. 6, м. Бивш стопански двор – кв. Бенковски – складова база „Биримирци“ (по предходен
план – имот 000182, м. Турска ливада)q София,
к в. Бенковск и, общинск и неж илищен имот,
ст опа нисва н о т ра йон „Сердика“, п рода ден
на „Бултранс 99“ – ЕООД, представлявано от
Красимир Стойчев Пешков, за 67 000 лв. На
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 13 400 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 80 400 лв., изплатени
изцяло от купувача.
през м. юни 2018 г.:
Поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2557,
УПИ IV – „за малко предприятие“, кв. 5, м. НПЗ
Орион и съседни жилищни територии, София,
ул. 3019, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“, продаден на „Бюро
Трейд“ – ООД, представл явано от Димит ър
Николаев Дойчинов, за 200 000 лв. На основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху
достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 40 000 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 240 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
6892
95. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на
линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен
достъп до имот № 58606.19.57, м. Долен Соват,
с. Пролеша, община Божурище, в обхват полски
път с идентификатор 58606.19.137, 58606.19.5,
58606.19.176 по КККР на с. Пролеша, община
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28
от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на
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АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е
изложен за разглеждане в Община Божурище. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6876
5. – Община Болярово, отдел „УСТУ“, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите граждани, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на трасе за обект
„КСрН 20 kV от СРС № 261 на ВЛ 20 kV, извод
Раздел“ до БКТП „Н. Динков“ – с. Шарково,
засягащо ПИ с идентификатор 83051.24.241 – местен път, ПИ 83051.25.553 – селскостопански път,
по КК на с. Шарково, и ПИ 0.169 – местен път,
по КВС на с. Ситово, община Болярово. Проектът се намира в отдел „УСТУ“ при Община
Болярово. Заинтересованите лица по чл. 131
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да разгледат проекта
и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6893
45. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
са изработени:
1. проект на подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасета
на нови обслужващи улици, с който се създава
нов квартал 1Б, обособяват се нова обслужваща
улица с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 –
о.т. 207 – о.т. 208 – о.т. 209 – о.т. 210 – о.т. 211 –
о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 1а, нова обсл у ж ваща
задънена улица с о.т. 204 – о.т. 205 и нова пешеходна алея за осигуряване на достъп до имоти в
устройствена зона 1/Жм в предвиденото разширение на населеното място, кв. Ветрен, Бургас;
2. проект на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.639 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ
020002, бивша местност Машатлъка), с който
от ПИ с идентификатор 07079.12.639 по КК на
гр. Бургас (бивш ПИ 020002, бивша местност
Машатлъка) се обособяват 9 бр. УПИ за изграждане на жилищни сгради с предвиждане в
тях на ново свободно застрояване, посочено с
ограничителни линии на застрояване, на отстояния до регулационните граници при спазване
изискванията на чл. 19 и чл. 31, ал. 1 от ЗУТ, с
приложен трасировъчен чертеж, с координатен
регистър, баланс на територията и посочен коефициент на редукция от 16,36 % в съответствие
с изискванията на чл. 16 от ЗУТ;
3. проект на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.654 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ
020006, бивша местност Машатлъка), с който от
ПИ с идентификатор 07079.12.654 по КК се обособяват 7 нови УПИ за изграждане на жилищни
сгради, като в тях се предвиждат ново свободно
застрояване, показано с ограничителни линии на
застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с предвидени показатели за
устройствена зона Жм съгласно действащ ОУП
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на гр. Бургас, с приложен трасировъчен чертеж,
с координатен регистър, баланс на територията
и посочен коефициент на редукция от 17,97 % в
съответствие с изискванията на чл. 16 от ЗУТ;
4. изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII,
УПИ VIII, УПИ IX и УПИ X в кв. 1 по плана
на кв. Ветрен, Бургас, с който се провежда нова
задънена улица с о.т. 3б – о.т. 3в и се създава нов
квартал 1А и се обособяват 6 нови самостоятелни
УПИ с лица и площи съгласно чл. 19, ал. 1 от
ЗУТ, като новообособените УПИ са отредени
за ПИ с проектни идентификатори, с отреждане
за ниско жилищно строителство и предвидено
застрояване, посочено с ограничителни линии
на застрояване, на нормативни отстояния от
регулационните граници съгласно изискванията
на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ, с устройствени показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм в
съответствие с допустимите съгласно действащ
ОУП на гр. Бургас, както следва: височина – до
10 м, плътност – до 30 %, Кинт. – до 1,0, озеленяване – мин. 60 %, и задължително паркиране
в УПИ, с приложен трасировъчен чертеж, с
координатен регистър и баланс на територията.
Проектите са изложени за разглеждане в стая
409 в сградата на Община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
6957
3. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за
одобрение проект на ПУП – ПП за елемент на
техническата инфраструктура „Кабелно електрозахранване на ПИ 032029 в м. Бакраджа в
землището на с. Осмар, община Велики Преслав, област Шумен“. Проектираното трасе на
външното ел. захранване започва от СРС.ВЕЛ
„Имренчево“ П/ст „Преслав“ в ПИ 000084 – дере,
минава през ПИ 000085 – ведомствен път, ПИ
000102 – местен път, и достига до новоизграден
трафопост в ПИ 032029 – собственост на възложителя. Дължината на трасето е 333,1 м. Проектът е изложен в Община В. Преслав, ул. Б.
Спиров № 58, ет. 2, стая 212. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6895
19. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) за УПИ I, кв. 141А (Парк „Габровски“)
(ПИ № 10447.514.296 по КК и КР на гр. Велико
Търново), част от кв. 167 (ПИ № 10447.514.183
по КК и КР на гр. Велико Търново) и улица
с ОК 187-24202-310-311-311а-311б по подробния
устройствен план на гр. Велико Търново. Проектът се намира в стая № 510 в сградата на
общинската администрация – Велико Търново.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6894
1. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване с обхват ПИ с ИД 56784.501.530,
част от кв. 6 и кв. 22 по плана на ПУП – ПУР
с устройствени зони „Жилищен парк „Марицасевер“, Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1,
ет. 7, стая 2. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Пловдив.
6968
5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Кабелиране и изменение
на част от въздушна линия средно напрежение
(ВЛСрН) „Овощарски институт“ от КРУ на БКТ
„Беломорски 3“ до муфи пред ВС „Марково“
по кадастралната карта на с. Марково, община
„Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 19.102, 19.182,
20.71, 20.80, 20.81, 20.206 и 20.400 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“,
дължината на проектните трасета е 706 м. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
6959
9. – Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура, общинска собственост и
стопански дейности“, на основание чл. 128, ал. 1
и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 970 от 28.05.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
включване в урбанизираните граници на два
нови квартала № 81 и № 84 по ПУП – ПРЗ на
гр. Койнаре. Изработеният устройствен план е
на разположение в стая № 204 в Община Червен
бряг за запознаване с него от заинтересованите
лица, които в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на това съобщение могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6896
18. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т обявява на
заинтересованите лица, че с Решение № 2 по
п ро т окол № 10/03.07.2 018 г. на Общ и нск и я
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) е допуснат за разглеждане подробен
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устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към
обект: „Изграждане на канализационна мрежа
и пречиствателна станция за отпадни води в
с. Щръклево, община Иваново, област Русе“.
Проектът се намира в дирекция „СА“ в административната сграда на Община Иваново в
с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая
№ 6. Заинтересованите лица могат да подават
пред общинската администрация писмени възражения, предложения и искания по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6958

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова – прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против Наредбата за реда
и условията за провеждане на публични търгове
и публично оповестени конкурси за отдаване под
наем и разпореждане с общинско имущество на
Община Павликени, приета с Решение № 454 по
протокол № 40 от 31.07.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Павликени, впоследствие изменена
и допълнена с Решение № 178 по протокол № 19
от 2.10.2008 г. и с Решение № 621 по протокол
№ 67 от 24.03.2011 г., с искане за отмяната є
като незаконосъобразна. Образувано е адм. д.
№ 487/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 14.09.2018 г. от 10,30 ч.
6898
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Светлана Иванова – окръжен
прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, срещу Наредбата за преместваемите
обекти на територията на община Елена съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, приета с Решение
№ 145 от 28.11.2013 г. по протокол № 12 от
28.11.2013 г. на Общинския съвет – гр. Елена,
изменена с Решение № 38 от 6.08.2017 г. на
Административния съд – Велико Търново, и с
Решение № 134 от 28.09.2017 г. по протокол № 11
от 28.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Елена.
Образувано е адм.д. № 493/2018 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 21.09.2018 г. от 9,30 ч.
6970
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Велико Търново, с който е протестирана
в цялост като процесуално незаконосъобразна,
алтернативно частично като материално незаконосъобразна, Наредбата за реда и условията,
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свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монта ж ни работи на
елементи от техническата инфраструктура на
община Стражица, приета с Решение № 515 по
протокол № 44 от 31.07.2014 г. на Общинския
съвет – г р. Ст ра ж ица. Образу вано е адм. д.
№ 494/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 14.09.2018 г. от 10,30 ч.
6977
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване по протест на Окръжната
прокуратура – Враца, и е оспорен раздел XII
от Наредба № 21 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за
упражняване правата на собственост на Община
Хайредин в търговски дружества, приет с Решение № 281 по протокол № 26 от 16.12.2013 г.
на Общинския съвет – с. Хайредин, по който е
образувано адм.д. № 362/2018 г., насрочено за
13.09.2018 г. от 14,30 ч.
6952
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, ЕИК 201327590, представлявано
от управителя Юрий Василиевич Сидоров, със
седалище и адрес на управление София, Столична община, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1,
ап. 3, чрез пълномощника адв. Юлиан Дацев от
САК с посочен в жалбата съдебен адрес София,
ул. Аксаков № 28, ет. 2, срещу чл. 30, ал. 1 от
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Ябланица, приета с Решение
№ 452 на ОбС – гр. Ябланица, по протокол № 53
от 15.10.2015 г., по който е образувано адм. д.
№ 120/2018 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
6978
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор от РОП
срещу разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 14 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Русе, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 15 по протокол
№ 3 от 15.12.2011 г., изменен с Решение № 281
от 12.07.2012 г., Решение № 528 от 21.03.2013 г.,
Решение № 884 от 23.01.2014 г., изм. с Решение
№ 1326 от 26.02.2015 г., изм. с Решение № 838
от 19.04.2018 г., по който е образувано адм. д.
№ 321/2018 г. по описа на Административния
съд – Русе.
6980
Административният съд – София-град, ІІІ
отделение, 45 състав, призовава Еуген Палмер к ат о за и н т ересова на с т ра на по а д м.д.
№ 10894/2017 г., образувано по протест на прокурор от СГП – отдел „Надзор за законност“,
с който се иска обявяване нищожността на
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СУМПС № 282229165 от 27.05.2013 г., издадено
о т СДВР, о тдел „Път на полиц и я“ – Софи я.
Делото е насрочено за 11.10.2018 г. от 9,30 ч.
Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на ГПК.
6971
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 от Закона за устройство на
територията съобщава, че е постъпила жалба от
адв. Любомир Петракиев като пълномощник на
Евгения Йорданова Стоичкова, Ненчо Георгиев
Стоичков и Румен Георгиев Стоичков, всички
от София, с която се иска прогласяване на нищожност на Решение № 620 от 28.09.2017 г. на
Столичния общински съвет, с което е одобрен
проект за: 1) изменение на плана за регулация
(ПР) на местността Су ходол, кв. 7, като от
урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-657, 658
се създават нови УПИ VІІ-657 – „за Жс“, ХІХ657 – „за Жс“, и ХХ-657 – „за Жс“; изменят се
и контактните граници за УПИ Х-654 и ІХ-656,
като се създават нови УПИ Х-654 и ІХ-656, изменя
се улица при о.т. 131 за създаване на задънена
улица от о.т. 131а до о.т. 131в по кафявите и
зелените линии, букви и цифри, зачертавания
и щрихи съгласно приложен проект, по която
е образувано адм.д. № 4221/2018 г. по описа на
Административния съд – София-град, ІІ отделение, 25 състав, насрочено за 8.10.2018 г. от
10,30 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6972
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 от АПК съобщава, че адм.д.
№ 4552/2018 г., V тричленен състав, е образувано
по общо единадесет отделни жалби от: Любен
Радков Ханджиев, Капка Кирилова Серафимова, Михаил Иванов Ставрев, Иван Филипов
Ковачев, Кр ъс т и н К и ри лов Чеп и лов, И ва н
Максимов Пешев, Борислава Руменова Михова, Георги Николаев Ненков, Теодор Добринов
Добринов, Веселин Веселинов Кирев, Николай
Веселинов Веселинов, против цялата Наредба
за реда и условията за пътуване с обществен
градски транспорт на територията на Столична
община, приета с Решение № 178 от 5.04.2018 г.
на Столичния общински съвет, и е насрочно за
26.10.2018 г. от 10,00 ч.
6899
А дминистративният съд – София област,
четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на Окръжната прокуратура – София,
е образувано адм. д. № 668/2018 г. по описа
на А д м и н ис т рат и вн и я с ъд – С офи я облас т,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.10.2018 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване е чл. 25 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение № 277
от 20.08.2009 г. на ОбС – с. Челопеч.
6900
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1   

ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 от АПК
съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д. № 672/2018 г.
по описа на съда по протест на Окръжната
прок у рат у ра – Софи я, което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
10.10.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е чл. 16, ал. 4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Ботевград.
Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет – Ботевград, чрез председателя му.
6973
Районният съд – Девня, гражданска колегия,
I състав, уведомява Павел Сергеевич Хохлов,
роден на 7.10.1975 г. (без данни за лицето в НБД
„Население“), да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Девня, за изпълнение
на процедурата по чл. 131 ГПК – връчване на
препис от искова молба ведно с доказателства,
депозирана от „Енерго-Про Продажби“ – АД,
ЕИК 103533691, против Павел Сергеевич Хохлов
в качеството на ответник, по която е образувано
гр. д. № 1283/2017 г. с предмет чл. 124 ГПК във
връзка с чл. 79 и 86 ЗЗД, да посочи съдебен
адрес за призоваване, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6877
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
ІV състав, уведомява Олена Крайнева, гражданка
на Република Украйна, родена на 24.01.1978 г., без
адрес в Република България, че има качеството
на ответница по гр. д. № 1103/2018 г. по описа
на Районния съд – гр. Добрич, образувано по
искова молба на Иван Тодоров Иванов с адрес:
гр. Добрич, ж.к. Добротица, бл. 46, вх. Е, ап.
10, с която против Олена Крайнева, родена на
24.01.1978 г. в Украйна, е предявен иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване
на сключения между страните на 7.11.2016 г.
граждански брак с развод, като є указва, че в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в
канцеларията на Районния съд – гр. Добрич, за
връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея. В
случай че ответницата не посочи съдебен адрес,
делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
6981
Софийският районен съд, ІІ ГО, 63 състав, призовава Андреас Софоклеус, роден на
22.05.1967 г., гражданин на Република Кипър,
без адресна регистрация в Република България
и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда, за да получи
съответен препис от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, съдържаща искове за осъждане
на ответника да заплати сума, представляваща
стойността на незаплатена топлинна енергия,
законна лихва за забава върху нея, сума за
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дялово разпределение и законна лихва върху
нея, които вземания са във връзка предоставена от ищеца топлинна енергия в топлоснабден
имот, намиращ се в София, район „Красно
село“, бул. Цар Борис ІІІ № 11 – 13, ет. 9 – 10,
мезонет 4, по която искова молба е образувано
гр. д. № 59821/2017 г. по описа на СРС, ІІ ГО,
63 състав. Предупреждава призоваваното лице,
че ако въпреки публикацията не се яви в съда
в посочения срок, ще му бъде назначен особен
представител. Разпореждането не подлежи на
обжалване.
6982
Софийският районен съд съобщава на бенефициерите, че гр. д. № 26807/2018 г. по описа на
СРС е образувано на 26.04.2018 г. по подадено заявление за издаване на европейско удостоверение
за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на
Европейския парламент и на Съвета, депозирано
от заявителя Росица Велкова Гатева-Дякова,
като наследник (преживяла съпруга) на Антон
Борисов Дяков, починал на 24.06.2016 г. в София,
с декларирана цел на ползване на удостоверението – във връзка с недвижим имот и банкова
сметка на починалото лице, намиращи се в
Австрия. Софийският районен съд указва на
бенефициерите възможността им в едноседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да депозират по делото писмени становища по
искането.
6983
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 83 състав, уведомява Мартин Здравков
Костов, с неизвестен адрес в чужбина, че има
качеството на ответник по гр. д. № 12282/2018 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 83 състав, образувано по
предявен от Ина Цветанова Миткова от София,
ж.к. Люлин, бл. 301, вх. Б, ет. 4, ап. 17, иск с
правно основание чл. 127а от СК за заместващо съгласие малолетното дете на страните да
пътува в чужбина и да му се издаде паспорт,
като указва на същия, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, за
връчване на книжата по делото. Ответникът
следва да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6878
Софийският районен съд, гражданско отделение, 143 състав, призовава Богдана Димитрова
Папазова-Бейнарович с последен адрес София,
ул. Мизия № 25, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 5.10.2018 г. в 11 ч. като ответница
по гр. д. № 11018/2006 г., заведено от Марко
Цанев Марков. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6879
Софийският районен съд, гражданско отделение, 143 състав, призовава Десислава Олгова Димитрова с последен адрес с. Григорево, община
Елин Пелин, ул. Герена № 7, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 5.10.2018 г. в 11 ч. като
ответница по гр. д. № 11018/2006 г., заведено от
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Марко Цанев Марков. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6880
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 139 състав, уведомява Марина Викторовна Итова, родена на 26.05.1966 г., гражданка на Русия, че има качеството на ответница
по гр. д. № 18767/2018 г. по описа на СРС, ІІІ
ГО, 139 състав, образувано по предявен иск от
Славчо Стоядинов Итов с административен
адрес София, ул. Проф. Михайлов № 7, вх. Б,
ап. 2, и є указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав,
за връчване на съобщението по чл. 49 от СК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
6881
Софийският районен съд, ІІ ГО, 63 състав,
призовава Мордехай (Марсел) Моше, роден на
26.10.1928 г., гражданин на Израел; Хавив Шула
Сузи, роден на 15.01.1948 г., гражданин на Израел; Беке (Ривка) Бергман Мордехай, роден на
19.09.1946 г., гражданин на Израел; Яков Лазаров,
роден на 22.08.1930 г., гражданин на Израел; Яков
Мордехай, роден на 11.10.1941 г., гражданин на
Израел; Шошана Русо, родена на 10.06.1948 г.,
гражданка на Израел; Лиза Мордехай, родена на
14.01.1921 г., гражданка на Израел; Давид Алшех,
гражданин на Израел, всеки от тях без адресна
регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се явят в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда, за да получат съответен
препис от исковата молба и приложенията към
нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД,
съдържаща искове за осъждане на всеки от
ответниците да заплати съответната част от
сума, с която неоснователно са се обогатили
във връзка с предоставена топлинна енергия
на имот в София, бул. Александър Стамболийски № 30, по която искова молба е образувано
гр. д. № 86789/2017 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 63
състав. Предупреждава всяко от призоваваните
лица, че ако въпреки публикацията не се яви
в съда в посочения срок, ще му бъде назначен
особен представител. Разпореждането не може
да се обжалва.
6882
Ч и рпа нск и я т ра йонен с ъд с ъ обща ва на
Христос Барбулис, ЛНЧ 1003119106, гражданин
на Република Гърция, с последен известен адрес: с. Плодовитово, община Братя Даскалови,
ул. Бъдеще № 6, че в Районния съд – Чирпан,
има образувано гр. д. № 136/2018 г. по описа на
РС – Чирпан, от Детелина Тонева Тонева с адрес:
с. Плодовитово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, ул. Явор № 7, в качеството є на
майка и законен представител на малолетната
Зоу Барбули, с правно основание чл. 132, ал. 1,
т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от СК и следва
да се яви в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в РС – Чирпан, да му
бъдат връчени преписи от исковата молба и
приложенията към нея, като в случай че не се
яви, ще му бъде назначен особен представител.
6901
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ПОК А Н И И СЪОБЩ ЕН И Я
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация за Здраве
и Фитнес“ (БАЗФ) – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква общо
събрание на 10.09.2018 г. в 11 ч. в София, ул. Лъчезар
Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на асоциацията за
периода 2015 – 2017 г.; 2. приемане на финансовия
отчет на сдружението за периода 2015 – 2017 г.; 3.
приемане на изменения и допълнения в устава на
сдружението; 4. освобождаване и избиране на членове на УС на сдружението; 5. приемане на решение
за освобождаване от отговорност членовете на УС
за изтеклия мандат; 6. приемане на основни насоки
и програми за дейността на сдружението; 7. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на адреса на
управление на сдружението – София, ул. Лъчезар
Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс. При поискване същите могат да бъдат предоставени на всеки
член на сдружението на същия адрес. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26
от устава на сдружението събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и ще се проведе независимо от броя
на явилите се членове.
6969
276. – Управителният съвет на фондация
„Атанас Буров“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква на 20.09.2018 г. в 18 ч. в сградата
на „Банка ДСК“, София, ул. Г. Бенковски № 5,
общо събрание на фондацията при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на фондация „Атанас Буров“ и изпълнението на
бюджета за 2017 г.; 2. приемане програма за дейността и бюджет на фондация „Атанас Буров“ за
2018 г.; 3. приемане на нови настоятели на фондацията; 4. разни.
6965
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Йога Здраве“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.09.2018 г. в 14 ч. на адрес: София, ул. Генерал
Иван Колев № 29, ап. 4, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за изменение на устава
на сдружението; 2. други. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението.
6834
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Атлетически клуб „Враца“, Враца,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 19
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 24.09.2018 г. в 16 ч. във Враца, бул. Христо Ботев № 18, при следния дневен ред: 1. във връзка
с § 25, ал. 1 на ПЗР на ЗЮЛНЦ и предвидения
тригодишен срок считано от 1.01.2018 г. (до 31 декември 2020 г.) за пререгистрация в Агенцията по
вписванията на всички юридически лица, вписани
в регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел при окръжните съдилища, да се извърши
пререгистрация на сдружение с нестопанска цел
„Атлетически клуб „Враца“ в Агенцията по вписванията; 2. приемане и обявяване на годишния
доклад за дейността и годишния финансов отчет
на ЮЛНЦ в обществена полза „Атлетически клуб
„Враца“; 3. промяна в състава на управителния
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съвет на сдружение с нестопанска цел „Атлетически
клуб „Враца“ и заличаване на контролния съвет; 4.
промяна в устава на сдружение с нестопанска цел
„Атлетически клуб „Враца“. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на адреса на сдружението във Враца, бул. Христо Ботев № 18. При
липса на кворум на основание чл. 20 от устава и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час по-късно на същото място, при същия дневен
ред и може да се проведе независимо от броя на
явилите се членове.
6791
6. – Управителният съвет на КФВС „Атлет“ – Първомай, област Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ с решение на УС от
20.06.2018 г. свиква извънредно общо събрание на
11.09.2018 г. в 18 ч. в пленарната зала на Община
Първомай при следния дневен ред: 1. изменение
в устава на КФВС „Атлет“; 2. избор на нов управителен съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при
същия дневен ред в 19 ч. на същото място.
6821
1. – Управителният съвет на сдружение „Екоарт“, Русе, с решение от 5.07.2018 г. на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на сдружение „Екоарт“, Русе, на 14.09.2018 г. в 17 ч.
в офиса на сдружението в Русе, ул. Н. Здравков
№ 13, вх. В, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. финансов отчет;
3. избор на нови членове на УС на сдружението;
4. пререгистрация на сдружението в Агенцията
по вписванията; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място в 18 ч. при
същия дневен ред.
6790
4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Модел Яхт-клуб Средец“, гр. Средец, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 21.08.2018 г. в 17 ч. на
адреса на управление на сдружението: гр. Средец,
ул. Лиляна Димитрова № 1А, при следния дневен
ред: 1. избор на представляващ/председател на
клуба; 2. актуализиране и промяна на устава на
сдружението във връзка с настъпили законодателни промени. Всички материали за събранието ще
бъдат на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението от 9 ч. на 21.07.2018 г.
до 17 ч. на 20.08.2018 г. Регистрацията за участие ще
започне 1 час преди насрочения час на събранието.
За участие членовете и техните пълномощници
ще се легитимират съобразно изискванията на
ЗЮЛНЦ и устава. При липса на кворум съгласно
чл. 21 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред на 21.08.2018 г. в 18 ч.
6902
1. – Учредителният комитет на сдружение за
напояване „Водата – символ на живот“ – с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора,
на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСН във връзка със
Заповед № РД-09-497 от 25.05.2018 г. на министъра
на земеделието, храните и горите, с която е открита процедура по учредяване на сдружение за
напояване „Водата – символ на живот“ – с. Полски
градец, с предмет на дейност: експлоатация, под-

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

държане и реконструкция на хидромелиоративна
инфраструктура, изграждане на нови напоителни
и отводнителни системи и съоръжения, доставяне
и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи,
изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на
земеделските земи, рибовъдство и развъждане на
водоплаващи птици, отправя покана към всички
собственици и ползватели на земеделски земи,
които са в хидромелиоративната система на язовир „Полски градец“ и съществуващата към него
канална мрежа, в землището на с. Полски градец,
област Стара Загора, да присъстват на учредително събрание на 26.09.2018 г. в 18 ч. в читалището
на с. Полски градец, област Стара Загора. Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. установяване спазени ли са изискванията по
чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 от ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаване от отговорност; 3. вземане на решение за учредяване на сдружението и приемане
на устава; 4. избиране на органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред на
учредителното събрание са на разположение на
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учредителите в читалището на с. Полски градец.
При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2
от ЗСН учредителното събрание ще се проведе
на 19.10.2018 г. в 18 ч. в читалището на с. Полски
градец при същия дневен ред.
6951
Диана Георгиева Христова – ликвидатор на
Фондация „Демократични традиции“, София, в
ликвидация по ф.д. № 4268/1995 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички заинтересовани
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да предявят вземанията си към фондацията. За краен срок на процедурата по ликвидация
общото събрание е приело датата 25.04.2019 г.
6966
Поправка. Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи прави поправка в
обявлението за конкурс за заемане на академична
длъжност професор (ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г.), като
думите „по научната специалност 03.01.34 Обща
хирургия“ да се четат „по научната специалност
03.01.37 Обща хирургия“.
7020

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
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