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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Министерски съвет

	Постановление № 161 от	 6	 август	
2018	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	правосъдието	за	2018	г.	 3

	Постановление № 162 от	 6	 август	
2018	г.	за	изменение	на	Наредбата	за	
условията	 и	 реда	 за	 отпечатване	 и	
контрол	 върху	 ценни	 книжа,	 приета	
с	Постановление	№	289	на	Министер-
ския	съвет	от	1994	г.		 3

	Постановление № 163 от	 6	 август	
2018	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Устройствения	 правилник	 на	 Изпъл-
нителната	агенция	по	горите,	приет	
с	Постановление	№	173	на	Министер-
ския	съвет	от	2011	г.	 3

	Постановление № 164 от	 6	 август	
2018	г.	за	изменение	на	Наредбата	за	
общите	 изисквания	 към	 информаци-
онните	 системи,	 регистрите	 и	 елек-
тронните	 административни	 услуги,	 	
приета	с	Постановление	№	3	на	Минис-
	терския	съвет	от	2017	г.	 5

	Решение № 540 от	 6	 август	 2018	г.	
за	предоставяне	на	концесия	за	добив	
на	подземни	богатства	по	чл.	2,	ал.	1,	
т.	1	 от	 Закона	 за	 подземните	 бо-
гатства	–	метални	 полезни	 изкопае-
ми	–	медни	руди	с	попътни	компонен-
ти	от	молибден	и	злато,	от	находище	
„Прохорово“,	участък	„Прохорово“,	раз-
положено	на	територията	на	община	
„Тунджа“,	област	Ямбол,	и	община	Нова	
Загора,	област	Сливен,	на	 „Прохорово
Майнинг“	–	АД,	гр.	София	 5

	Решение № 541 от	 6	 август	 2018	г.	
за	 предоставяне	 на	 концесия	 за	 до-
бив	 на	 подземни	 богатства	 по	 чл.	2,	
ал.	1,	 т.	4	 от	 Закона	 за	 подземните	
богатства	–	твърди	горива	–	лигнит-
ни	въглища,	от	находище	„Алдомиров-
ски	 въглищен	 басейн“,	 участък	 „Ра-
дуловци“,	 община	 Сливница,	 Софийска	
област,	на	„Минна	компания“	–	ЕООД,	
гр.	София	 10

	Решение № 548 от	 6	 август	 2018	г.	
за	определяне	на	спечелилия	конкурса	
участник	 за	 концесионер	 на	 морски	
плаж	 „Китен-юг“,	 община	 Приморско,	
област	Бургас	 15

Министерство  
на здравеопазването

Министерство  
на околната среда 

и водите

	Наредба	 за	 изменение	 на	 Наредба	
№	5	 от	 2004	г.	 за	 изискванията,	 на	
които	трябва	да	отговарят	билкоза-
готвителните	пунктове	и	складовете	
за	билки	 16

Министерство  
на отбраната

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	Н-18	от	2009	г.	за	опре-
деляне	условията	и	реда	за	изплащане	
на	еднократно	обезщетение	при	пре-
местване	на	служба	в	друго	населено	
място	на	военнослужещите	и	на	чле-
новете	на	техните	семейства	 16

	Наредба	 за	 допълнение	 на	 Наредба	
№	Н-12	от	2010	г.	за	условията	и	реда	
за	изплащане	на	възнагражденията	и	
обезщетенията	на	военнослужещите	 16

	Наредба	 за	 изменение	 на	 Наредба	
№	Н-15	 от	 2010	г.	 за	 условията,	 раз-
мерите	 и	 реда	 за	 изплащане	 на	 до-
пълнителни	 възнаграждения	 за	 спе-
цифични	 условия	 при	 изпълнение	 на	
военната	служба	на	военнослужещите	
и	 за	 специфични	 условия	 на	труд	 на	
цивилните	 служители	 от	 Министер-
ството	на	отбраната,	структурите	
на	пряко	подчинение	на	министъра	на	
отбраната	и	Българската	армия	 17

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	Н-29	от	2010	г.	за	усло-
вията	и	 реда	 за	 адаптация	на	 воен-
нослужещите	от	Министерството	на	
отбраната,	 структурите	 на	 пряко	
подчинение	 на	 министъра	 на	 отбра-
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фикатор 54020.56.211 (образуван от 54020.56.1), 
м. Зелена бара по КККР на гр.  Оряхово, с 
дължина на трасето 164 л. м и площ 393 кв. м.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ настоящото 
решение може да бъде обжалвано в 14-дневен 
срок след обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Враца, чрез Об-
щина Оряхово.

Председател: 
Р. Декова

7433

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 289 
от 26 юли 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 64, ал. 2, чл. 93, ал. 2, чл. 108, ал. 2, 
изр. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 7, чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ, чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ и предвид 
изложените в предложение с вх. № 18ХІ-319 от 
19.07.2018 г. фактически основания Общинският 
съвет – гр. Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен 
проект: „Оптично отклонение от съществуваща 
мрежа на „Недгард“ – ООД, в кв. Беломор-
ски – гр. Пловдив“.

ПУП – ПП е изложен за запознаване в сгра-
дата на Община Пловдив, пл. Централен № 1, 
ет. 8, стая 6.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да подадат 
жалби чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до 
Административния съд – Пловдив.

Председател: 
С. Петкова

7467

ОБЩИНА СИМИТЛИ

РЕШЕНИЕ № 856 
от 13 юли 2018 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Си-
митли, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за „Водопровод за захранване на ПИ 
375023 – „Животновъдна ферма“, в местността 
Кантона, землище на гр. Симитли.

2. Упълномощава кмета на община Симитли 
да предприеме всички последващи действия, не-
обходими за изпълнение на настоящото решение.

Председател: 
Вл. Христов

7471

ОБЩИНА СЛИВЕН

РЕШЕНИЕ № 1243 
от 19 юли 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли-
вен, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за линейните обекти на техническата 
инфраструктура извън границите на населените 
места и селищните образувания за трасе на 
въздушен електропровод НН от стълб, намиращ 
се в ПИ 048056, до стълб, намиращ се в ПИ 
000233, за захранване на „Помпа за поливане“ 
в ПИ 048017 с НТП „Нива“, и преминаващ през 
следните имоти – общинска собственост: ПИ 
048056 с НТП „Изоставена орна земя“ и ПИ 
000233 с НТП „Канал“, всички в местност Горна 
ада, землище с. Самуилово, община Сливен.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
до Административния съд – Сливен.

Председател: 
Д. Митев

7438

ОБЩИНА СЪРНИЦА

РЕШЕНИЕ № 96 
от 27 юли 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА, 
чл. 129 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Сърница, реши:

1. Одобрява ПУП – За улична регулация на 
квартал Горелци по плана на с. Медени поля-
ни – ЕКАТТЕ 47559, община Сърница. ПУП 
е изработен при спазване на изискванията, 
определени в чл. 161, ал. 7 и чл. 110, ал. 1, т. 2 
от ЗУТ и Наредба № 8 от 2001 г. за обема и 
съдържанието на устойствените планове.

2. Съгласно одобрения ПУП – За улична 
регулация на квартал Горелци по плана на 
с. Медени поляни, общата дължина на новите 
улици е 2993 м. Те са проектирани със следните 
габарити: ширина 8 м – 6 м, пътно платно и по 
1 м тротоари. Новите улици са проектирани по 
съществуващите на място пътища за достъп до 
съществуващите имоти в квартал Горелци по 
плана на с. Медени поляни – ЕКАТТЕ 47559, 
община Сърница.

3. Задължава кмета на община Сърница да 
извърши всички законоустановени процедури 
по изпълнение на настоящото решение.

Председател: 
С. Османджиков

7472

ОБЩИНА С. БОЙНИЦА, 
ОБЛАСТ ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 43 
от 6 юли 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изисква-
нията за ОУП в чл. 16 – чл. 34 от Наредба 
№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове Общинският 
съвет – с. Бойница, реши:

Одобрява общ устройствен план на община 
Бойница с включени следните графични и тек-
стови материали:

vasko
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vasko
Line

vasko
Line



БРОЙ 66  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  33   

838. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 във връзка с 
ал. 3 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. 
№ 2/2018 г. на Дисциплинарния съд при Адвокат-
ската колегия – Смолян, Георги Крумов Нико-
лов – адвокат от Адвокатската колегия – Смолян, 
се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок от шест месеца.
7464

22. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конкурс за приемане на редовни 
и задочни докторанти по държавна поръчка за учеб-
ната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 
от 21.05.2018 г. на Министерския съвет (приложение 
№ 1) и за приемане на редовни и задочни докто-
ранти – платена форма на обучение (приложение 
№ 2). От 1.09.2018 г. до 31.10.2018 г. кандидатите 
подават следните документи до ректора на СУ 
„Св. Климент Охридски“: 1. заявление по обра-
зец; 2. декларация по образец; 3. автобиография; 
4. оригинал и копие на дипломата за завършена 
образователно-квалификационна степен „магис-
тър“ и приложението към нея; завършилите при 
степенна структура на обучение представят копия 
на дипломите за завършени образователно-ква-
лификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ 
и приложенията към тях; оригиналната диплома 
се връща на кандидата веднага след сверяване 
с копието; приложеното към документите ко-
пие на дипломата не се връща; 4.1. в случай че 
издаването на дипломата за висше образование 
е предстоящо, кандидатът подава академична 
справка-оригинал (или нотариално заверено ко-
пие), в която да са отразени средният успех от 
семестриалните изпити с хорариума на часовете 
по отделните дисциплини и успехът от държавните 
изпити; 4.2. за кандидати, завършили Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, на които 
издаването на дипломата за висше образование е 
предстоящо, се допуска да представят уверение, 
издадено от отдел „Студенти“ към факултета; 
4.3. лица, придобили в чужбина образователно-
квалификационна степен „магистър“, призната по 
законодателството на съответната държава, могат 
да кандидатстват за обучение в докторска степен, 
след като са преминали процедура по признаване 
на образованието от Софийския университет; 5. 
документ, удостоверяващ платена такса за учас-
тие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за 
първи изпит по специалност и 50 лв. по западен 
език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св. 
Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило) 
или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент 
Охридски“ е: Българска народна банка – Централ-
но управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 
3100 1743 01; BIC CODE: BNBGBGSD; титуляр: 
СУ „Св. Климент Охридски“; вносител: кандидат-
докторантът. Задължителната информация, която 
трябва да съдържа банковият документ, е: трите 
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, 
към който е обявена докторантурата, и канди-
датдокторантската такса. Таксата се внася във 
всеки клон на банка по избор. Всички документи 
се представят, приложени в папка. Документи се 
приемат в 214 кабинет, ректорат – Северно крило, 
тел.: 02/8462185, 02/9308445.

1. Текстови материали:
• обяснителна записка; 
• правила и нормативи за прилагане на об-

щия устройствен план и Специфични правила 
и нормативи към общия устройствен план на 
община Бойница;

• приложения – списъците на обектите по 
НДА на НИНКН, списъкът на обектите по 
АКБ и списъкът на военните паметници със 
съответните придружителни писма и др.

2.  Графични материали:
• общ устройствен план на община Бойница, 

М 1:25000 (окончателен проект);
• опорен план на община Бойница, М 1:25000;
• схема по вид собственост на имотите на 

община Бойница, М 1:25000;
• схема по вид територия на община Бой-

ница, М 1:25000;
• схема – Селищна мрежа на община Бой-

ница, М 1:25000;
• схема – Демография на община Бойница, 

М 1:25000;
• схема – Ландшафт на община Бойница, 

М 1:25000;
• техническа инфраструктура:
• транспортна схема на община Бойница, 

М 1:50000;
• схема – Водоснабдяване и канализация, 

М 1:50000;
• схема – Електроснабдяване, М 1:50000.

Председател: 
Г. Тошева 

7442

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО, 
ОБЛАСТ РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 339 
от 25 юли 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 
от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, 
ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение № 1 по протокол № 7 
от 5.07.2018 г. на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията и чл. 3, ал. 1, т. 8 и 
11 и ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската админи-
страция Общинският съвет – с. Ценово, реши:

Одобрява подробен ус т ройс т вен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно 
електрозахранване за бензиностанция в ПИ 
№ 043014, землището на с. Ценово, община 
Ценово.

Обявява графичната част на проекта за не-
разделна част от това решение.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ реше-
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Ценово пред Административния 
съд – Русе.

Председател: 
Г. Георгиева

7455
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