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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за допълнение на Закона за енергетиката
 Решение за определяне на Комисия за
одитиране на годишните финансови
отчети на Сметната палата за 2015
и 2016 г.
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 Решение за удължаване срока на дей
ствие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните
и конкретни случаи на радиоактивно
замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите

2

 Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на
конкуренцията за 2016 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 116 от 22 юни
2017 г. за определяне на нов размер на
социалната пенсия за старост
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 Постановление № 117 от 22 юни
2017 г. за допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на
Министерския съвет от 2000 г.
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 Постановление № 118 от 22 юни
2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерския
съвет за 2017 г.
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 Постановление № 119 от 22 юни
2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
във връзка с Механизма за бежанците
в Турция
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 Постановление № 120 от 23 юни
2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
 Постановление № 121 от 23 юни
2017 г. за приемане на критерии за оп-
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ределяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително
финансиране
44
 Постановление № 122 от 23 юни
2017 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България,
приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
46
 Постановление № 123 от 23 юни
2017 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на
План за развитие на въоръжените
сили до 2020 г.
54
Държавна комисия
по сигурността на информацията
 Споразумение между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина
(действаща в полза на Палестинската
власт) за взаимна защита и обмен на
класифицирана информация
55
Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 64 от 2006 г. за условията и реда на подаване на информация
по фармакологична бдителност
59
 Задължително тълкуване на чл. 36,
ал. 1, т. 1 във връзка с приложение
№ 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане
на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
64
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ДЪРЖАВЕН

Пловдивският окръжен съд, гражданско исково отделение, ІV гр. състав, на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 644/2017 г. по искова молба на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
против Емил Георгиев Алексиев с постоянен и
настоящ адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио
Кюри № 6, и Румяна Стоилова А лексиева с
постоянен и настоящ адрес: Пловдив, ул. Братя
Свещарови № 15, с която на основание чл. 74,
ал. 2 ЗОПДНПИ се иска отнемане в полза на
държавата на имущество на обща стойност
438 234,77 лв., а именно:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Емил Георгиев Алексиев и Румяна
Стоилова Алексиева:
– недвижим имот – гараж № 3, с идентификатор № 56784.506.1266.1.16, с адрес: Пловдив,
ул. Иглика № 1, ет. 1, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 56784.506.1266, разположен на партерния етаж
на кота 0,00 м, със застроена площ 19 кв. м,
ведно с 2,255 % ид. части от общите части на
сградата, или с обща застроена площ 23,80 кв. м,
при съседи: на същия етаж – 56784.506.1266.1.13,
56784.506.1266.1.17, под обекта – няма, над обекта – 56784.506.1266.1.3, 56784.1266.1.2, ведно с
прилежащите: 2,898 % ид. ч. от поземлен имот
с идентификатор № 56784.506.1266, с площ по
кадастрална скица 263 кв. м, а по документ за
собственост 274 кв. м, придобит с нотариален акт
№ 186, том 1, рег. № 1322, дело № 179 от 23.04.2012 г.
(Акт № 64, том 23, дело № 3949 от 2012 г. на СВ
при АВ – Пловдив); пазарна стойност на имота
към настоящия момент 20 000 лв.;
– лек автомобил, марка и модел Тойота РАВ 4,
рег. № РВ 0101 ВТ, дата на първа регистрация
27.05.2002 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от „Балкан Секюрити транс 
порт“ – ЕООД, на 20.03.2008 г.; пазарна стойност
към настоящия момент 8100 лв.
От Емил Георгиев Алексиев на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сума в размер 25 000 лв. – предоставена в
заем, както и сума в размер 380 030,13 лв. – парични средства, изтеглени в брой или внесени
по банкови сметки, включително изплатени по
тях лихви.
От Румяна Стоилова Алексиева на основание
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сума в размер 5104,64 лв., представляваща
изтеглени в брой или внесени по банкови сметки
парични средства.
Всички заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху посоченото процесно
имущество, предмет на исковата молба, в срок
до 15.09.2017 г.
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Първото съдебно заседание по делото ще
се проведе на 26.09.2017 г. от 15 ч. в Окръжния
съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.
4543

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
136. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по шахмат“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо отчетноизборно събрание на Българската федерация по
шахмат на 19.08.2017 г. в 14 ч. в зала „Пловдив“
на Грандхотел „Пловдив“, Пловдив, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на Българската
федерация по шахмат за периода след последното
общо събрание; 2. избор на ново ръководство на
Българската федерация по шахмат.
4471
3. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„Младежка толерантност“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и в изпълнение на решение
№ 1 по протокол № 2 от заседание на УС от
13.06.2017 г. свиква редовно заседание на общото
събрание на членовете на Фондация „Младежка
толерантност“ на 22.08.2017 г. в 11 ч. на адрес:
София, бул. Александър Стамболийски № 45А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на Фондация „Младежка толерантност“
за периода от 26.01.2016 г. до 22.08.2017 г.; 2.
приемане на промени в устава на фондацията;
3. промяна на седалището и адреса на управление на Фондация „Младежка толерантност“; 4.
прекратяване правомощията на председателя и
членовете на УС на Фондация „Младежка толерантност“; 5. избор на председател и членове
на УС на Фондация „Младежка толерантност“;
6. разни. Материалите за общото събрание ще
бъдат в седалището на фондацията 30 дни преди
датата на общото събрание.
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1. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„Марица“, Симеоновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение на УС от 12.06.2017 г. свиква
общо събрание на 24.08.2017 г. в 17 ч. в Общинския спортен център – Симеоновград, с дневен
ред: избор на нов управителен съвет. Поканват
се всички членове да присъстват на събранието.
Материалите за събранието са на разположение
в канцеларията на клуба. При липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4479
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