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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Договора за
подписка между Република България и
БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС
И РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро,
подписан на 4 юни 2012 г., на Договора
за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент
и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК
МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето относно емитирането на
облигации на стойност до 950 000 000
евро, подписан на 4 юни 2012 г., и на
Акта за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.

так, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г.

2

Президент на републиката
 Указ № 218 за награждаване на г-жа
Юдит Ланг – извънреден и пълномощен посланик на Унгария в Република България, с орден „Стара планина“
първа степен
 Указ № 219 за освобождаване на Валерий Иванов Аржентински от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Ислямска република Афганистан
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 Указ № 220 за назначаване на Николай Христов Янков за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Ислямска република Афганистан
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 Указ № 221 за назначаване на Венелин Димитров Лазаров за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Либия
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 Указ № 224 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ба-
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 Указ № 225 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали,
на 7 октомври 2012 г.
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 Указ № 226 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Доброплодно, община Ветрино, област
Варна, на 7 октомври 2012 г.
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 Указ № 227 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Горна
Студена, община Свищов, област Велико Търново, на 7 октомври 2012 г.
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 Указ № 228 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца,
на 7 октомври 2012 г.
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 Указ № 229 за награждаване посмъртно на Пламен Дончев Петков с орден
„За храброст“ първа степен

4

 Указ № 231 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона
за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт, приет от ХLI Народно събрание на 7 юни 2012 г., и мотивите към указа
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Министерски съвет
 Постановление № 110 от 11 юни
2012 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици,
записани в първи клас на държавно
или общинско училище, за покриване
на част от разходите в началото на
учебната 2012 – 2013 г.
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 Постановление № 111 от 11 юни
2012 г. за допълнение на Наредбата
за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответст
вието със съществените изисквания
на ин витро диагностичните медицински изделия, приета с Постанов
ление № 184 на Министерския съвет
от 2007 г.
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 Решение № 472 от 11 юни 2012 г. за
предоставяне на концесия по право за
добив на подземни богатства от находище „Кошарата“, община Угърчин,
област Ловеч
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Министерство
на външните работи

6

 Решение № 474 от 11 юни 2012 г. за
продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт
и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площ „Блок 1-3 Ъглен“,
разположена в землищата на с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч,
и с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен
10
Министерство
на здравеопазването
 Меморандум за разбирателство
между правителството на Република
България и правителството на Държавата Катар за сътрудничество в
областта на здравеопазването
10

 Устройствен правилник на Дър
жавния културен институт към министъра на външните работи
12
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство
за извършване на аеронавигационно
обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях 17
Върховен
административен съд
 Решение № 16678 от 16 декември
2011 г. по административно дело № 5693
от 2011 г.
27
 Решение № 1784 от 6 февруари 2012 г.
по административно дело № 10417
от 2011 г.
30

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 232
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За
конът за ратифициране на Договора за подписка
между Република България и БНП ПАРИБА,
ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС И РАЙФАЙЗЕН
БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емити
рането на облигации на стойност до 950 000 000
евро, подписан на 4 юни 2012 г., на Договора за
фискално агентство между Република България
в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ
ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент
и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК
МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. в качеството
на Регистратор и Агент по прехвърлянето от
носно емитирането на облигации на стойност
до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.,
и на Акта за поемане на задължения относно
издаването на облигации с номинална стойност
до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.,
приет от ХLI Народно събрание на 8 юни 2012 г.
Издаден в София на 15 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за подписка
между Република България и БНП ПАРИБА,
ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС И РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка
с емитирането на облигации на стойност до
950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.,
на Договора за фискално агентство между
Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в
качеството на Фискален агент и Платежен
агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН
(ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето относно
емитирането на облигации на стойност до
950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.,
и на Акта за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална
стойност до 950 000 000 евро, подписан на
4 юни 2012 г.
Член единствен. Ратифицира Договора за
подписка между Република България и БНП
ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС И
РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във
връзка с емитирането на облигации на стойност
до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.,
Договора за фискално агентство между Репуб
лика България в качеството на Емитент и ДЪ
БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на
Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК
ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А.
в качеството на Регистратор и Агент по прехвър
лянето относно емитирането на облигации на
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стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни
2012 г., и Акта за поемане на задължения относно
издаването на облигации с номинална стойност
до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 8 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5763

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

ВЕСТНИК

УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Николай Христов Янков за из
вънреден и пълномощен посланик на Република
България в Ислямска република Афганистан.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 11 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

УКАЗ № 218
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Юдит Ланг – извънре
ден и пълномощен посланик на Унгария в
Република България, с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите є
заслуги за развитието на българо-унгарските
отношения и по повод окончателното є от
пътуване от страната.
Издаден в София на 7 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
5673
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Подпечатан с държавния печат.
5880

УКАЗ № 221
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Венелин Димитров Лазаров за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Либия.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 11 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5881

УКАЗ № 219
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Валерий Иванов Аржентин
ски от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Ислямска
република Афганистан.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 11 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

УКАЗ № 224
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет
ство Батак, община Павликени, област Велико
Търново, на 30 септември 2012 г.
Издаден в София на 12 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Подпечатан с държавния печат.
5879
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УКАЗ № 225

УКАЗ № 228

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет
ство Рогозче, община Джебел, област Кърджали,
на 7 октомври 2012 г.
Издаден в София на 12 юни 2012 г.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет
ство Хърлец, община Козлодуй, област Враца,
на 7 октомври 2012 г.
Издаден в София на 12 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
5883

УКАЗ № 226
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет
ство Доброплодно, община Ветрино, област
Варна, на 7 октомври 2012 г.
Издаден в София на 12 юни 2012 г.

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
5886

УКАЗ № 229
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно Пламен Дончев
Петков с орден „За храброст“ първа степен за
проявените храброст, героизъм и саможертва
при спасяването на човешки живот.
Издаден в София на 12 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

5884
5887

УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс

УКАЗ № 231
На основание чл. 101, ал. 1 от Конститу
цията на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:

ПОС ТА НОВЯВА М:

Насрочвам частичен избор за кмет на кмет
ство Горна Студена, община Свищов, област
Велико Търново, на 7 октомври 2012 г.

Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за съдебната власт, приет от ХLI
Народно събрание на 7 юни 2012 г.

Издаден в София на 12 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
5885

Издаден в София на 14 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение
и допълнение на Закона за съдебната власт,
приет от Народното събрание на 7 юни 2012 г.
Уважаеми дами и господа народни пред
ставители,
Приетият на 7 юни 2012 г. Закон за изме
нение и допълнение на Закона за съдебната
власт представлява стъпка напред в процеса
за продължаване на реформата в съдебната
власт. С него се въвеждат нови правила за
номиниране и избор на членовете на Вис
шия съдебен съвет от Народното събрание
и от органите на съдебната власт, които да
гарантират публичността на кандидатурите.
С идеята за прозрачност и обществен достъп
до кандидатурите са и правилата, по които
Народното събрание трябва да избере главен
инспектор и инспектори.
За първи път в българското законодател
ство се предвижда ред, по който пред наци
оналните органи да се търсят обезщетения
срещу нарушаване правото на разглеждане и
решаване на делото в разумен срок, като част
от правата по чл. 6, пар. 1 от Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи. Заложената идея е да се установи
бърз и ефективен национален механизъм, по
който да бъдат компенсирани лицата, чието
право е било засегнато от продължителност
на едно съдебно или досъдебно производство
извън разумния за него срок. Като първа по
рода си уредба тя е съпроводена с въпроси и
неясноти, които лесно могат да бъдат прео
долени до влизането є в сила от 1 октомври
2012 г. Следва да се подчертае и превантив
ното значение, което ще имат мерките за
отстраняване на причините за нарушенията
на правото за разглеждане и решаване на де
лото в разумен срок. От конкретните действия
на главния инспектор и на Висшия съдебен
съвет ще зависи и как ще се предотвратяват
нарушения. Приветствам публичния достъп до
информацията за причините за нарушенията
и мерките за тяхното отстраняване.
Наред със стъпките в положителна посо
ка не мога да остана безучастен към някои
разпоредби от приетия закон, които предизви
каха остри обществени реакции и поставиха
включително въпрос доколко съответстват
на Основния ни закон. По-конкретно имам
предвид § 12 (относно чл. 28, ал. 1) и § 16. С
промените в чл. 28, ал. 1 се предвижда, че
след изтичане на мандата „изборният член
на Висшия съдебен съвет се назначава на
длъжност съдия, прокурор или следовател,
с една степен по-висока от заеманата преди
избора, или по негово искане се възстановя
ва на заеманата преди избора длъжност“. В
§ 16 (относно новата редакция на чл. 50) се
предвижда назначаване на длъжност с една
степен по-висока от заеманата преди избора
или по искане на лицето възстановяване на
заеманата преди избора длъжност, след като
изтече мандата му като главен инспектор и
инспектор.
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Подкрепям необходимостта да се търсят
механизми, както това е сторено с внесения
законопроект на Министерския съвет и моти
вите към него, които да позволят „привличане
на изтъкнати магистрати, притежаващи висок
професионализъм и мотивирани да участват
качествено и пълноценно в осъществяване на
съдебната реформа“. Споделям разбирането
на вносителя, че за лицата, заемащи мандат
ни длъжности, не е предвидена възможност
за атестиране за срока на мандата и че това
би довело до лишаване от възможността за
кариерно развитие на магистрата.
Не приемам обаче постигнатите оконча
телни разрешения в § 12 и § 16 от приетия
закон, като намирам, че пораждат съмнения за
несъответствие с Конституцията. Те допускат
при изтичане на мандата на изборен член на
Висшия съдебен съвет, главен инспектор и
инспектор в Инспектората към Висшия съде
бен съвет автоматично да се заема по-висока
длъжност от заеманата преди избора. Смятам,
че това може да се определи като намеса в
дейността на съдебната власт от страна на
законодателната, тъй като по чл. 129, ал. 1 и
чл. 130, ал. 6, т. 1 от Конституцията единстве
но Висшият съдебен съвет е компетентен да
назначава, повишава, понижава, премества и
освобождава от длъжност съдиите, прокурорите
и следователите. Законът на практика постига
ефекта на повишаване, което зависи от волята
на законодателя и може да не се осъществи
само по волята на лицето, за което се отнася.
При всички положения въпросът се изключва
от преценката на следващия състав на Висшия
съдебен съвет, каквато би трябвало да бъде при
изтичане на мандата на предишния. „Осново
полагащ принцип е, че съдебната власт е неза
висима – чл. 117, ал. 2 от Конституцията. Една
от гаранциите за тази независимост е правото
є сама да назначава, понижава, премества и
освобождава от длъжност съдиите, прокурорите
и следователите – чл. 131 от Конституцията.
За тази цел е създаден специфичен съдебен
орган с точно определени административни и
организационни правомощия. Това е Висшият
съдебен съвет – чл. 130 от Конституцията“ (из
мотивите на Решение № 8 от 15.09.1994 г. по к.д.
№ 9 от 1994 г., обн., ДВ, бр. 78 от 27.09.1994 г.).
Съвременната правова държава допуска по
изключение привилегии, когато това е общест
вено необходимо и социално оправдано, както
посочва Конституционният съд в мотивите
към Решение № 14 от 10 ноември 1992 г. (обн.,
ДВ, бр. 93 от 17.11.1992 г.). С приетите § 12
и § 16 се установява привилегия за кариерно
израстване на изборните членове на Висшия
съдебен съвет, заемали магистратски длъж
ности преди избора, на главния инспектор и
на инспекторите в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
Не приемам, че въведените с § 12 и § 16
привилегии за настоящите изборни членове на
Висшия съдебен съвет, за главния инспектор
и за инспекторите в Инспектората към Вис
шия съдебен съвет отговарят на обществената
необходимост и на социалните очаквания.
Допълнителен аргумент е и възможност
та да бъдат назначени на длъжност съдия,
прокурор или следовател с една степен по-
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висока от заеманата преди избора ще бъде
приложима само за тези членове на Висшия
съдебен съвет, които преди назначаването им
са били магистрати. За избирането в състава
на Висшия съдебен съвет обаче Конституцията
не поставя изискване всички те да са съдии,
прокурори или следователи, а юристи с високи
професионални и нравствени качества, които
имат най-малко петнадесетгодишен юридиче
ски стаж (чл. 130, ал. 2). Следователно дори
по отношение на състава на Висшия съдебен
съвет правилото на § 12 от приетия закон ще
се приложи нееднакво.
Така приетата редакция на § 16 създава
впечатлението, че от привилегията могат да
се възползват главният инспектор и всички
инспектори. Но на практика нормата създава
привилегия единствено за лицата, заемали
магистратска длъжност преди това.
По този начин с § 12 и § 16 се поставя знак
на неравенство между юристи по тесен профи
лиран белег на юридическата професия, което
не съответства на чл. 6, ал. 2 от Конституцията
(така Решение № 9 от 30.09.1994 г. по к.д. № 11
от 1994 г., обн., ДВ, бр. 87 от 25.10.1994 г.).
Уважаеми дами и господа народни пред
ставители,
Като се ръководя от горните мотиви, на
основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на
Република България връщам § 12 (относно
чл. 28, ал. 1) и § 16 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за съдебната власт
за ново обсъждане от Народното събрание.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
5878

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
ОТ 11 ЮНИ 2012 Г.

за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото
на учебната 2012 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определ я еднократна
целева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото
на учебната 2012 – 2013 г. в размер 150 лв.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5718
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111
ОТ 11 ЮНИ 2012 Г.

за допълнение на Наредбата за съществените
изисквания и процедурите за оценяване на
съответствието със съществените изисквания
на ин витро диагностичните медицински
изделия, приета с Постановление № 184 на
Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 65
от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби
след думите „ин витро“ се добавя „и на Дирек
тива 2011/100/ЕС на Комисията от 20 декем
ври 2011 г. за изменение на Директива 98/79/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно диагностичните медицински изделия
ин витро (OB, L 341 от 22 декември 2011 г.)“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2,
чл. 8, 55, чл. 56, ал. 1, чл. 57 и 58 в „Списък А“
се създава т. 3:
„3. Кръвни тестове за откриване и тесто
ве за диагностициране и потвърждаване на
варианта на болестта на Кройцфелд – Якоб
(vCJD).“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5719

РЕШЕНИЕ № 472
ОТ 11 ЮНИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия по право за
добив на подземни богатства от находище
„Кошарата“, община Угърчин, област Ловеч
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за конце
сиите във връзка с чл. 71 от Закона за под
земните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицо
въчни материали – пясъчници, от находище
„Кошарата“, разположено в землищата на с.
Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч.
2. Определя концесионна площ с размер
16 036 кв. м, индивидуализирана с координа
тите на точки от № 1 до № 9 по контура на
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концесионната площ, в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението. Концесион
ната площ включва:
2.1. Площта на находище „Кошарата“ в
размер 14 600 кв. м, индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 7 по
контура на запасите съгласно схема и ко
ординатен регистър в координатна система
„1970 г.“ – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила
от предоставянето на банковата гаранция по
т. 8.1.1.
5. Определя за концесионер „Щайн груп“ –
ЕООД, София – титуляр на Удостоверение за
търговско откритие № 0251 от 25 юли 2006 г.,
издадено от министъра на околната среда и
водите.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, на
ционалната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
6.2. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
6.3. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на влязло в сила Решение № ПН
1-1/2012 г. по оценка на въздействието върху
околната среда на директора на Регионалната
инспекция по околна среда и водите – Плевен.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
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6.5. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
6.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
6.7. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подзем
ните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
6.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз ос
нова на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва концесион
ната площ и пътната връзка между площта
на находището и пътната мрежа на страната.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива пясъчници от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – пясъчници;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на на
ходището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
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7.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка, изготвени
въз основа на влязло в сила Решение № ПН
1-1/2012 г. по оценка на въздействието върху
околната среда на директора на Регионалната
инспекция по околна среда и водите – Плевен;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъка от добива и
преработката на подземни богатства в съот
ветствие с плана за управление на минните
отпадъци, съгласуван с Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в кон
цесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъ
ра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

7.2.4.1. шестмесечни отчети за действи
телно добитите и продадените количества
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период – до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
7.2.4.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична прера
ботка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за измене
нието на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервания (извършени за негова сметка),
кантарни разписки, фактури и др., и отчет
за вложените инвестиции;
7.2.4.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.5. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.6. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния истори
чески музей;
7.2.7. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.8. да извърши ликвидация или консерва
ция на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при усло
вия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.9. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.4.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
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7.3.5. да прекрати едностранно концесион
ния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъщест
вяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесион
ния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна бан
кова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
включително за заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и не
парични задължения, както следва:
8.1.1. за първата година от срока на кон
цесията гаранцията е в размер 2948 лв. и се
предоставя в 7-дневен срок от подписването
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойност
та на дължимото концесионно плащане с
начислен ДДС за предходната година и се
предоставя на концедента до 31 януари на
текущата година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионе
рът е длъжен да възстанови нейния размер в
14-дневен срок от уведомлението на концедента
за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпъл
нение, условията и редът за тяхното установя
ване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концеси
онно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
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9.1. Парични плащания за срока на кон
цесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се опре
деля съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методика
та за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материа
ли – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица до
бито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „в“ от методиката по т. 9.3 – пя
съчници за добив на плочи, не може да бъде
по-ниско от 10,00 лв./куб. м и по чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ – пясъчници за трошени фрак
ции, не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на стро
ителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статисти
ческа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
1851 лв. (без ДДС), определена на базата на
30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 600 куб. м/
шестмесечие, рандеман за добив на плочи – 25
на сто, и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера цялото дължимо концесионно
плащане без ДДС, определено по реда на
т. 9.3 или 9.5, по бюджета на община Угърчин.
10. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи, при условие че не се
извършва добив на подземни богатства.
11. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
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11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Щайн груп“ – ЕООД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната
площ на находище „Кошарата“ по контура
на концесионната площ
Координатна система „1970 г.“
№

X, m

Y, m

1.

4669280,00

8592754,00

2.

4669290,00

8592808,00

3.

4669216,00

8592825,00

4.

4669120,00

8592780,00

5.

4669145,00

8592668,00

6.

4669157,57

8592610,87

7.

4669173,85

8592613,92

8.

4669177,00

8592674,00

9.
5720

4669220,00

8592745,00

РЕШЕНИЕ № 474
ОТ 11 ЮНИ 2012 Г.
за продължаване срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площ „Блок 1-3 Ъглен“, разположена в землищата на с. Ъглен,
община Луковит, област Ловеч, и с. Ракита,
община Червен бряг, област Плевен
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства, Решение № 152
на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 24
от 2007 г.), Решение № 396 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 47 от 2010 г.), чл. 30 от
договора за търсене и проучване на нефт и газ
в площ „Блок 1-3 Ъглен“, подписан на 26 април
2007 г., и мотивирано предложение на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Продължава с 93 дни срока на разрешение
то за търсене и проучване на нефт и газ в площ
„Блок 1-3 Ъглен“ считано от 26 април 2012 г.
2. За срока на продължението титуля
рят на разрешението – „Дайрект петролеум
България“ – ЕООД, София, се задължава да
извърши търсещо-проучвателни работи:
2.1. по видове и обеми съгласно работна
програма – неразделна част от допълнител
ното споразумение към договора за търсене
и проучване;
2.2. съобразени с изискуемите по чл. 7
във връзка с чл. 26 от Закона за пътищата
минимални отстояния до пътища и съоръ
жения от републиканската пътна мрежа, и
да не нанася повреди или унищожаване на
пътищата, пътните съоръжения и принад
лежностите на пътя.
3. Упълномощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма да подпише
с „Дайрект петролеум България“ – ЕООД,
София, допълнително споразумение към до
говора за търсене и проучване на нефт и газ
в площ „Блок 1-3 Ъглен“ в едномесечен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5721

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България
и правителството на Държавата Катар за сът
рудничество в областта на здравеопазването
(Одобрен с Решение № 383 от 16 май 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 17 май 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Държавата Катар, наричани
по-долу „страните“,
признавайки значението на сътрудничест
вото във всички сфери на здравеопазването
и медицината,
заинтересовани от разбирателство и ук
репване на взаимоотношенията в областта на
здравеопазването и медицинските изследва
ния и практики, превенцията и контрола на
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заболяванията, промоцията на здраве, благо
състоянието, новите технологии, лекарствата
и медицинските изделия и други въпроси от
взаимен интерес,
се споразумяха за следното:
Члeн 1
Общи принципи
1. Този меморандум за разбирателство
определя интереса на страните за сътрудни
чество по всички значими въпроси, свързани
със здравеопазването.
2. Страните насърчават сътрудничеството
между институциите и гражданите по въпро
сите на медицинската наука и общественото
здраве.
3. При възможност страните ще координи
рат своите действия или ще действат съвместно
с международни здравни и други организации,
като Световната здравна организация (СЗО)
и Съвета за сътрудничество на арабските
страни от Залива (ССАСЗ).
Член 2
Области на сътрудничество
1. Страните осъществяват сътрудничество
в следните области, които биха възникнали
или са необходими за изпълнение целите на
този меморандум:
а) изследвания в областта на здравеопазва
нето, биомедицински изследвания; технологии
и здравни системи;
б) осигуряване на първична медицинска
помощ и алтернативни начини за продължа
ване на медицинските грижи извън лечебните
заведения;
в) интегриране на основни информационни
системи в здравеопазването и по-специално
в епидемиологията, в това число телекому
никация, статистически методи и обмен на
информация;
г) качество и стандарти в здравеопазването
и медицинските услуги;
д) финансиране на здравеопазването, фи
нансиране и оценка на медицинските услуги,
финансиране на дългосрочните здравни грижи;
е) здравно законодателство;
ж) обмен на учени, експерти и други ме
дицински специалисти, провеждане на ста
жове за повишаване на квалификацията на
специалисти от двете държави;
з) специализация на медицински специали
сти, както и обучение в медицински учебни
заведения в съответствие със законодател
ствата на двете държави.
2. Други области, договорени между стра
ните.
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Член 3
Дейности
В съответствие със законодателството на
всяка от страните сътрудничеството, залегна
ло в този меморандум за разбирателство, се
осъществява чрез следните форми:
1. Обмен на здравна информация.
2. Посещение на специалисти и професи
оналисти.
3. Съвместни изследвания.
4. Обучение.
5. Организиране на семинари, работни
срещи, симпозиуми и конференции с цел
осъществяване целите на този меморандум
за разбирателство.
Член 4
Финансиране
Страните се договарят, че дейностите,
залегнали в този меморандум за разбира
телство, ще бъдат финансирани с наличните
средства в рамките на техните бюджети в
съответствие с нормативните разпоредби на
всяка от страните. Всяка страна ще покрива
разноските по своето участие.
Член 5
Други споразумения
Сътрудничеството в рамките на този ме
морандум за разбирателство няма да засяга
правата и задълженията на страните, въз
никнали по силата на други международни
споразумения, сключени от всяка от страните.
Член 6
Контрол
С цел осигуряване на подходящ контрол и
координация на дейностите, определени в този
меморандум за разбирателство, и осигуряване
на оптимални условия за тяхното изпълнение
страните сформират работна група, съставена
от представители на двете държави. Работната
група ще провежда срещи последователно във
всяка от страните, за предпочитане веднъж
годишно.
Правителството на Република България
определя българския министър на здраве
опазването и правителството на Държавата
Катар определя катарския министър на здра
веопазването като представители, които да
отговарят за прилагането на този меморандум
за разбирателство в страните си.
Член 7
Изменения
Този меморандум може да бъде изменян
с писмено уведомление по взаимно съгласие
на страните. Всяка промяна влиза в сила
при условията, определени в чл. 8, ал. 1 на
меморандума.
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Член 8
Влизане в сила и прекратяване
1. Меморандумът за разбирателство влиза
в сила от датата на подписването му от двете
страни.
2. Меморандумът за разбирателство е вали
ден за срок от пет години. Неговото действие се
продължава автоматично за нов период от пет
години, ако нито една от страните не уведоми
писмено по дипломатически път другата страна
най-малко три месеца преди прекратяване или
изтичане на срока на действие на меморандума
за своето желание да го денонсира.
В уверение на това подписващите, упъл
номощени от своите правителства, поставиха
надлежно подписите си по-долу.
Този меморандум за разбирателство е из
готвен и подписан в София на 17 май 2012 г.,
което отговаря на 26/6/1433 по Хиджра, в
два оригинални екземпляра на български,
арабски и английски език, като трите текста
имат еднаква сила. В случай на различия при
тълкуването за меродавен се счита англий
ският текст.
За правителството на
Република България:
Десислава Атанасова,
министър на
здравеопазването
5630

За правителството на
Държавата Катар:
Абдула бин Халид
Ал-Катани,
министър на
общественото здраве

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Държавния културен институт към министъра на външните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят струк
т у рата и организаци ята на дейност та на
Държавния културен институт, наричан понататък „Институтът“.
Чл. 2. Институтът е юридическо лице към
министъра на външните работи и второсте
пенен разпоредител с бюджетни кредити със
седалище в София.
Чл. 3. (1) Издръжката на Института се
формира от бюджетни средства и приходи от
собствена дейност.
(2) Институтът е администратор на собст
вени приходи от:
1. международни програми и проекти;
2. дарения и спонсорство;
3. други източници.
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Чл. 4. Институтът осъществява своята дей
ност самостоятелно или съвместно с държавни
органи и ведомства, физически и юридически
лица в страната и в чужбина.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5. (1) Институтът е с предмет на дейност:
1. поддържане, разширяване и представяне
на художествения фонд на Министерството
на външните работи;
2. подпомагане на задграничните предста
вителства при осъществяването на програми
и проекти за разпространение на българското
духовно и културно-историческо наследство
в чужбина.
(2) При осъществяване на предмета си на
дейност Институтът има следните функции:
1. поддържа, разширява и представя худо
жествения фонд на Министерството на външ
ните работи съгласно одобрени от министъра
на външните работи Вътрешни правила за
управлението на художествения фонд;
2. наблюдава състоянието на художестве
ните произведения и управлява процесите по
тяхното опазване;
3. периодично актуализира електронния
регистър на произведенията от художествения
фонд в София и задграничните представи
телства;
4. следи за спазването на задължителните
предписания за опазването на художествени
те произведения в София и задграничните
представителства;
5. извършва ежегодна актуализация на
състоянието на произведенията в София и
при необходимост предприема мерки за от
страняване на повредите;
6. извършва веднъж на 5 години актуали
зация на състоянието на произведенията в
задграничните представителства и при необ
ходимост предприема мерки за отстраняване
на повреди;
7. реставрира и рамкира произведения от
художествения фонд на Министерството на
външните работи;
8. грижи се за съхраняването на произве
денията в София в съответни помещения и
тяхното оборудване с необходимата техника;
9. обновява и разширява художествения
фонд на Министерството на външните рабо
ти чрез откупки, дарения и други форми на
партньорство с български и чужди музеи,
галерии, индивидуални творци;
10. следи за съхраняването на уникалността
на произведенията от художествения фонд като
част от българското културно-историческо
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наследство, запазването на неговия интегритет
и обновяването му със съвременни постиже
ния в българското изобразително, приложно,
графично, скулптурно и фотографско изкуство;
11. разработва програми за обновяване на
художествения фонд на базата на предвари
телно проучване на потребностите на задгра
ничните мисии, официалните помещения и
публичните пространства в Министерството
на външните работи;
12. сключва договори с музеи и галерии,
с отделни български художници и фотографи
или с представляващи ги юридически лица
в България за временно показване на техни
произведения на територията на София (без
ограничения за периода) или в задграничните
представителства (за петгодишен период);
13. осъществява дейности за представянето
на художествения фонд за целите на културната
и публичната дипломация на МВнР;
14. подготвя и издава каталози или други
информационни материали с произведения
от художествения фонд;
15. поддържа електронна страница с ин
формация за художествения фонд;
16. организира самостоятелни изложби
с произведения от художествения фонд или
тяхното включване в международни проекти;
17. осъществява дейности по планиране,
подготовка, възлагане, реализация, монито
ринг, анализ и оценка на проекти и дейности
по Комуникационната стратегия на правител
ството в международен план;
18. подпомага задграничните представи
телства при осъществяването на програми и
проекти и извършва ежегодна оценка на техни
те планове и отчети в областта на културата;
19. осигурява разпространението на инфор
мационни материали, свързани с публичния
образ на Република България;
20. подпомага министъра на външните
работи и дирекциите от специализираната
администрация на Министерството на външ
ните работи при формирането на политиката
и реализирането на външнополитическите
интереси на Република България с инстру
ментите на културната дипломация;
21. участва в координацията на дейностите
по линия на двустранната, регионалната и
многостранната дипломация, по въпроси на
участието на Република България в регионал
ни инициативи, стратегии и политики на ЕС,
отнасящи се до културното сътрудничество;
22. подготвя анализи и подпомага дейност
та на дипломатическата служба по линия
на културните проекти и програми в специ
ализираните агенции към ООН, в Съвета на
Европа, при участието на Република България
в политиката на развитие;
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23. съдейства за навременното и съдържа
телно информиране на дирекциите на Минис
терството на външните работи по актуалното
развитие на проблематиката, наблюдавана и
анализирана от Института;
24. подготвя и предлага решения за обединя
ване на ресурсите и на усилията на външната
политика с тези на българския специализиран
неправителствен сектор за увеличаване на
ефектите от реализираните програми в об
ластта на културата и външните отношения;
25. информира служителите в задгранич
ните представителства, отговарящи за кул
турната дейност за програмите и проектите
на Института;
26. участва съвместно с Дипломатическия
институт към министъра на външните работи
в обучението за повишаване на професионал
ната квалификация на служителите на Ми
нистерството на външните работи в областта
на културната дипломация;
27. реализира с български и чуждестранни
партньори програми и проекти, които укрепват
междукултурния диалог и интегрирането на
културни проекти във външнополитическата
дейност;
28. организира и поддържа сътрудничество с
български органи, организации и академични
институции, както и с европейски и междуна
родни организации в областта на културните
политики и културна дипломация;
29. организира и осъществява самостоя
телно или съвместно с български и чуждес
транни партньори изследователски програми
и проекти.
Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 6. (1) Директорът ръководи и предста
влява Института.
(2) Директорът на Института се назначава
от министъра на външните работи след про
веждане на конкурс.
(3) Директорът организира, координира и
контролира цялостната дейност на Институ
та, като:
1. представлява Института пред български
и чуждестранни държавни органи, физически
и юридически лица в страната и в чужбина;
2. ръководи и отговаря за ц ялостната
дейност на Института в съответствие с нор
мативните актове на Република България;
3. подготвя проект на бюджет на Института
и го представя на министъра на външните
работи за утвърждаване;
4. изготвя предложение до министъра на
външните работи за ежегоден план за дей
ността на Института;
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5. изготвя и представя на министъра на
външните работи ежегоден доклад за дейността
и състоянието на Института;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
и служебните правоотношения със служите
лите на Института;
7. утвърждава разписание на длъжностите
и длъжностните характеристики в Института,
както и правилник за вътрешния трудов ред;
8. сключва договори, свързани с цялостната
дейност и развитие на Института;
9. осъществява взаимодействието и коорди
нацията на дейността на Института с музеи,
художествени галерии, музейни сбирки и
други културни организации и с граждани в
страната и в чужбина;
10. изпълнява и други функции, възложени
му от министъра на външните работи.
(4) Директорът на Института предлага за
одобрение на министъра на външните работи
ежегоден план на проектите, в които Инсти
тутът участва.
(5) В изпълнение на правомощията си
директорът на Института издава заповеди,
инструкции и правила, свързани с дейността
на Института.
(6) Директорът делегира със заповед право
мощия на служители на Института и определя
техните функции.
(7) Функциите на директора в негово от
съствие се изпълняват от определен от него
с писмена заповед служител на Института.
Чл. 7. (1) Директорът на Института отго
варя за постигане целите на Института и за
законосъобразното управление на публичните
средства по икономичен, ефикасен и ефекти
вен начин.
(2) Преди поемане на задължение или из
вършване на разход от Института се извършва
проверка за законосъобразност от звеното
за финансов контрол на Министерството на
външните работи съгласно Закона за финан
совото управление и контрол в публичния
сектор.
Чл. 8. (1) При изпълнение на своите функ
ции директорът се подпомага от художествен
съвет.
(2) Художественият съвет е консултативен
орган, който дава препоръки за повишаване
на ефективността в работата на Института и
подпомага неговата дейност в изпълнение на
заложените в програмата му цели и задачи.
(3) Съставът на художествения съвет се
утвърждава със заповед на министъра на
външните работи по предложение на дирек
тора на Института.
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТ
РАТИВНИТЕ ЗВЕНА НА ИНСТИТУТА
Чл. 9. (1) Институтът е организиран в отдел
„Културна политика“ и обща администрация.
(2) Общата численост на персонала на
Института е 10 щатни бройки съгласно при
ложение № 1.
Чл. 10. Директорът на Института утвърж
дава структурата на административните звена.
Чл. 11. Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на дирек
тора като орган на управление на Института,
създава условия за осъществяване на дейността
на Института и извършва дейности във фи
нансово-стопанската област, управлението
на човешките ресурси и административното
обслужване, като:
1. разработва проекта на годишен бюджет
на Института съгласно нормативната уредба и
указанията на Министерството на финансите;
2. организира и осъществява счетоводството
в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, Сметкоплана на Министер
ството на външните работи и приложимите
счетоводни стандарти;
3. обслужва плащанията на Института
като второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити в системата на „Единната сметка“;
4. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета,
извънбюджетните сметки и фондове и други
отчети и осигурява своевременното им пред
ставяне пред първостепенния разпоредител с
бюджетни кредити;
5. следи за ефективното разходване съгласно
отпуснатите лимити на бюджетните средства
при спазване на финансовата дисциплина;
6. организира и осъществява инвентариза
цията на активите на Института;
7. обработва ведомости и баланс на Инсти
тута и осигурява съхранението на счетоводните
и други документи съгласно нормативните
изисквания;
8. изготвя и актуализира длъжностното
разписание на Института и длъжностните
характеристики на държавните служители и
на лицата, работещи по трудово правоотно
шение в Института;
9. организира дейността по набирането и
подбора на персонала, изготвя всички акто
ве, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения на служителите на Института
в съответствие с действащото законодателство
и съставя, води и съхранява служебните и
трудовите досиета;
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10. организира и администрира всички дей
ности, свързани с управлението на човешките
ресурси в Института;
11. води регистър на незаетите работни
места в Института;
12. анализира потребностите от обучение
и повишаване на професионалната квалифи
кация на служителите в Института;
13. поддържа вътрешната информационна
система и системата за регистрация, работата
и контрола по съхраняването на документите;
14. поддържа и води деловодството и архива
на Института;
15. координира прилагането на информа
ционните технологии за обмен на електронни
документи между административните органи;
16. осигурява координацията по поддър
жането на техническата и информационната
система на Института;
17. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на държавната
собственост, предоставена на Института;
18. изпълнява и други функции, възложени
със заповед на директора на Института.
Чл. 12. (1) Отдел „Културна политика“
подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на директора на Института,
планира, организира и реализира проектите
от програмата на Института, публичните дей
ности, участва в разработването на изследова
телски проекти, поддържа сътрудничеството
с български и чуждестранни партньори, като:
1. участва в подготовката на годишния
план и отчет на Института;
2. поддържа връзка с държавни институции,
неправителствени организации и международ
ни партньори за реализирането на програмите
на Института;
3. подготвя предложения за проекти и
договори с партньорите в реализирането на
програмата на Института;
4. изготвя анализи за програмите и проек
тите в областта на публичната дипломация;
5. изготвя и поддържа бази данни за про
грамите;
6. организира издателската дейност на
Института;
7. поддържа кореспонденция с български
и меж дународни партньори в сферата на
международното културно сътрудничество;
8. подготовя и публикува информация за
уебстраницата на Института;
9. разработва проекти в сферата на кул
турната дипломация за кандидатстване за
финансиране пред национални и междуна
родни донори;
10. участва в български и чужди форуми,
на които представя дейността на Института;
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11. изготвя планове за образователни и
квалификационни програми в областта на
културната дипломация;
12. планира, координира и провежда ин
формационната политика на Института и
публичното представяне на дейността му,
като осигурява публичност и прозрачност на
дейността на Института и организира достъпа
до информация за медии и граждани.
(2) Отдел „Културна политика“ осъществява
дейностите по управление на художествения
фонд, като:
1. организира експозиционната дейност и
проявите, реализирани съвместно със задгра
ничните представителства;
2. подготвя проекти за развитие на худо
жествения фонд съвместно с други органи
зации – правителствени и неправителствени,
академични и творчески организации, инди
видуални творци;
3. подготвя и реализира дейности на Ин
ститута за реставрация на произведения от
художествения фонд;
4. поддържа електронния регистър на про
изведенията от художествения фонд в София
и задграничните представителства;
5. координира процеса по оценката на
произведенията и актуализирането на финан
сово-счетоводното им отразяване;
6. изготвя проекти и съдейства на дирекци
ите в Министерството на външните работи и
задграничните представителства за спазването
на задължителните предписания за опазването
на художествените произведения в София и
задграничните представителства;
7. подготвя и извършва ежегодната акту
ализация на състоянието на произведенията
в София и предлага мерки за отстраняване
на констатирани повреди;
8. извършва веднъж на 5 години актуали
зация на състоянието на произведенията в
задграничните представителства и при необ
ходимост предприема мерки за отстраняване
на повреди;
9. подго т вя п ред ложение и реа лизи ра
програма за реставрация и рамкиране на
произведения от художествения фонд на Ми
нистерството на външните работи;
10. отговаря за съхраняването на произве
денията в София в съответни помещения и
тяхното оборудване с необходимата техника;
11. п рави п редложени я за обновяване
и разширяване на художествения фонд на
Министерството на външните работи чрез
откупки, дарения и други форми на партньор
ство с български и чужди музеи, галерии,
индивидуални творци;
12. поддържа сътрудничеството на Инсти
тута с български и чуждестранни партньори;
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13. подготвя договори, споразумения с бъл
гарски и чуждестранни партньори, свързани с
опазването, популяризирането и обновяването
на художествения фонд.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 13. (1) Работното време на служителите
при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно
и 40 часа седмично.
(2) Разпределението на работното време в
Института се урежда с правилник за вътреш
ния трудов ред.
Чл. 14. В изпълнение на фу нк циите и
поставените конкретни задачи служителите
в Института изготвят доклади, докладни за
писки, служебни бележки, писма, становища,
справки, отчети, анализи, прогнози, планове,
програми, позиции, информации, паметни бе
лежки, становища по проекти на нормативни
актове и други документи.
Чл. 15. (1) Служителите в Института могат
да бъдат награждавани с отличия и награди
за образцово изпълнение на служебните им
задължения.
(2) Видът на предметната награда се опре
деля в заповедта на директора на Института,
с която се награждава служителят.
Чл. 16. (1) Служителите в Института полу
чават допълнително месечно възнаграждение
съгласно приложение № 2:
1. за дипломатически ранг;
2. за владеене на чужди езици;
3. за работа с класифицирана информация
съгласно заповед на министъра на външните
работи.
(2) Допълнителното месечно възнагражде
ние за дипломатически ранг се изплаща само
на служителите с дипломатически ранг, които
отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 1,
т. 3 от Закона за дипломатическата служба.
(3) Допълнителното месечно възнагражде
ние за владеене на чужди езици се изплаща
на служителите с дипломатически ранг само
за признато владеене на трети и следващ
чужд език.
(4) Допълнителното месечно възнагражде
ние за владеене на чужди езици се изплаща
на държавните служители без дипломатически
ранг само за признато владеене на втори и
следващ чужд език.
(5) Владеенето и ползването на чужд език
се признава при условията и по реда на съ
ответните подзаконови актове, издадени от
министъра на външните работи.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 84, ал. 3 от Закона за дипломатическата
служба.
§ 2. Устройственият правилник отменя
Правилника за устройството и дейността на
Държавния културен институт към министъра
на външните работи (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).
§ 3. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на чл. 16, който влиза в сила
с приемането на бюджета за следващата ка
лендарна година.
Министър:
Николай Младенов
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2
Численост на персонала на Държавния културен институт към министъра на външните
работи
Директор
Обща администрация
в т. ч.:
Главен счетоводител
Технически сътрудник
Отдел „Културна политика“
Общо:

1
1
1
7
10

Приложение № 2
към чл. 16, ал. 1
Допълнително месечно
възнаграждение
За дипломатически ранг
посланик
пълномощен министър
съветник
първи секретар
втори секретар
трети секретар
аташе
За владеене на чужд език
– английски, испански, италиан
ски, немски, полски, португалски,
румънски, руски, словашки, словен
ски, сръбски, украински, френски,
хърватски, чешки;
– албански, арменски, грузински,
гръцки, датски, естонски, казахски,
латвийски, литовски, норвежки,
турски, узбекски, унгарски, фински,
фламандски, холандски, шведски;
– арабски, виетнамски, иврит, ин
донезийски, китайски, корейски,
кхмерски, лаоски, монголски, пер
сийски, пущу, санскрит, суахили,
урду, хинди, японски;
– други непосочени езици
За работа с класифицирана информация
5676

Размер
(в лв.)
255
225
200
175
145
115
100

60

90

120
75
от 40 до 120
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 26
от 7 юни 2012 г.

за издаване и отнемане на свидетелство за
извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите,
извършващи аеронавигационно обслужване,
и надзора върху тях
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за издаване и отнемане
на свидетелство за извършване на аеронави
гационно обслужване (СИАНО) и изисквани
ята към организацията, подала заявление за
издаване на свидетелство;
2. начинът за организиране и провеждане
на проверките за изпълнение на изисквани
ята към организацията, подала заявление за
издаване, или на която е издадено СИАНО;
3. условията и редът, при които част от
проверките по т. 2 могат да се извършват и
от други признати от Главна дирекция „Граж
данска въздухоплавателна администрация“
(ГД „ГВА“) и утвърдени от министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията квалифицирани организа
ции по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕО)
№ 550/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването
на аеронавигационно обслужване в единното
европейско небе (Регламент за осигуряване
на обслужване) (Регламент (ЕО) № 550/2004)
(ОВ, L 96, стр. 10, 31.03.2004).
(2) Наредбата не се прилага за дейности,
различни от извършването на аеронавигаци
онно обслужване на гражданското въздухо
плаване от доставчик на аеронавигационно
обслужване, и за ресурси, разпределени за
дейности извън предоставянето на аеронави
гационно обслужване.
Чл. 2. (1) Аеронавигационно обслужване
(АНО) на гражданското въздухоплаване може
да се предоставя само от организации, при
тежаващи валидно СИАНО.
(2) Издаването, изменението, продължава
нето на срока на валидност, ограничаването,
спирането, отнемането и прекратяването на
правата, произтичащи от СИАНО, се извърш
ват от главния директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице.
Чл. 3. (1) Всяка организация, на която е
издадено СИАНО, подлежи на надзор от ГД
„ГВА“, определена за национален надзорен
орган съгласно чл. 16в, ал. 1 от Закона за
гражданското въздухоплаване (ЗГВ).
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(2) При установени нарушения на действащи
норми, стандарти и правила в гражданското
въздухоплаване правото за извършване на
аеронавигационно обслужване може да се
ограничи, временно да се спре или да се
прекрати частично или изцяло.
Чл. 4. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ създава
и поддържа регистър, в който се вписват ак
туални данни за издадените СИАНО.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ води служебни
дела за всички организации, на които е изда
дено СИАНО. В служебните дела се съхранява
информация за издаването, валидността на
СИАНО и измененията в тях, както и доку
ментите, издадени по повод упражнявания
надзор.
(3) Условията и редът за воденето на ре
гистъра и служебните дела се определят със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“.
Раздел II
Изисквания и проверка за издаване на СИАНО
Чл. 5. (1) Свидетелство за извършване на
аеронавигационно обслужване се издава на
организации, които отговарят на основните
изисквания за вида обслужване, което ще оси
гуряват, съгласно Приложение І от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията
от 17 октомври 2011 г. за определяне на общи
изисквания при доставянето на аеронавига
ционни услуги и за изменение на Регламент
(ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010
(Регламент (ЕС) № 1035/2011) (ОВ, L 271, стр.
23 – 41, 18.10.2011), както и на приложимите
специфични изисквания съгласно приложения
№ ІІ – V от Регламент (ЕС) № 1035/2011.
(2) Лицата, които представляват организа
циите по ал. 1, подават заявление по образец
(приложение № 1) до главния директор на ГД
„ГВА“, към което прилагат:
1. удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-късно от 3 месеца преди да
тата на подаване на заявлението, или ЕИК;
2. декларация, че лицето не е в открито
производство по несъстоятелност или в про
изводство по ликвидация;
3. документ, съдържащ организационна
структура с функционалните взаимодействия
и пълномощията, задълженията и отговорно
стите на назначените длъжностни лица и поспециално на управленския персонал, който
отговаря за функциите, свързани с безопас
ността, качеството, сигурността, финансите
и човешките ресурси;
4. бизнес план с обхват минимум от пет
години в съответствие с изискванията на
т. 2.2.1 от Приложение І от Регламент (ЕС)
№ 1035/2011;
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5. годишен план, който да доуточнява бизнес
плана по т. 4 в съответствие с изискванията
на т. 2.2.2 от Приложение І от Регламент (ЕС)
№ 1035/2011;
6. система за управление на безопасността
в съответствие с изискванията на т. 3.1 от
Приложение І от Регламент (ЕС) № 1035/2011;
7. документи, удостоверяващи въведената
система за управление на качеството в съот
ветствие с изискванията на т. 3.2 от Прило
жение І от Регламент (ЕС) № 1035/2011;
8. оперативни наръчници по видовете
обслужвания, за които организацията кан
дидатства за издаване на СИАНО;
9. описание на система за управление на
сигурността в съответствие с изискванията
на т. 4 от Приложение І от Регламент (ЕС)
№ 1035/2011;
10. данни за човешките ресурси в съответ
ствие с изискванията на т. 5 от Приложение І
от Регламент (ЕС) № 1035/2011;
11. документи, доказващи икономически
те и финансовите възможности на ДАНО в
съответствие с изискванията на т. 6 от При
ложение І от Регламент (ЕС) № 1035/2011;
12. документи, доказващи редовно преми
наване на ДАНО през независими финансови
одити;
13. документи, доказващи обезпечаване на
отговорностите на ДАНО и застрахователно
покритие;
14. договор/и за извършване на част от
услугите от друг/и ДАНО (ако има такъв)
и гарантиране на разпределение на отговор
ността помежду им;
15. документи, доказващи предоставянето
на услугите по открит и прозрачен начин и
условия за достъп до услугите на ДАНО;
16. планове за действие при извънредни
ситуации по видовете обслужвания, за които
ДАНО кандидатства;
17. годишен доклад за извършваната дей
ност в съответствие с т. 9 от Приложение І
от Регламент (ЕС) № 1035/2011, освен когато
заявителят за получаване на СИАНО не е
извършвал дейност по предоставяне на АНО;
18. документи, доказващи съответствие
то с изискванията по приложения ІІ – V от
Регламент (ЕС) № 1035/2011 в зависимост от
заявения вид обслужване;
19. документ за платена такса за издаване
на СИАНО.
(3) Заявлението по ал. 2 се разглежда от
ГД „ГВА“ в 30-дневен срок от датата на по
даването му.
(4) Ако заявлението по ал. 2 не съдържа
необходимите данни и документи, заявителят
се уведомява писмено за констатираните
несъответствия, като му се дава 30-дневен
срок за отстраняването им. В този случай
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срокът по ал. 3 започва да тече от момента
на получаване на коригираното заявление и/
или документи към него.
Чл. 6. (1) В 5-дневен срок от подаване на
заявлението за издаване на СИАНО главният
директор на ГД „ГВА“ със заповед назначава
комисия, която се ръководи от председател –
водещ инспектор, която извършва проверка
на заявителя за съответствие с приложимите
изисквания. Комисията консултира и подпо
мага заявителя, като:
1. провежда срещи с официални предста
вители на заявителя за получаване на пълна
информация за характера, мащаба и вида на
предлаганото аеронавигационно обслужва
не, организационната структура, основните
принципи на управление, установените рав
нища на упълномощаване, задълженията на
отговорните специалисти, заемащи ключови
длъжности в структурата на ДАНО;
2. разработва план за действие на изисква
щата се предварителна оценка и последваща
експлоатационна инспекция на цялата орга
низация на заявителя и го консултира със
съответните длъжностни лица;
3. провежда работни срещи с персонала на
заявителя по възникнали проблеми и въпро
си по време на процедурите за издаване на
СИАНО и разяснява правилата и методите за
установяване на съответствие с установените
стандарти;
4. организира оценката на документите
по чл. 5, ал. 2 и ако е необходимо, дава пре
поръки за разработване или подобряване на
съдържанието на съответните документи;
5. организира оценката на предлаганата от
заявителя система за водене на необходимата
документация по заявените за сертифициране
видове аеронавигационно обслужване;
6. определя какви демонстративни или
пробни действия следва да проведе заявителят;
7. води кореспонденцията със заявителя и
подготвя делото му по чл. 4, ал. 2, като завежда
в него и всички констатирани в процеса на
експлоатационната проверка недостатъци и
дадени на заявителя предписания и препоръки;
8. привлича други инспектори и експерти,
определени от главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице, за решаване
на възникнали въпроси и проблеми по време
на предварителната проверка;
9. консултира главния директор на ГД
„ГВА“ или оправомощено от него лице относ
но всички противоречиви и спорни въпроси,
възникнали по време на предварителната и
експлоатационна проверка.
(2) Комисията по ал. 1 извършва пред
варителна оценка на заявлението на орга
низацията в съответствие с приложимите
изисквания по приложения І – V от Регламент
(ЕС) № 1035/2011 и изготвя писмен доклад
до главния директор на ГД „ГВА“ или опра
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вомощено от него лице в 10-дневен срок от
издаването на заповедта по ал. 1. В доклада
изрично се посочва дали искането за издаване
на съответното СИАНО може да се приеме,
или се налагат изменения, като в този случай
се посочват и мотивите за това.
Чл. 7. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице писмено уве
домява заявителя за възможните изменения,
произтичащи от предварителната оценка по
чл. 6, ал. 2, които следва да бъдат отразени
в заявлението за СИАНО.
(2) Ако в 5-дневен срок от уведомяването
по ал. 1 заявителят изпълни предписаните
изменения, се дава ход на експлоатационната
проверка за годността да извършва аерона
вигационно обслужване в съответствие с
изискванията към заявеното обслужване.
При неизпълнение на условията по ал. 1 със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице процедурата
се прекратява.
(3) Експлоатационната проверка се извърш
ва в срока по чл. 5, ал. 3 и включва съответните
действия за проверка на изискванията по при
ложения І – V от Регламент (ЕС) № 1035/2011,
които имат отношение към заявеното СИАНО.
Констатираните несъответствия се отразяват
в инспекторски предписания, които заедно с
доклада от проведените проверки се връчват
на заявителя.
(4) Когато в процеса на експлоатационна
та проверка се установи, че заявителят не е
в състояние да извършва аеронавигационно
обслужване в съответствие с изискванията за
заявеното СИАНО, на заявителя се предлага
да внесе необходимите изменения в заявле
нието си в определен от главния директор
на ГД „ГВА“ или от оправомощено от него
лице срок, който не може да бъде по-дълъг от
30 дни. Предложението е писмено и мотиви
рано, като се подписва от главния директор
на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице.
(5) Ако в определения по ал. 4 срок заяви
телят внесе необходимите изменения, срокът
за произнасяне на ГД „ГВА“ по издаване на
СИАНО започва да тече от момента на по
лучаване на коригираното заявление.
(6) Ако в определения по ал. 4 срок за
явителят не внесе необходимите изменения
в заявлението си, със заповед на главния
директор на ГД „ГВА“ или на оправомоще
но от него лице процедурата по издаване на
СИАНО се прекратява.
(7) Всеки член на комисията по чл. 6 изготвя
доклад съобразно своята компетентност, който
се предоставя на председателя за изготвяне
на окончателен доклад.
(8) Комисията по чл. 6 изготвя доклад за
извършената експлоатационна проверка и
предоставя на главния директор на ГД „ГВА“
или на оправомощено от него лице заключе
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ние за годността на заявителя да предоставя
аеронавигационно обслужване в съответствие
с исканото СИАНО.
Чл. 8. (1) Когато в процеса на експлоата
ционната проверка се установи, че кандида
тът за издаване на СИАНО не отговаря на
приложимите изисквания, главният директор
на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице
мотивирано отказва издаването на СИАНО.
(2) Отказът по ал. 1 и прекратяването на
процедурата по чл. 7, ал. 2 и 6 подлежат на
обжалване по реда на Административнопро
цесуалния кодекс.
Раздел III
Издаване на СИАНО
Чл. 9. (1) Свидетелството за извършване на
аеронавигационно обслужване се издава по
образец (приложение № 2) и съдържа:
1. национален орган за надзор, издал сви
детелството;
2. наименование, правноорганизационна
форма и адрес на заявителя;
3. сертифицирани видове обслужване;
4. дата на издаване и срок на валидност
на свидетелството.
(2) Към СИАНО могат да бъдат приложени
документи, налагащи допълнителни условия
съгласно Приложение ІІ към Регламент (ЕО)
№ 550/2004.
(3) Свидетелството за извършване на аеро
навигационно обслужване се издава от главния
директор на ГД „ГВА“ или от оправомощено
от него лице в 10-дневен срок от получаване
на доклада по чл. 7, ал. 8.
Чл. 10. (1) Свидетелството за извършване
на аеронавигационно обслужване се издава
със срок на валидност до 5 години по пре
ценка на ГД „ГВА“ в зависимост от всеки
отделен случай.
(2) Издадените СИАНО се вписват в ре
гистъра по чл. 4, ал. 1.
Раздел IV
Изменения и продължаване срока на валидност на СИАНО
Чл. 11. (1) За продължаване срока на ва
лидност на издадено СИАНО, ДАНО подава
заявление до главния директор на ГД „ГВА“
не по-късно от 90 дни преди изтичане на срока
за валидност на свидетелството.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 5, ал. 2.
Чл. 12. Продължаването на срока на валид
ност на СИАНО се извършва след проверка
на организацията и дейността на ДАНО, в
резултат на която са установени съответстви
ето и спазването на всички изисквания за
издаденото СИАНО.
Чл. 13. (1) Изменения в издадено СИАНО
се извършват по заявление на ДАНО, подадено
не по-късно от 40 дни преди планираната от
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него дата за влизане в сила на съответното
изменение. В заявлението се посочват кон
кретните искания за внасяне на изменения в
издаденото СИАНО. Към заявлението се при
лагат съответните документи по чл. 5, ал. 2.
(2) Изменения в издадено СИАНО могат
да се направят само ако ДАНО докаже, че е
в състояние да изпълнява всички изисквания,
норми и стандарти, приложими за съответното
изменение. В този случай срокът на валидност
на СИАНО не се променя.
Чл. 14. (1) При постъпило заявление по
чл. 13 главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице със заповед оп
ределят комисия и разпореждат извършването
на експлоатационна проверка за съответствие
на предложеното изменение с изискванията
за съответния вид обслужване.
(2) Когато в процеса на експлоатационната
проверка по ал. 1 се установи, че доставчикът
не е в състояние да извършва аеронавигацион
но обслужване в съответствие с изискванията
за исканото изменение, главният директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице
мотивирано отказва изменението на СИАНО.
(3) Отказът за изменение на СИАНО по
ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Ад
министративнопроцесуалния кодекс.
Раздел V
Дерогации
Чл. 15. (1) По изключение от изискванията
по чл. 5, ал. 1 може да се заяви извършване на
аеронавигационно обслужване само в обслуж
ваното гражданско въздушно пространство
на Република България, като заявителят се
откаже от взаимно признаване на СИАНО в
границите на единното европейско небе (ЕЕH).
(2) В случаите по ал. 1 се подава заявле
ние за издаване на СИАНО, ограничено за
обслужване само в гражданското въздушно
пространство на Република България.
Чл. 16. (1) Заявителят може да подаде
заявление по чл. 15, ал. 2, когато извършва
или планира да извършва обслужване на една
или повече категории въздушно движение и
при условията, посочени в чл. 5, пар. 2 от
Регламент (ЕС) № 1035/2011.
(2) Заявителят за предоставяне на аерона
вигационно обслужване с дерогации следва
да отговаря на условията по чл. 5, пар. 2 от
Регламент (ЕС) № 1035/2011.
(3) В случай че по обективни причини
заявителят не може да предостави доказа
телства, че отговаря на критериите по ал. 2,
ГД „ГВА“ може да приеме аналогични данни
или прогнозни резултати по отношение на
условията по ал. 1 и 2.
(4) При подаване на заявление по чл. 15,
ал. 2 заявителят предоставя на ГД „ГВА“ и
доказателства за съответствие с посочените
изисквания по ал. 1 – 3.
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Чл. 17. Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице разрешава
заявените дерогации в съответствие с изис
кванията на чл. 5, пар. 3 – 6 от Регламент
(ЕС) № 1035/2011.
Раздел VI
Наблюдение за съответствие с приложимите
изисквания
Чл. 18. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
утвърждава индикативна двугодишна програ
ма за инспекции на всички ДАНО с валидни
СИАНО с цел проверка на съответствието
им с приложимите общи изисквания за из
вършване на аеронавигационно обслужване
и с условията към свидетелствата.
(2) Програмата по ал. 1 съдържа програ
ма за регулаторни одити по безопасността
в съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕС)
№ 1034/2011.
(3) В програмата по ал. 1 се предвижда
извършване на ежегодна цялостна проверка
на всеки ДАНО и в нея се указват планира
ните периоди на инспекциите на различните
организации и техните обекти.
(4) Програмата по ал. 1 подлежи на ежегоден
преглед и обновяване при необходимост и се
основава на оценка на рисковете за различ
ните дейности, съставляващи извършваното
обслужване.
(5) При разработването на програмата по
ал. 1 при необходимост се извършват консул
тации със съответния ДАНО и с всякакви
други компетентни органи.
Чл. 19. (1) Въз основа на програмата по
чл. 18, ал. 1 главният директор на ГД „ГВА“
утвърждава годишна програма на плановите
инспекции. В срок до 10 дни след утвържда
ване на програмата главният директор на ГД
„ГВА“ изпраща до всеки ДАНО съответната
част от програмата.
(2) Програмата по ал. 1 и обхватът на
включените в нея инспекции могат да се
променят при възникване на необходимост.
Доставчиците на аеронавигационно обслуж
ване се уведомяват за промяната в срок до
10 дни след утвърждаването є.
(3) В случаите на констатиране в дейността
на притежателя на СИАНО на неблагоприятни
тенденции и фактори, значителни съкращения
и текучество на оперативния и техническия
персонал, финансови задължения към опе
ративния и техническия персонал, бюджета,
общественото осиг у ряване, по договорни
правоотношения и други финансови задъл
жения ГД „ГВА“ завишава надзора относно
спазването на изискванията за безопасност
на предоставяното обслужване и увеличава
броя на инспекциите.
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Чл. 20. (1) За осигуряване на постоянен
контрол върху сертифицираните видове об
служване на ДАНО се провеждат и извън
редните инспекции.
(2) Извънредни инспекции се извършват ви
наги в случаите на авиационни произшествия
или сериозни инциденти или когато ДАНО
се отклонява от действащите норми, прави
ла и процедури, свързани с безопасността и
сигурността.
Чл. 21. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
утвърждава наръчник на инспекторите, участ
ващи в сертифицирането на ДАНО и осъщест
вяване на текущия надзор над дейността им.
(2) Като част от наръчника се утвърждава
комплект проверовъчни листове, които се
използват при извършване на инспекцията
и отразяват наличието на съответствие на
ДАНО и извършваното от него обслужване с
нормите, правилата и процедурите, обект на
плановите или извънредни инспекции.
Чл. 22. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице издава запо
вед за извършване на планова инспекция и
утвърждава план за провеждането є.
(2) Лицата, провеждащи инспекцията, из
вършват съответните действия по чл. 6, ал. 1.
(3) Доставчикът се уведомява за плановите
инспекции писмено най-малко 5 работни дни
преди тяхното провеждане.
Чл. 23. (1) При поискване от ГД „ГВА“
ДАНО представя всички доказателства, необ
ходими за удостоверяване на съответствието
с приложимите регулаторни изисквания.
(2) Проверяваните организации са длъжни
да осигуряват достъп на проверяващите до
цялата необходима информация при изпъл
нение на служебните им задължения.
(3) Лицата, извършващи инспекциите и
проучванията за установяване на съответствие,
имат правата, посочени в чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 1035/2011 и чл. 16б, ал. 3 ЗГВ.
(4) Лицата, участващи в извършването на
инспекцията, както и лицата, които по силата
на служебните си задължения в ГД „ГВА“ или
в квалифицирана организация имат достъп
до информация, получена при провеждане
на инспекцията, са длъжни да не разгласяват
получената при или по повод изпълнение на
служебните им задължения информация за
ДАНО.
Чл. 24. (1) След всяка инспекция се изготвя
доклад, който съдържа констатациите от ин
спекцията, както и приложимите регулаторни
изисквания, които са нарушени, в случаите
на констатирани несъответствия.
(2) Копие от доклада се връчва на ДАНО,
а оригиналът се прилага към служебното му
дело по чл. 4, ал. 2.
(3) Когато докладът съдържа констатации
за несъответствия с общите изисквания или
условията, приложени към свидетелството, в
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срок до 10 дни от издаване на доклада главни
ят директор на ГД „ГВА“ или оправомощено
от него лице съобщава на проверяваната
организация констатациите от проверката
и едновременно с това изисква коригира
щи действия, без това да засяга което и да
било допълнително действие, изисквано от
прилож имите рег улаторни изиск вани я за
безопасност.
Чл. 25. (1) В двуседмичен срок от връчване
на доклада ДАНО представя на ГД „ГВА“
план за действие, в който се определят всички
коригиращи действия и съответните сроко
ве за всяко действие с цел отстраняване на
констатациите за несъответствия.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице се произнася по
плана за действие по ал. 1 в 20-дневен срок от
получаването му и одобрява плана за дейст
вие по ал. 1, ако предложените коригиращи
действия са достатъчни за отстраняване на
несъответствията и сроковете за изпълнението
им са приемливи.
(3) При необходимост от промяна в плана за
действие главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице указва на проверя
ваната организация да извърши необходимите
корекции в 10-дневен срок от получаване на
уведомление, че планът не е приет.
Чл. 26. Проверяваната организация из
вършва коригиращите действия, приети от
главния директор на ГД „ГВА“ или оправомо
щено от него лице, в сроковете по одобрения
план за коригиращи действия.
Чл. 27. Главна ди рек ци я „Гра ж данска
въздухоплавателна администрация“ или ква
лифицирана организация извършва проверка
за изпълнението на коригиращите действия
и писмено уведомява проверяваната органи
зация за резултатите от нея.
Чл. 28. (1) В слу чай че коригиращите
действия не са изпълнени в сроковете по
одобрения план за коригиращи действия,
както и в случаите по чл. 16е, ал. 5 и 6 ЗГВ,
ГД „ГВА“ или квалифицираната организация
предприема подходящи мерки по отношение
на проверяваната организация, включител
но налагане на административни наказания
по глава дванадесета от ЗГВ, прекратяване,
спиране или ограничаване на правата, про
изтичащи от издаденото свидетелство.
(2) Мерките по ал. 1 се предприемат при
осигуряване непрекъснатост на аеронавига
ционното обслужване и без да се застрашава
безопасността.
Чл. 29. (1) В случаите, когато във функци
онална система е открито състояние, което
е в разрез с изискванията за безопасност и
което налага незабавни действия, главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено
от него лице издава указание по безопасност
съгласно приложение № 3, което подлежи на
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незабавно изпълнение след внасянето му в
деловодството на ДАНО или след връчването
му на съответните длъжностни лица на ДАНО.
(2) Указанието по безопасност по ал. 1
съдържа най-малко информацията по чл. 13,
пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1034/2011.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице изпраща копие
на указанието за безопасност до Европейската
агенция по авиационна безопасност (EASA) и
до всички други съответни компетентни ор
гани, по-специално до тези, които участват в
надзора на безопасността на функционалната
система, както и до Европейската комисия.
(4) Главна дирекция „Граж данска въз
духоплавателна администрация“ проверява
спазването на указанието за безопасност.
Раздел VIІ
Надзор над безопасността при промени във
функционалните системи
Чл. 30. (1) Въвеждането на нови или из
вършването на промени във функционалните
системи, свързани с предоставяното обслуж
ване от страна на ДАНО, се извършва по
процедури, одобрени от ГД „ГВА“.
(2) Одобрението на процедурите за из
вършване на промените се извършва по реда
на чл. 13 и при извършване на необходимите
инспекции по раздел VІ.
(3) Доставчик на аеронавигационно об
служване с валидно СИАНО, планирал да
извърши промени в съответствие с ал. 1, е
длъжен да уведоми ГД „ГВА“, като предста
ви график за извършване на планираните
промени, оценка за безопасност и план за
намаляване на негативните влияния при из
вършване на промяната.
(4) В 15-дневен срок от получаване на
уведомлението по ал. 3 ГД „ГВА“ извършва
оценка на предложените промени.
Чл. 31. Когато при оценката по чл. 30, ал. 4
се установи, че за предложените промени е
приложим чл. 10, пар. 1 от Регламент (ЕС)
№ 1034/2011, ГД „ГВА“ уведомява ДАНО в
петдневен срок след изтичане на срока по
чл. 30, ал. 4, че промяната може да бъде въ
ведена само след извършване на преглед по
безопасността и получаване на изрично уве
домление от главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице, че промените
са приемливи за ГД „ГВА“, съгласно критерии,
утвърдени от главния директор на ГД „ГВА“
в съответствие с изискванията на чл. 10, т. 2
от Регламент (ЕС) № 1034/2011.
Чл. 32. Доставчикът на аеронавигационно
обслужване въвежда планираните промени,
ако в 20-дневен срок от внасяне на уведом
лението за планираните промени в деловод
ството на ГД „ГВА“ не получи уведомление по

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

предходния член, че следва да бъде приложен
чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1034/2011 по ал. 1
относно необходимостта от извършване на
преглед по безопасността и получаване на
изрично одобрение от ГД „ГВА“.
Чл. 33. (1) В случаите по чл. 31 главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице със заповед назначават комисия,
която извършва прегледа за безопасност.
(2) Прегледите по безопасността се из
вършват в съответствие с чл. 10, пар. 2 от
Регламент (ЕС) № 1034/2011.
(3) Когато в процеса на прегледа се уста
нови, че ДАНО не е в състояние да извърш
ва безопасно аеронавигационно обслужване
при извършване на планираните промени,
главният директор на ГД „ГВА“ или оправо
мощено от него лице изисква преработване
на плана за намаляване негативните влияния
на промените.
(4) След като комисията по ал. 3 се увери,
че са предприети всички мерки за гаранти
ране безопасността на аеронавигационното
обслужване и не се нарушава съответствие
то с основните и специфичните изисквания
по приложени я I – V от Регламент (ЕС)
№ 1035/2011, главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице в 5-дневен
срок след представяне на доклада на комисията
писмено уведомява ДАНО, че предложените
промени са одобрени от ГД „ГВА“.
Раздел VІІІ
Правила за безопасност на дейността на инженерния и техническия персонал
Чл. 34. С цел регулиране на безопасността
при дейностите на инженерния и техниче
ския персонал по отношение на дейностите
по обслужване на въздушното движение и
обслужване по комуникации, навигация и
наблюдение главният директор на ГД „ГВА“:
1. издава правила за безопасност за ин
женерния и техническия персонал, който
изпълнява оперативни дейности, свързани с
безопасността;
2. осигурява надзор в съответствие с раздел
VI на безопасността по отношение на инже
нерния и техническия персонал, определен
от оперативна организация да изпълнява
оперативни задачи, свързани с безопасността;
3. при наличие на основателни причини и
след проверка предприема съответни дейст
вия съгласно раздел VІ спрямо оперативната
организация и/или неговия технически и
инженерен персонал, които не отговарят на
изискванията по т. 3.3 от Приложение ІІ от
Регламент (ЕС) № 1035/2011;
4. проверява и удостоверява, че са въведени
подходящи методи, обективирани в процедури,
договорености и механизми, които гарантират,
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че трети страни, изпълняващи оперативни
дейности, свързани с безопасността, отговарят
на изискванията по т. 3.3 от Приложение № 2
от Регламент (ЕС) № 1035/2011.
Раздел ІX
Процедура за извършване на партньорски
проверки
Чл. 35. (1) Партньорските проверки се из
вършват в съответствие с чл. 10 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 1035/2011.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ изготвя
списък с национални експерти, които могат
да участват в партньорски проверки на наци
онални надзорни органи на държави – членки
на Европейския съюз.
(3) Списъкът се одобрява от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, след което се изпраща от глав
ния директор на ГД „ГВА“ на Европейската
комисия.
Чл. 36. При получаване на уведомление
от Европейската комисия за провеждане на
партньорска проверка на националния надзо
рен орган на Република България и списъка
на експертите, които ще участват в провер
ката, списъкът се одобрява от министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията по предложение на главния
директор на ГД „ГВА“.
Чл. 37. (1) В 3-месечен срок от получа
ване на доклада от партньорската проверка
главният директор на ГД „ГВА“ представя на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията становище по до
клада от проверката за одобрение.
(2) Становището по ал. 1 може да съдържа
забележки към доклада от проверката, както и
мерки за предприети или планирани действия
по изпълнение на препоръките от проверката
в определения за това срок.
(3) Одобреното становище се изпраща на
Европейската комисия от главния директор
на ГД „ГВА“.
Раздел Х
Квалифицирани организации
Чл. 38. (1) Главна дирекция „Гражданска
възду хоплавателна администраци я“ може
да признава квалифицирани организации,
които да извършват проверки по чл. 1, ал. 1,
т. 2 и при условията и по реда на Регламент
№ 550/2004 ЕС и Регламент за изпълнение
(ЕС) № 1034/2011.
(2) Министърът на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията утвърждава
признатите квалифицирани организации по
ал. 1.
(3) Главна дирекция „Гражданска въздухоп
лавателна администрация“ поддържа регистър
на признатите и утвърдени организации.
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Раздел ХІ
Извършване на проверки на ДАНО за установяване на съответствие с приложимите
изисквания в условията на функционален
блок въздушно пространство (ФБВП)
Чл. 39. Проверките на ДАНО за устано
вяване на съответствие с общите изисквания
и условията по свидетелството в случаите на
ФБВП се извършват в съответствие с тази
наредба, доколкото в международния договор
за установяване на ФБВП и в документите,
издадени въз основа на договора, не е пред
видено друго.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба термините,
използвани в нея, имат значението, посочено
в Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за
определяне на рамката за създаването на
Единно европейско небе (рамков регламент),
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011
на Комисията от 17 октомври 2011 г. относно
надзора на безопасността при управлението на
въздушното движение и аеронавигационното
обслужване и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 691/2010 и Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1035/2011 на Комисията от 17 октомври
2011 г. за определяне на общи изисквания при
доставянето на аеронавигационни услуги и за
изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и
Регламент (ЕС) № 691/2010.
§ 2. Наредбата осигурява прилагането на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011
на Комисията от 17 октомври 2011 г. относно
надзора на безопасността при управлението
на въздушното движение и аеронавигацион
ното обслужване и за изменение на Регламент
(ЕС) № 691/2010, Регламент за изпълнение
(ЕС) № 1035/2011 на Комисията за определя
не на общи изисквания при доставянето на
аеронавигационни услуги и за изменение на
Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС)
№ 691/2010 във връзка с Регламент 549/2004
ЕС и Регламент 550/2004 ЕС.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 16в, ал. 3 от Закона за гражданското въз
духоплаване.
§ 4. Наредба № 2096 от 2006 г. за условията
и реда за издаване и отнемане на свидетелство
за извършване на аеронавигационно обслуж
ване в обслужваното гражданско въздушно
пространство на Република България (ДВ,
бр. 102 от 2006 г.) се отменя.
§ 5. (1) Свидетелствата за извършване на
аеронавигационно обслужване в обслужва
ното гражданско въздушно пространство на
Република България, издадени до влизане в
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сила на тази наредба, запазват действието си
до изтичане на срока на валидност, посочен
в тях.
(2) Продължаването на валидността, из
менението, ог раничаването, спирането и
прекратяването на правата по свидетелства,
издадени при действието на отменената на
редба, се извършват по тази наредба.
(3) Процедурите за първоначално издаване,
изменение или продължаване на валидността
на свидетелство за доставчик на аеронави
гационно обслужване, започнали по реда
на отменената Наредба № 2096 от 2006 г. за
условията и реда за издаване и отнемане на
свидетелство за извършване на аеронавига
ционно обслужване в обслужваното граж
данско въздушно пространство на Република
България (ДВ, бр. 192 от 2006 г.), приключват
по реда и при спазване на изискванията на
тази наредба.
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АЕРОНАВИ
ГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

№
дата

Заявление за първоначално издаване на свиде
телството
Заявление за продължаване на срока на валидност
на свидетелството
Заявление за изменение на свидетелството
1. Наименование и правноорганизационна
форма на заявителя:
2. Търговско име на заявителя (ако е различно):
3. Седалище и адрес на управление:
4. Данни за контакт:
Име:
Телефон:
Факс:
Електронна поща:
5. Обхват на обслужването, за което се из
исква издаване на свидетелство в съответствие
със Закона за гражданското въздухоплаване,
тази Наредба за условията и реда за издаване
и отнемане на свидетелство за извършване на
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аеронавигационно обслужване в обслужваното
гражданско въздушно пространство на Република
България и Регламент № 550/2004 (ЕО).
ОВД (ATS)
КНО (CNS)
АИО (AIS)
МЕТ (MET)
(за подробно описание, моля, обърнете се към
стр. 3 от този формуляр)
6. Име (или упълномощено длъжностно лице):
7. Подпис (упълномощено длъжностно лице):
8. Място и дата:
(място)
(дата)
9. Описание на организацията и структура
(отбележете съответно):
Заявление за първоначално издаване на
СИАНО
Три копия от описанието и структурата на
организацията се предоставят заедно с този
формуляр.
Заявление за продължаване срока на ва
лидност на СИАНО
Три копия от описанието и структурата на
организацията се предоставят заедно с този
формуляр.
Заявление за промени
Три копия от промените в предишното опи
сание и структура се предоставят заедно с този
формуляр.
10. Въпросник (отбележете съответно).
Отговорите на въпросниците, определени
в процедура на ГД „ГВА“ за издаване на сви
детелство за извършване на аеронавигационно
обслужване, се предоставят заедно с този фор
муляр (Приложими при поискване от страна
на ГД „ГВА“ в случаите на първоначално сер
тифициране).
11. Дерогации (ако са приложими).
За попълване само ако организацията кан
дидатства за специфични занижения съгласно
раздел V на Наредбата за издаване и отнемане
на свидетелство за извършване на аеронавига
ционно обслужване и чл. 5 от Регламент (EC)
№ 1035/2011 и тези ограничения са определени
като подходящи от страна на ГД „ГВА“.
Отбележете:
Кандидатът е запознат, че съгласно раз
дел V на Наредбата за издаване и отнемане
на свидетелство за извършване на аеронавига
ционно обслужване и чл. 5 от Регламент (ЕС)
№ 1035/2011 свидетелството няма да позволява
предоставянето на трансгранично обслужване
и кандидатът няма да се възползва от правото
за взаимно определяне в рамките на Единното
европейско небе.
Кандидатът възнамерява да предоставя
обслужване само по отношение на една или
повече от следните категории:
авиационна работа по смисъла на чл. 2,
ал. 1 от Регламент (ЕС) № 1035/2011;
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въздухоплаване с общо предназначение
по смисъла на чл. 2, ал. 4 от Регламент (ЕС)
№ 1035/2011;
търговски въздушен превоз, ограничен
до въздухоплавателни средства с максимална
излетна маса, по-малка от 10 t или с по-малко
от 20 пътнически седалки;
търговски въздушен превоз с по-малко от
10 000 движения годишно независимо от макси
малната излетна маса и броя на пътническите
седалки, като под „движения“ се разбира сумата
от излитанията и кацанията, която се изчислява
като средна стойност за предходните три години.
Кандидатът е доставчик на АНО, различен
от доставчик на обслужване на въздушното дви
жение, и има брутен годишен оборот от 1 000 000
EUR или по-малко от услугите, които предоставя
или планира да предоставя.
Кандидатът е документирал съответните
доказателства за всичко описано в експозицията
на своята организация.
12. Подробно описание на обслужванията, за
които се изисква свидетелство за извършване на
АНО/промени.
i) Използвайте необходимия брой стра
ници за попълване на таблицата.
ii) Използвайте вида обслужвания, техни
те части или подчасти в таблицата за
описание на целта на обслужванията,
за които се изисква свидетелство.
iii) Попълнете само местата, имащи от
ношение към заявлението.
iv) „Условията, предложени от заявителя“
следва да включват всички условия и
ограничения, определени от организа
цията, във връзка с обслужванията, за
които се изисква СИАНО. Предложе
ните от заявителя условия следва да
бъдат ясно формулирани и да попадат
в категориите на възможните условия,
които могат да бъдат приложени към
свидетелството, съгласно чл. 9, ал. 2
от Наредбата за издаване и отнема
не на свидетелство за извършване
на аерона ви га ц ион но обс л у ж ва не,
за изискванията към организациите,
извършващи аеронавигационно об
служване, и надзора върху тях.
v) Когато е необходимо, условията могат
да бъдат описани чрез препратка към
приложената към заявлението или чрез
друга съответстваща документация.
Об
служ
вания

Вид пре Част от Подчаст Пред
доставяно предос от пре ложени
обслуж
тавяно
доста от зая
ване
обслуж
вяно
вителя
ване
обслуж условия
ване

......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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Приложение № 2
към чл. 9
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION
TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ГРАЖДАНСК А ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА
АДМИНИСТРАЦИЯ“
DIRECTORATE GENERAL „CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION“
СВИДЕТЕЛСТВО
CERTIFICATE
№ ........../...................20...г.
Съгласно Регламент (ЕС) № 550/2004 и Регла
мент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, чл. 16в,
ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване
и Наредбата за издаване и отнемане на свиде
телство за извършване на аеронавигационно
обслужване, за изискванията към организациите,
извършващи аеронавигационно обслужване и
надзора върху тях, които са в сила към момента
и при условията, посочени в свидетелството,
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавател
на администрация“ (ГД „ГВА“) удостоверява в
качеството си на национален надзорен орган, че:
Pursuant to Regulation (EC) 550/2004 of the European
Parliament and of the Council, Commission Regulation
(EC) 1035/2011, Art. 16c, (2) of the Civil Aviation Act,
Regulation of the Minister of Transport, Information
Technology and Communications for the time being
in force and subject to the conditions specified in this
certificate, the DG CAA hereby certifies:
(Име на организацията)
(Аpplicant Organisation Name)
като организация – доставчик на аеронавига
ционно обслужване, съответства на Общите
изисквания, приложими към обслужванията,
посочени в приложения списък, и е годен да ги
предоставя.
as an air navigation service provider organisation is
compliant with the Common Requirements applicable to
the services listed in the attached schedule and, therefore,
capable оf providing them.
Общи условия
1. Това свидетелство изисква съответствие
с процедурите и другите договорености, спе
цифицирани в описанието и структурата на
организацията.
2. Това свидетелство е валидно, докато ор
ганизацията отговаря на приложимите Общи
изисквания и специфични условия, определени за
обслужванията, включени в приложения списък.
3. Предмет на съответствие с условията, ко
ето може да бъде удостоверено от ГД „ГВА“ по
всяко време, това свидетелство ще бъде валидно

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

за период от …(…) години и ще бъде подновено в
случай на необходимост при заявяване от страна
на организацията.

Приложение № 3
към чл. 29, ал. 1
До (To) .....................
.....................

General Conditions
1. This certificate requires compliance with the
procedures and other arrangements specified in the
organisation exposition.
2. This certificate is valid whilst the organisation
remains compliant with the applicable Common
Requirements and the specific conditions identified for
the services included in the certificate schedule.
3. Subject to continuous compliance with the foregoing
conditions, which may be verified by the NSA at any
tine, this Certificate shall remain valid for a .....(…..)
years period and be renewed if is necessary by request
from the organization.
Място и дата на издаване: ............. , ............. , 20 ...
Place & Date of Issue:
Подпис: .........................................................................
Signature: (Главен директор на ГД „ГВА“ или оп
равомощено от него лице/signature of the Director
General DG CA A or authorized person)
Име на организацията:
........................................................................................
(име на заявителя)
Референция: ...............................................................
(номер на свидетелството, издадено от ГД „ГВА“)
Ус
луги

Вид на
Част от Подчаст Иден
обслужва обслуж на об
тифи
нията,
ванията, служва цирани
които ще
които
нията, условия
бъдат пре ще бъдат които
доставяни предос
ще
тавяни
бъдат
предос
тавяни

БРОЙ 46

УКАЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ
(Safety Directive)
На основание чл. ХХ на Наредба ХХ на минис
търа на транспорта, информационните техноло
гии и съобщенията и чл. 13 от Регламент (ЕС)
№ 1034/2011
(Pursuant to art. Xx of National Regulation ХХ of the
Minister of Transport, Information Technology and
Communications and art. 13, Regulation 1034/2011)
1. Условие, застрашаващо безопасността:
(Unsafe condition)
..........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
2. Засегната функционална система:
(Affected functional system)
..........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
3. Необходими действия и обосновка:
(Actions required and rationale)
..........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

ОВД
(АТС)
........................................................................................
........................................................................................
КНН
(CNS)
........................................................................................
........................................................................................
АИО
(AIS)
.........................................................................................
........................................................................................
МЕТ
(MET)
........................................................................................
........................................................................................

4. Срок за извършване на необходимите действия
в съответствие с указанието по безопасност:
(Time limit for compliance of the required actions with
the safety directive)
..........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
5. Дата на влизане в сила:
(Date of entry into force)
.................................... г.

Име: ..............................
(Name)

Име: ...........................
(Name)

Дата на издаване: ........................., 20.......................
Подпис: .......................................................................
(за ГД „ГВА“)

Длъжност: .....................
(Job title)
5677

Длъжност: ..................
(Job title)

Указанието издал:
Указанието получил:
............................................. ...........................................
(Issued by)
(Issued by)
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 16678
от 16 декември 2011 г.

по административно дело № 5693 от 2011 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Румяна Папазова, и членове: Ата
наска Дишева, Николай Гунчев, с участието
на секретар-протоколиста Мариана Салджиева
разгледа административно дело № 5693 по
описа за 2011 г. на Върховния администра
тивен съд, тричленен състав, докладвано от
Румяна Папазова
Производството е по реда на чл. 185 и
следв. от А дминист рат ивноп роцесуа лни я
кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Националната
асоциация на пчеларите професионалисти със
седалище и адрес на управление София, ул.
Белоградчик 1, против разпоредбите на чл. 1,
т. 1, буква „а“, чл. 2, ал. 1, чл. 9, 10, 11 и 12 от
Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните
изисквания за директни доставки на малки
количества суровини и храни от животински
произход, издадена от министъра на земеде
лието и храните (ДВ, бр. 84 от 26.10.2010 г.,
в сила от 26.10.2010 г.).
Поддържат се доводи за нищожност и не
законосъобразност на оспорените разпоредби
поради противоречия с Регламенти № 852/2004
и № 853/2004 на Европейския парламент и
Съвета и Директива 2001/110/ЕС относно меда.
Ответникът – министърът на земеделието и
храните, е оспорил жалбата по съображения,
изложени в писмени бележки.
Представителят на Върховната админи
стративна прокуратура е дал мотивирано
заключение за неоснователност на жалбата.
За да се произнесе, Върховният админи
стративен съд взе предвид следното:
По допустимостта на оспорването
Жалбата е процесуално допустима като
подадена от лице с правен интерес съгласно
изискването на чл. 186, ал. 1 АПК. Непосред
ственият правен интерес на жалбоподателя
Националната асоциация на пчеларите профе
сионалисти като юридическо лице с нестопан
ска цел е обоснован от предмета на дейност
и целите му, насочени към подпомагане на
членовете на асоциацията и подобряване на
пчеларството. На основание чл. 187, ал. 1 АПК
оспорването на подзаконовите нормативни
актове не е ограничено със срок.
По основателността на оспорването
І. Искането за обявяване на оспорените
разпоредби за нищожни поради противоречие
с Регламенти № 852/2004 г. и № 853/2004 г. на
Европейския парламент и Съвета и Директива
2001/110/ЕС е неоснователно.
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Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специ
фичните изисквания за директни доставки
на малки количества суровини и храни от
животински произход е издадена в рамките на
компетентността на министъра на земеделие
то и храните, делегирана му от чл. 21б, ал. 1
от Закона за храните. С чл. 21б, ал. 2, т. 1,
буква „а“ от Закона за храните пчелният мед
е изрично включен в групата на първичните
продукти, подлежащи на подзаконова нор
мативна регламентация в случаите по ал. 1.
Законовата делегация по чл. 21б от За
кона за храните не влиза в противоречие с
Регламент № 852/2004 г. от 29.04.2004 г. на
Европейския парламент и Съвета относно
хигиената на храните. Разпоредбата на чл. 1,
параграф 2, буква „в“ от Регламента изключва
прилагането му в случаите на директна дос
тавка от производителя на малки количества
първични продукти до крайния потребител
или до местни обекти за търговия на дребно,
директно снабдяващи крайния потребител.
Със следващата т. 3 на държавите членки е
предоставено правото да приемат в рамките
на националното си законодателство правила,
регулиращи дейностите, посочени в параграф
2, буква „в“. Приемането на национални пра
вила относно директните доставки на малки
количества първични продукти е предназна
чено да гарантира постигането на целите на
Регламент № 852/2004 г.
Регламент № 853/2004 на Европейски я
парламент и Съвета от 29.04.2004 г. допълва
правилата, предвидени с Регламент (ЕО)
№ 852/20 04, от носно оп редел яне на спе
цифични хигиенни правила за храните от
животински произход за предприятията за
хранителни продукти. С чл. 8.1 от Регламент
№ 853/2004 пчелният мед е определен като
продукт – храна от животински произход.
Регламент № 853/2004, подобно на Регламент
№ 852/2004, е неприложим по отношение на
директните доставки на малки количества
първични проду кти от производител я на
крайния потребител или на местни обекти за
търговия на дребно, които извършват директни
доставки на краен потребител.
ІІ. По исканията за отмяна на оспорените
подзаконови нормативни разпоредби като неза
коносъобразни Върховният административен
съд прие следното:
1. Съгласно чл. 1, т. 1, буква „а“ от Наредба
№ 26 от 14.10.2010 г. предмет на подзаконово
регулиране са условията и редът за директ
ната доставка, извършена от производителя,
до крайния потребител или до местни обек
ти за търговия на дребно, които извършват
директни доставки на краен потребител, на
малки количества първични продукти, между
които попада и пчелният мед.
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Оспорената разпоредба в частта „пчелен
мед“ не влиза в противоречие с нормативни
актове от по-висока степен.
Съгласно посочените по-горе разпоредби
пчелният мед е първичен хранителен продукт
от животински произход, който се използва в
естествен вид, без да бъде подлаган на техно
логична обработка и преработка. По силата на
общностното и националното законодателство
регламентирането на правилата за директните
доставки на малки количества пчелен мед,
предназначени за консумация от отделни
лица и домакинства, се извършва с наредба.
2. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Наредба
№ 26 от 14.10.2010 г. изисква при производ
ството на първичните продукти по чл. 1,
т. 1, буква „а“ да се спазват изискванията
на Приложение I, Част А на Регламент (ЕО)
№ 852/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената
на храните (обн., OB, бр. L 139 от 30.04.2004 г.).
Приложение № 1, част А относно общите
хигиенни разпоредби за първично производ
ство и свързаните с него операции: транспорт,
съхранение и обработката на първични про
дукти на мястото на производство, се отнася
до дейностите, извършвани от операторите на
предприятия за храни. Извършеното с оспоре
ната национална разпоредба препращане към
установените хигиенни изисквания при непре
ките доставки на големи количества първични
хранителни продукти влиза в противоречие
с точка 10 от преамбюла на Регламент (ЕО)
№ 852/2004, в която е прието за уместно при
директната доставка на малки количества
първични продукти от техния производител
до крайния потребител или местния обект
за търговия на дребно общественото здраве
да се гарантира чрез националното право, в
частност поради тясното взаимоотношение
между производителя и потребителя.
Националният нормотворец е задължен
след анализ на специфичните хранителни
рискове да регулира условията и мерките,
необходими за контролиране на хигиената
при консумация на първични продукти, при
специфичните условия на извършвани доставки
на крайния потребител в малки количества
директно от производителя или чрез местни
обекти за търговия на дребно. Националните
правила, създаващи съответните специфични
изисквания относно директните доставки
на малки количества първични продукти,
следва да гарантират постигане на целите
на регламента.
Към изложеното следва да се добави, че
прякото препращане към Регламент (ЕО)
№ 852/2004 влиза в противоречие не само с
изричните клаузи на регламента, цитирани
по-горе, но и не са съобразени с национал
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ното законодателство: Наредбата за изис
кванията към пчелния мед, предназначен за
консумация от човека, приета с ПМС № 196
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г., в
сила от 1.08.2003 г.). Правила относно състава
на меда се съдържат и в Приложение № 2
към Директива 2001/110/ЕО на Съвета от
20 декември 2001 г. относно меда за състава
на меда (съдържание на захари, влажност,
свободни киселини и др.).
С оглед на гореизложеното оспорената
подзаконова нормативна разпоредба следва да
бъде отменена в частта є относно пчелния мед.
Жалбоподателят не е активно легитимиран да
иска отмяна на разпоредбата по отношение
на всички първични продукти.
3. Съгласно чл. 9 от Наредба № 26 от
14.10.2010 г. малки количества технологично
непреработен пчелен мед са количества, които
не надвишават 40 % от годишния добив на
пчелина, но не повече от 2000 кг.
Очевидно е несъобразяването на дефиници
ята с предмета и целите на нормативния акт.
Понятието „малки количества“ следва да бъде
определено не от гледна точка на производ
ството (годишния добив) на един пчелин, а от
гледна точка на пряката доставка на пчелен
мед, извършена от производителя до крайния
потребител или до местни търговски обекти
на дребно, които пряко предлагат първичните
продукти на крайния потребител.
Несъответствието на разпоредбата с целта,
за която е издадена като императивно условие
за нейната законосъобразност, обосновава
основание за отмяната є.
4. По оспорването на чл. 10, алинеи 1 – 4
от Наредба № 26 от 14.10.2010 г.:
Съгласно ал. 1 пчелният мед, предназначен
за преки доставки в малки количества, трябва
да е обособен в отделни партиди по видове с
ясно разграничено етикетиране и маркировка.
Разпоредбата не влиза в противоречие
с норми от по-висок ранг. Изискването за
етикетиране на продукта при доставката му
е предвидено и от Директива 2001/110/ЕО на
Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда.
В т. 5 от преамбюла на Директивата, на ко
ято се позовава жалбоподателят, е посочено,
че тясната връзка между качеството на меда
и неговия произход налага да се осигури
пълна информация по тези въпроси, за да не
се допусне потребителят да бъде подведен
по отношение на качеството на продукта. В
този смисъл изискването за етикетиране и на
партидите е законосъобразно.
Не влиза в пряко противоречие с Дирек
тива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември
2001 г. относно меда и разпоредбата на ал. 2,
която създава изискване пчелният мед да
се съхранява в сухи чисти помещения при
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температура до 25 °С и влажност на въздуха до
80 %, без достъп на пряка слънчева светлина
и в отсъствие на всякакви други странични
продукти или материали, с изключение на
оборудването за добив. В рамките на пре
доставената му оперативна самостоятелност
административният орган е определил специ
фични хигиенни изисквания за съхраняване
на пчелния мед с оглед запазване на неговите
свойства.
По същите съображения не подлежи на
отмяна и разпоредбата на ал. 3 на чл. 10 от
Наредба № 26 от 14.10.2010 г., която регламен
тира стойностите за показателите диастазна
активност, захари (инвертна захар и захароза
или процентно съдържание на фруктоза и
глюкоза), поленов ана лиз и х идроксиме
тилфурфурол (ХМФ) чрез препращане към
приложение № 1 от Наредба № 9 от 2005 г. за
условията и реда за одобряване и регистрация
на предприятията за преработка на восък и
производство на восъчни основи, както и на
предприятията за производство и търговия с
пчелен мед и пчелни продукти (ДВ, бр. 54 от
2005 г.). Законосъобразността на цитираната
наредба е извън предмета на съдебния кон
трол по това дело. Предвидените лабораторни
изследвания на показателите по видове мед
за всяка партида охраняват интересите на
потребителите и са средство за осъществяване
на контрол за качество при преките доставки
на малки количества пчелен мед.
Съгласно ал. 4 на чл. 10 от Наредба № 26
от 14.10.2010 г. пчелният мед не трябва да
съдържа: 1. механични примеси; 2. остатъ
ци от ветеринарномедицински продукти и
препарати за растителна защита, изкуствени
подсладители, примеси, забранени с чл. 22 и
24 от Закона за пчеларството, както и други
препарати и примеси, влошаващи качеството
и застрашаващи безопасността на продукта;
3. патогенни микроорганизми – причинители
на заболявания по човека, пчелите и пчел
ното пило.
Създадените с ал. 4 забрани са в съот
ветствие с Приложение № 2 към Директива
2001/110/ЕО на Съвета от 20.12.2001 г. от
носно меда.
5. С чл. 11 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г.
лицата, извършващи директни доставки на
пчелен мед, са задължени да водят дневник,
който съдържа: 1. добитото количество пчелен
мед по партиди; 2. реализираното за директна
доставка количество мед по партиди и място
на доставката; 3. предаденото количество
пчелен мед по партиди на преработвателно
предприятие чрез приемно-предавателния
протокол; 4. количество пчелен мед, използ
вано за подхранване на пчелните семейства.
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Цитираната разпоредба е приета извън пре
делите на законовата делегация по чл. 21б от
Закона за храните. Тя не е свързана с хигиената
на първичния хранителен продукт, доставян
директно за консумация от производителя на
потребителя в малки количества, а с правила
за водене на счетоводната отчетност.
Разпоредбата следва да бъде отменена като
несъответна с целта на закона.
6. Съгласно разпоредба на чл. 12 от Наред
ба № 26 от 14.10.2010 г. директните доставки
на малки количества пчелен мед могат да
се извършват: 1. от пчелина; 2. до базари,
тържища, пазари и обекти за търговия на
дребно с изключение на търговските вериги,
които извършват директна доставка на крайни
потребители.
Искането за отмяна на цитираната раз
поредба не е аргументирано, а при извър
шената служебна проверка не се установи
противоречие с разпоредби на българското
или общностното право.
С оглед на всички изложени по-горе съобра
жения следва да бъдат отменени оспорените
разпоредби на чл. 2, ал. 1 в частта относно
пчелния мед, чл. 9 и 11 от Наредба № 26 от
14.10.2010 г. В останалата є част жалбата е
неоснователна и следва да бъде отхвърлена.
Разноски не са претендирани.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд,
шесто отделение,
РЕШИ:
Отменя като незаконосъобразни разпоред
бите на чл. 2, ал. 1 в частта относно пчелния
мед, чл. 9 и 11 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г.
за специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и
храни от животински произход, издадена от
министъра на земеделието и храните (ДВ,
бр. 84 от 2010 г., в сила от 26.10.2010 г.).
Отхвърля жалбата на Националната асо
циация на пчеларите професионалисти със
седалище и адрес на управление София, ул.
Белоградчик 1, против разпоредбите на чл. 1,
т. 1, буква „а“, чл. 10 и 12 от Наредба № 26
от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания
за директни доставки на малки количества
суровини и храни от животински произход, из
дадена от министъра на земеделието и храните
(ДВ, бр. 84 от 2010 г., в сила от 26.10.2010 г.).
Решението на тричленния състав на Вър
ховния административен съд е оставено в сила
с Решение № 7672 от 31.05.2012 г. по адм. дело
№ 3448/2012 на петчленен състав на ВАС с
изключение на тази му част, с която е отменен
чл. 9 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за спе
цифичните изисквания за директни доставки
на малки количества суровини и храни от
животински произход при следните мотиви:
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С касационната жалба на министъра на зе
меделието и храните се атакува съдебният акт
и в частта му, в която е отменена разпоредбата
на чл. 9 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. За
да постанови този резултат, съдът е приел, че
понятието „малки количества“ следва да бъде
определено не от гледна точка на производ
ството (годишния добив) на един пчелин, а от
гледна точка на пряката доставка на пчелен
мед, извършена от производителя до крайния
потребител или до местни търговски обекти
на дребно, които пряко предлагат първичните
продукти на крайния потребител. Направен е
изводът, че разпоредбата на чл. 9 от Наредба
№ 26 от 14.10.2010 г. не съответства на целта
на нормативния акт.
Решението в тази му част е неправилно.
Предвид разпоредбите на чл. 1, § 2, буква
„в“ и чл. 1, § 3 от Регламент ЕО № 852/2004 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
29.04.2004 г. относно хигиената на храните,
целта на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. е да
създаде в националното ни законодателство
правила, уреждащи условията и реда за ди
ректна доставка, извършена от производителя
до крайния потребител или до местни обек
ти за търговия на дребно, които извършват
директни доставки на краен потребител на
малки количества суровини и храни от жи
вотински произход. В тази връзка е текстът
на чл. 1, т. 1 от наредбата. Тези национални
правила трябва да бъдат такива, че да гаран
тират целите на Регламент ЕО № 852/2004 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
29.04.2004 г. В тази връзка в т. 10, 11, 14 и
16 от преамбюла на цитирания регламент, с
оглед контрола върху хранителните рискове,
се обръща особено внимание на първичното
производство. Несъмнено производството на
пчелен мед е определящо както по отношение
на спазване на хигиената, така и по отношение
на количествата, с които ще бъдат осъществени
доставките на малки количества.
Предвид липсата на друга нормативна
уредба на понятието „малки количества“,
задължително е то да бъде дефинирано в тази
наредба. Критериите, приложени в чл. 9 от
наредбата, а именно количествата да не над
вишават 40 % от годишния добив на пчелина,
но не повече от 2000 кг, са обективни, тъй
като вземат предвид произведения от даден
пчелин през текущата година мед и не поз
воляват целият произведен мед от пчелина
да бъде реализиран като малки количества.
Освен това определеното максимално коли
чество е в защита на дребните производители
на пчелен мед у нас и препятства създаването
на условия за нелоялна конкуренция както в
България, така и на европейския пазар. Това е
изискване на т. 2 от преамбюла на Директива
2001/110/ЕО от 20.12.2001 г. на Съвета на Ев

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

ропейския съюз относно меда. Количествата
са съобразени и с факта, че на територията
на страната преобладават малките ферми и
целият произведен от тях мед би могъл да
се определи като малки доставки, което не е
целта на цитираната директива, както и на
Регламент ЕО № 852/2004 г. на Европейския
парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. относно
хигиената на храните.
По изложените съображения касационната
жалба на министъра на земеделието и храните,
в тази є част, се възприема като основателна.
Председател:
Георги Колев
5716

РЕШЕНИЕ № 1784
от 6 февруари 2012 г.

по административно дело № 10417 от 2011 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Милка Панчева, и членове: Ру
мяна Папазова и Николай Гунчев, с участието
на секретар-протоколиста Мариана Салджиева
разгледа административно дело № 10417 по
описа за 2011 г. на Върховния административен
съд, шесто отделение, докладвано от съдията
Николай Гунчев.
Производството е по реда на чл. 185 и
следв. от А дминист рат ивноп роцесуа лни я
кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Венета Христо
ва Чолева от Благоевград, правоприемник
на заличения търговец ЕТ „Венета Чолева“,
с искане да бъде обявена нищожността на
Решение № РД-УС-04-12 от 17.01.2005 г. на
Управителния съвет на Националната здрав
ноосигурителна каса (УС на НЗОК), в частта
му, въвеждаща 8 % отстъпка от пределната
цена на лекарствените продукти, заплащана
частично от НЗОК, поради липса на ком
петентност на този орган като страна по
Националния рамков договор на Национал
ната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в
България за 2005 г. (НРД – 2005) да изменя
едностранно същия и поради допуснати от
УС на НЗОК особено съществени нарушения
на закона. Като евентуален довод са развити
и съображения и за частична незаконосъо
бразност поради противоречие с материалния
закон. Претендира и присъждане на деловод
ните разноски.
Ответникът – Управителни ят съвет на
Националната здравноосигурителна каса чрез
процесуалния си представител юрисконсулт
Дешкова, оспорва жалбата, навежда доводи за
недопустимост и неоснователност на иска по
чл. 1 ЗОДОВ и моли производството да бъде
прекратено. Претендира и да бъде присъдено
юрисконсултско възнаграждение.
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Прокурорът от Върховната административ
на прокуратура сочи, че спорът не трябва да
се разглежда като първа инстанция от Върхов
ния административен съд (ВАС), а следва да
се повдигне препирня за подсъдност с АССГ
(Административен съд – София-град). Навеж
да доводи, че УС на НЗОК не може да издава
подзаконови нормативни административни
актове и обжалваното му решение не е такъв
акт, още повече, че не е обнародвано. По съ
щество дава заключение за неоснователност
на жалбата срещу решението на УС на НЗОК
и на иска по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ (Закона за
отговорност на държавата за вреди, причинени
на граждани), и предлага отхвърлянето им.
Върховният административен съд, шесто от
деление, в настоящия състав прецени данните
по делото, обсъди становищата на страните
по спора и намира следното:
С атакуваната част на процесното решение
УС на НЗОК е одобрил предложението на ди
ректора на НЗОК отстъпката на аптеките за
НЗОК да бъде в размер на 8 %, разпределени
пропорционално за НЗОК и за задължително
здравноосигурените лица (ЗЗОЛ), в зависи
мост от процента на реимбурсиране – т.е. по
същество се регламентира предоставянето
на отстъпка от страна на аптеките на НЗОК
и ЗЗОЛ в размер на 8 % от пределната цена
на лекарствените продукти, включени в Ле
карствения списък на НЗОК, изготвен по
реда на наредбата по чл. 45, ал. 4 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО, в редакцията
му от 2004 г. – бр. 28 на ДВ), представляващ
неразделна част от Националния рамков до
говор за 2005 г. В решението на УС на НЗОК
е посочено, че се издава на основание чл. 15,
ал. 1, т. 12 ЗЗО, съгласно който в редакцията
му, действала към момента на постановяване
на решението, Управителният съвет на Наци
оналната здравноосигурителна каса осъщест
вява контрол върху оперативната дейност на
директора по изпълнението на бюджета, НРД
и дейността на НЗОК. По силата на законо
вата фикция на тези решения на УС на НЗОК
е придаден нормативен характер, предвид
правната природа на НРД – нормативен акт,
издаден по законовата делегация на чл. 54 и
следв. от ЗЗО, който има задължителен харак
тер за НЗОК, изпълнителите на медицинската
помощ и здравноосигурените лица. Изводът
за нормативния характер на акта се налага и
от съдържанието на оспореното решение – то
има за адресати неопределен (макар и опре
деляем) и неограничен кръг правни субекти,
с нееднократно правно действие (за разлика
от общия административен акт) и с него се
определя начин, по който ще се заплащат от
НЗОК по отношение на аптеките включени
те в лекарствения списък към НРД – 2005
лекарствени продукти.
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Обсъжданото решение на УС на НЗОК
регулира правоотношения в областта на здра
веопазването, и в частност разпространението
на лекарствени продукти, и безспорно засяга
права и законни интереси на собствениците на
аптеки, а конституираното като жалбоподател
в процеса физическо лице в качеството си на
едноличен търговец през процесния период
е било собственик на аптека, в която са се
отпускали лекарства, стойността на които по
силата на сключен с НЗОК чрез РЗОК – Бла
гоевград, договор се заплаща напълно или
частично от НЗОК, поради което попада
в кръга на засегнатите от решение № РДУС-04-12 от 17.01.2005 г. на УС на НЗОК лица
и безспорно има правен интерес от оспорване
на норми, съдържащи се в акта. Оспорването
на решението на УС на НЗОК е с предмет
по чл. 185, ал. 2, предл. 2 във връзка с ал. 1
АПК и е извършено от страна с пряк правен
интерес и право на оспорване по чл. 186, ал. 1
АПК, поради което е процесуално допустимо
и съдът дължи произнасяне по съществото му.
Фактът, че едностранно наложената с про
цесното решение на УС на НЗОК отстъпка в
тежест на аптеките от 8 % върху пределната
цена на лекарствените продукти, частично
заплащани от НЗОК, е отменена, считано от
1.02.2008 г., не изключва правния интерес на
жалбоподателя да атакува решението, защото
то е прилагано от 1.02.2005 г. до 1.02.2008 г.
Спорът е родово подсъден на ВАС като
първа инстанция, защото съгласно чл. 132,
ал. 2, т. 1 АПК на Върховния администра
тивен съд са подсъдни оспорванията срещу
подзаконови нормативни актове, освен тези
на общинските съвети.
По отношение на твърдените от ответни
ковия повереник и от представителя на про
куратурата недопустимост и неоснователност
на предявения иск по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ (с
който е съединена жалбата срещу процес
ното решение на УС на НЗОК) следва да се
отбележи, че с разпореждане от 22.12.2010 г.
на Административния съд – София-град, по
административно дело № 8398/2010 производ
ството по делото е разделено, като разглеж
дането на този иск е отделено в друго дело,
а по настоящото (пратено впоследствие по
подсъдност на ВАС) е оставена за разглеж
дане само жалбата срещу решението на УС
на НЗОК. С оглед на това допустимостта и
основателността на предявения иск по чл. 1,
ал. 1 ЗОДОВ стоят извън предметния обсег
на спора, по който тричленният състав на
ВАС е сезиран да се произнесе, и съответно
не следва да бъдат обсъждани. Разгледана по
същество, жалбата срещу решението на УС
на НЗОК от 17.01.2005 г. е основателна.
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НРД – 2005, сключен на основание чл. 53
и следв. от ЗЗО, е недържавен източник на
осигурителните отношения. Част от неговото
задължително съдържание съгласно чл. 55,
ал. 2, т. 7 ЗЗО (редакцията от 2004 г.) е лекар
ственият списък на НЗОК, който е неразделна
част от НРД и съответно също има подзаконов
нормативен характер. Съдържанието на са
мия лекарствен списък се определя от чл. 55,
ал. 2, т. 7 ЗЗО във връзка с чл. 45, ал. 5 ЗЗО
(двете норми в редакцията им от 2004 г.), а
издаването му има сложен фактически състав,
определен в чл. 45, ал. 5 ЗЗО (редакцията от
2004 г. във връзка с чл. 54 ЗЗО (редакцията
от 1998 г.) – процедура по договаряне по реда
на наредбата по чл. 45 ЗЗО, утвърждаване от
НЗОК, приемане от субектите по чл. 54 ЗЗО и
като краен резултат включване в съдържани
ето на НРД. Доколкото с атакуваната част на
процесното решение на УС на НЗОК, прието
без изпълнението на горната процедура, се
цели по същество едностранно изменение на
клаузите на НРД – 2005 в частта му за ле
карствения списък не по установения за това
ред, следва да се отбележи, че УС на НЗОК
не притежава самостоятелна материа лна
компетентност да променя съдържанието на
НРД, включително и посочените в чл. 55,
ал. 2, т. 7 ЗЗО лекарствени списъци и техни
те цени, които НЗОК напълно или частично
заплаща. Промяната им може да стане само
чрез изменение на НРД по реда на чл. 54, ал. 1
ЗЗО – чрез преговори между представители
на НЗОК, Българския лекарски съюз и Съюза
на стоматолозите в България като договарящи
страни по НРД – 2005 и чрез подписване на
анекс към него.
Извън горното, ако и решението на УС на
НЗОК от 17.01.2005 г. да не е обнародвано в
„Държавен вестник“ в нарушение на чл. 5, ал. 5
от Конституцията на Република България и
чл. 37, ал. 1 ЗНА, предвиждащи обнародване в
ДВ на нормативните административни актове,
то е приложено. Приложеният необнародван
нормативен административен акт създава
нежелана от правния ред опасна привидност,
че има правно действие и валидно регулира
съответните обществени отношения. Обя
вяването на неговата нищожност в случая
има за последица невъзможността този акт
да бъде саниран чрез последващо обнарод
ване в ДВ. Необнародването на нормативен
административен акт не води до невъзмож
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ност за неговото оспорване, защото, ако се
възприеме това становище, означава да се
признае възможността на административните
органи да прилагат подзаконови актове без
обнародването им, както и да ги направят
необжалваеми с непубликуването им.
Предвид изложеното по-горе и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК, следва да бъде обявена
нищожността на процесното решение на УС
на НЗОК.
При този изход на спора по делото акцесор
ното искане на процесуалния представител на
ответника за присъждане на юрисконсултско
възнаграждение се явява неоснователно и не
следва да бъде уважено, а е налице приложното
поле на чл. 143, ал. 1 във връзка с чл. 196 АПК,
поради което сторените от жалбоподателя де
ловодни разноски, общо в размер на 1070 лв.
(50 лв. заплатена държавна такса, 20 лв.
платени за съобщаване на оспорването чрез
обявление в „Държавен вестник“ и 1000 лв.
заплатено адвокатско възнаграждение), трябва
да се възстановят от бюджета на органа, издал
отменения акт. Ответникът не е направил в
хода на съдебното производство възражение
по чл. 78, ал. 5 ГПК във връзка с чл. 144 и с
чл. 196 АПК за прекомерност на заплатеното
от жалбоподателя възнаграждение за адво
кат съобразно действителната фактическа и
правна сложност на делото. С даване ход по
същество на делото възможността за такова
възражение е преклудирана.
Мотивиран така, Върховният администра
тивен съд, шесто отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожността на Решение № РДУС-04-12 от 17.01.2005 г. на Управителния
съвет на Националната здравноосигурителна
каса в частта му, въвеждаща 8 % отстъпка от
пределната цена на лекарствените продукти,
заплащана частично от НЗОК.
Осъжда Националната здравноосигури
телна каса, с адрес София, ул. Кричим 1,
да заплати на Венета Христова Чолева от
Благоевград разноски за водене на делото в
размер 1070 лв.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 8103 от 6.06.2012 г. на петчленен състав на
Върховния административен съд, ІІ колегия.
Председател:
Георги Колев
5717
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1417
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ; писма на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с вх. № АУ 14-22 от 14.05.2012 г.
и вх. № АУ 14-17(11) от 29.05.2012 г.; писмо на
МРРБ № 90-03-1139 от 24.11.2011 г. за разрешаване
изработването на парцеларния план; съобщаване
по чл. 128, ал. 2 ЗУТ – обявление в ДВ, бр. 93
от 2011 г.; протокол от 2.12.2011 г. от проведено
обществено обсъждане; Решение № КЗЗ-07 на
Комисията за земеделските земи от 10.04.2012 г.
за промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи; писмо № 12-00-350 от 26.03.2012 г.
на Министерството на околната среда и водите с
приложено Решение № 7-ПР/2012 за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка по
въздействието върху околната среда; Решение от
29.11.2010 г. за изменение и допълнение на Решение
по ОВОС № 166-14/1996 и Решение № 02-ОС/2007
по оценка на съвместимостта; съгласувателни
писма № 33-00-0156 от 7.06.2011 г. и № 33-00-0180
от 7.06.2011 г. на Министерството на културата;
становище № 05-00-24 от 3.08 2011 г. на Минис
терството на отбраната; становище № 70-ПС-900
от 19.05.2012 г. на Министерството на външните
работи – Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“; съгласувателно писмо
№ ДС-30709, екз. 1 от 4.07.2011 г. на Министерство
то на външните работи – дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“; съгласува
телно писмо № АД-12-532 от 4.08.2011 г. на „Напо
ителни системи“ – ЕАД – Централно управление;
писмо № ТУ-1634 от 2.06.2011 г. от „Софийска
вода“ – АД; писмо № 12-00-321 от 3.05.2011 г. на
„БТК“ – АД (VIVACOM); съгласувателно писмо
№ 12-04-3(1) от 21.06.2011 г. от „Национална
електрическа компания“ – ЕАД; съгласувателно
писмо № 12-00-327638 от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД; съгласувателно писмо № БТГ-2400-1818 от 9.08.2011 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
съгласувателно писмо изх. № 2648 от 4.08.2011 г.
на „Лукойл България“ – ЕООД; протокол от
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТ-01-02-18 от 29.05.2012 г. за раз
глеждане на проекта и приемането му и Заповед
№ РД-02-14-495 от 1.03.2012 г. одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект:

Кръгово кръстовище и пътна връзка под АМ
„Хемус“ при км 0+832, на територията на област
София, Столична община, район „Кремиковци“,
съгласно приетите и одобрени текстови и гра
фични части, представляващи неразделна част
от заповедта.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид
това, че се налага да се подобри организацията
и условията на пътната инфраструктура, за да се
гарантират животът и здравето на гражданите
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви:
1. Автомагистрала „Хемус“ представлява едно
от основните трасета на републиканската пътна
мрежа и е част от Общоевропейски транспортен
коридор № ІV и от Трансевропейската автомаги
страла „Север – Юг“.
2. Допускането на предварително изпълне
ние ще ускори реализацията на неизградените
участъци на магистралата. Това ще допринесе за
осигуряване на модерни експлоатационни усло
вия, ще подобри функционирането и стандарта
на транспортно обслужване на международния и
вътрешния трафик и ще подобри безопасността
и сигурността на движението.
Предварителното изпълнение може да се об
жалва пред Административния съд – София-град,
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Со
фия-град, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.

5722

За министър:
Д. Симидчиев

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 239
от 18 май 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Голям
Маказ“, разположена в землищата на с. Царино
и с. Кукуряк, община Кирково, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства, § 105, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение по т. 23 от протокол № 16 от заседани
ето на Министерския съвет на 24 април 2012 г.
разрешавам на „Булрокс“ – ООД, Крумовград,
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ЕИК 108566364, дружество, регистрирано по ф.д.
№ 262/2004 на Кърджалийския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Крумовград, ж.к.
Запад 2, вх. Г, ет. 4, ап. 47, титуляр на разреше
нието, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богат
ства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Голям Маказ“, разположена
в землищата на с. Царино и с. Кукуряк, община
Кирково, област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,75 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Е. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър
на граничните точки, определящи границите на
площ „Голям Маказ“, разположена в землищата
на с. Царино и с. Кукуряк, община Кирково,
област Кърджали
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преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
Протоколно решение по т. 24 от протокол № 16
от заседанието на Министерския съвет на 24 ап
рил 2012 г. разрешавам на „Андезит“ – ООД,
Бургас, ЕИК 812161713, дружество, регистрирано
по ф.д. № 4229/1994 на Бургаския окръжен съд,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Победа, ул. Чаталджа 3, титуляр на разрешението,
да извърши за своя сметка проучване на скално
облицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богат
ства, в площ „Роза“, разположена в землището
на с. Щерна, община Джебел, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,084 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Е. Харитонова

(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4 512 750,00

9 419 000,00

2.

4 512 750,00

9 420 000,00

3.

4 512 000,00

9 420 000,00

4.
5624

4 512 000,00

9 419 000,00

РАЗРЕШЕНИЕ № 240
от 18 май 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Роза“,
разположена в землището на с. Щерна, община
Джебел, област Кърджали
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на
Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2 от

Приложение
към т. 3
Координатен регистър
на граничните точки, определящи границите на
площ „Роза“, разположена в землището на с. Щерна, община Джебел, област Кърджали
(Координатна система 1970 г.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5625

4
4
4
4
4
4
4
4

X (m)
530 050
530 115
530 275
530 220
530 120
530 067
529 925
529 927

9
9
9
9
9
9
9
9

Y (m)
399 680
399 763
399 795
399 945
399 955
400 050
400 135
399 842
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РАЗРЕШЕНИЕ № 241
от 18 май 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Кладенче“,
разположена в землището на с. Градец, община
Котел, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства, § 105, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение по т. 13 от протокол № 17 от заседанието
на Министерския съвет на 2 май 2012 г. разреша
вам на „Питс“ – ООД, София, ЕИК 201042965, със
седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, бул. България 102, ап. 22, титуляр на
разрешението, да извърши за своя сметка проуч
ване на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Кладенче“, разположена
в землището на с. Градец, община Котел, област
Сливен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,67 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Е. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър
на граничните точки, определящи границите на
площ „Кладенче“, разположена в землището на
с. Градец, община Котел, област Сливен
(Координатна система 1970 г.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5626

4
4
4
4
4
4
4
4

X (m)
676 020,00
675 000,00
675 000,00
674 000,00
674 000,00
673 315,00
673 315,00
675 000,00

9
9
9
9
9
9
9
9

Y (m)
513 235,00
513 735,00
513 500,00
513 500,00
513 350,00
513 350,00
512 750,00
512 750,00
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РАЗРЕШЕНИЕ № 242
от 18 май 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Балкан“, разположена в землището на с. Бов, община Своге,
област София
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на
Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
Протоколно решение по т. 13 от протокол № 16 от
заседанието на Министерския съвет на 24 април
2012 г. разрешавам на „Алпине България“ – АД,
София, ЕИК 131229560, дружество, регистрира
но по ф.д. № 3841/2004 на Софийския градски
съд със седалище и адрес на управление област
София-град, София, бул. Драган Цанков 172, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Балкан“, разположена в землището на с. Бов, об
щина Своге, област София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,22 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координатите на граничните точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Е. Харитонова
Приложение
към т. 3
Списък
с координати на граничните точки на площ „Балкан“, разположена в землището на с. Бов, община
Своге, област София
(Координатна система 1970 г.)
№
1.
2.
3.
4.
5627

4
4
4
4

X (m)
639 070
639 170
639 765
639 770

8
8
8
8

Y (m)
506 500
507 135
507 235
507 130
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РАЗРЕШЕНИЕ № 249
от 18 май 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Пет могили“,
разположена в землищата на с. Пет могили
и с. Цани Гинчево, община Никола Козлево,
област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение по т. 23 от протокол
№ 13 от заседанието на Министерския съвет на
4 април 2012 г. разрешавам на „Пътища“ – АД,
Шумен – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 837035366, със седалище
и адрес на управление – Шумен, ул. Паламара
3, офис 2, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Пет могили“, разположена в
землищата на с. Пет могили и с. Цани Гинчево,
община Никола Козлево, област Шумен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,99 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разреше
нието и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
За министър:
Е. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Пет могили“
Координатна система 1970 г.

№

X (m)

Y (m)

1.

4727562

9589243

2.

4727603

9589344

3.

4727668

9589918

4.

4727628

9590229
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№

X (m)

Y (m)

5.

4727135

9590215

6.

4726546

9590469

7.

4726471

9590067

8.

4726485

9589728

9.

4726557

9589692

10.

4726643

9589747

11.

4726903

9589485

12.

4726914

9589406

13.

4727399

9589254

5641

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-630
от 12 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за
Националната агенция за приходите и направе
ната констатация за допусната явна фактическа
грешка в приложението към Заповед № ЗЦУ-572
от 23.05.2012 г. (ДВ, бр. 41 от 2012 г.) допускам
поправка в приложението към т. 1 от Заповед
№ ЗЦУ-572 от 23.05.2012 г. (ДВ, бр. 41 от 2012 г.) по
ради извършена техническа грешка, както следва:
Заменям в приложението лицата:
131484582

Е.ОН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ

130589438

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ“

030252092

БОРО – БОГОМИЛ ДАЧЕВ

030127797

ФИЛИПЕКС – ИЛИЯ ФИЛИПОВ

със следните задължени лица:
000660476

СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН

831642594

ИНТЕР ХОТЕЛ ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ

175286794

ФЕСТА ХОТЕЛИ

831640102

СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ

Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ ЗЦУ-572 от 23.05.2012 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Заповедта влиза в сила от 1 юни 2012 г.

5840

Изпълнителен директор:
Кр. Стефанов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3242-П
от 4 юни 2012 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 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наред
бата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол и протоколно решение
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№ 1763 от 4.06.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна дър
жавна собственост – идентификатор 07079.605.288,
с площ 1811 кв. м, намиращ се в „Промишлена
зона – север“, Бургас, община Бургас, област Бур
гас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 74 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок
до 10-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 по
лучаване 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 до
кументация; в случай че документът по предход
ното 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 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестран
ни 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 следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна 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 ЗПСК.
За изпълнителен директор:
Ст. Граматикова
5617
РЕШЕНИЕ № 3243-П
от 4 юни 2012 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 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наред
бата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол и протоколно решение
№ 1764 от 4.06.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна дър
жавна собственост – идентификатор 07079.605.289,
с площ 513 кв. м, намиращ се в „Промишлена
зона – север“, гр. Бургас, община Бургас, област
Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се из
върши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 27 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
5000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок
до 10-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
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за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване 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 до
кументация; в случай че документът по предход
ното 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 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестран
ни 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;
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 следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна 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 ЗПСК.
За изпълнителен директор:
Ст. Граматикова
5618

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 211
от 1 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 766 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.07.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1, кв. Илиянци – Изток, кв. 3, пл. III, до бл. 5,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Сердика“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 19.07.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5764
РЕШЕНИЕ № 212
от 1 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 768 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.07.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поме
щение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 224,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 10.07.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5765
РЕШЕНИЕ № 213
от 1 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 519 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.07.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поме
щение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 516,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 20.07.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5766
РЕШЕНИЕ № 214
от 1 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 301 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 11.07.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поме
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щение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 525,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 9.07.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5767

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 12.21
от 5 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Аксаково:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 050022 по
КВС на з-ще с. Осеново, община Аксаково, от
който се образуват два нови имота: № 050043
и № 050044 – отредени за вилно строителство,
така както е указано на ситуацията в изработе
ния ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи при запазване на градоустройствените
показатели, а именно: Устр. зона – Ов; Е/H – (7);
Пл – 40 %; Кинт. – 0,8; Озел. – 60 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
5706
РЕШЕНИЕ № 12.22
от 5 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Об
щинският съвет – гр. Аксаково:
1. Изменя свое решение 9.2.2 от 14.03.2000 г. в
частта му относно границите на околовръстния
полигон на част от СО „Терасите“ за кадастрални
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номера 000054 и 000083 по КВС на гр. Аксаково
(представляващи КР 505 и КР 506 по ПНИ на
местност Вълчан чешма, землище гр. Аксаково).
2. Одобрява границите на околовръстния по
лигон на СО „Терасите“ в частта за кадастрални
номера 000054 и 000083 по КВС на гр. Аксаково
(представляващи КР 505 и КР 506 по ПНИ на мест
ност Вълчан чешма, землище гр. Аксаково), така
както са показани на приложената към докладна
записка с вх. № ОБС-9500-369 от 5.06.2012 г., схема
и координатен регистър на чупките.
Председател:
Св. Добрева
5707

ОБЩИНА АНТОНОВО
РЕШЕНИЕ № 86
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на общината Общинският съвет – гр. Ан
тоново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на Стопански двор – с. Таймище.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Антоново до Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Мехмедов
5660

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 217
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, раз
решава право на прокарване през имоти общинска
собственост – ПИ 03928.44.35, ПИ 03928.44.124,
ПИ 000114, ПИ 018021 и ПИ 000009, на външно
кабелно ел. захранване 20 kV и ТП 20/04 kV
на ЕТ „Грантпроектстрой“ – гр. Берковица, за
захранване на обект: „Производствена база за
бетонови и варови разтвори и строителство на
административно-битова сграда“ в ПИ 000002,
м. Берковска река, землище с. Мездрея.
Председател:
П. Якимов
5538
РЕШЕНИЕ № 218
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бер
ковица, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
регулация, за поземлен имот 03928.15.43 по ка
дастралната карта на гр. Берковица, м. Блеов
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чифлик, с който земеделската земя се отрежда
„За съхранение на биоразградими отпадъци“.
На основание чл. 215 ЗУТ решенито подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Берковица
до Административния съд – Монтана.
Председател:
П. Якимов
5539
РЕШЕНИЕ № 219
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бер
ковица, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
регулация, за поземлен имот 03928.15.42 по ка
дастралната карта на гр. Берковица, м. Блеов
чифлик, с който земеделската земя се отрежда
„За съхранение на строителни отпадъци“.
На основание чл. 215 ЗУТ решенито подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Берковица
до Административиня съд – Монтана.
Председател:
П. Якимов
5540

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-262
от 4 юни 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете
на новообразуваните имоти в М 1:1000 и ре
гистрите към тях в цифров и графичен вид на
земеделските земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
в землището на с. Габрово, община Благоевград,
област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти и регистрите към тях могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Благоевград
пред Административния съд – Благоевград, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
5530
ЗАПОВЕД № ОА-РР-263
от 4 юни 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях в цифров и графичен вид на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в землище
то на с. Дебочица, община Благоевград, област
Благоевград.

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти и регистрите към тях могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Благоевград
пред Административния съд – Благоевград, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
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2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението по т. 1.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател:
С. Маджарова
5608

5531

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 9-12
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – план за улична регулация
на обслужваща улица за осигуряване на достъп
до имоти в масив 7, м. До шосето, землище кв.
Крайморие, гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател:
С. Маджарова
5606
РЕШЕНИЕ № 9-13
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур
гас, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабел 20 kV от ЖР № 25 за захранване на
УПИ V-52050, масив 52, м. Царска нива (бивша
местност Царска нива), землище с. Рудник.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението по т. 1.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател:
С. Маджарова
5607
РЕШЕНИЕ № 9-14
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур
гас, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на дъждовен колектор от кв. Крайморие до зауст
ване в езеро Мандра, гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ № 9-15
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур
гас, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабел 20 kV за захранване на имот 36018,
землище с. Рудник, и имоти 57015, 59021, 62001,
66004 и 66010 в землището на с. Брястовец.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението по т. 1.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател:
С. Маджарова
5609
РЕШЕНИЕ № 9-61
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур
гас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
канализационен тласкател от КПС – Крайморие,
до КПС – Вая, гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател:
С. Маджарова
5610

ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 119
от 23 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 8, ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бяла, област Русе, реши:
Приема ПУП – план за застрояване за обект:
Изграждане на регионално депо за неопасни от
падъци с обхват и значение за общините Борово,
Бяла, Две могили, Полски Тръмбеш, Ценово и
Опака, както и парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии в землището на
гр. Бяла, община Бяла, област Русе, във връзка
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с реализация на ИСПА проект „Подготовка на
мерки за управление на отпадъците в региони
Левски, Борово, Велико Търново и Варна – Бъл
гария“ и подготовка на инвестиционен проект
за „Изграждане на регионална система за уп
равление на отпадъците в регион Борово/Бяла“
с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда“
2007 – 2013 г. по Приоритетна ос № 2.
Председател:
А. Александрова-Тюркеджиева
5499

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 251
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на обо
собен обект „Офисни помещения“ с идентификатор
10447.502.189.2.4 съгласно КККР на Велико Тър
ново със ЗП 172,90 кв. м, разположени на втория
етаж от административна сграда, построена в
поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189
и с административен адрес ул. Никола Габровски
78, Велико Търново, заедно със съответстващите
на обособената част идеални части от общите
части на сградата и право на строеж, съобразно
застроената площ върху поземления имот, пред
ставляващ обособена част от имуществото на
„Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с обособения обект и дълготрайни активи
на обекта, сключването на договори за наем, за
съвместна дейност, за обезпечаване на вземания,
които имат за предмет обособения обект по т. 1,
освен с разрешение на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за обекта по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
5500

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 173
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка
с чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от На
редбата за анализите на правното състояние и
приватизационни оценки и за условията и реда
за лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредба
та за търговете и конкурсите и Решение № 90
от 23.02.2012 г. Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:

ВЕСТНИК
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1. Приема правния анализ, приватизационната
оценка и информационния меморандум на обект:
монолитна двуетажна сграда – Ветеринарна ле
чебница, състояща се от І етаж – зала – ветери
нарна лечебница, помощно помещение към нея,
коридор, две канцеларии и сервизно помещение,
ІІ етаж – коридор, две стаи, дневна с кухненски
бокс, сервизно помещение и голяма зала, намира
ща се в УПИ ІХ в кв. 103 по ПУП на с. Върбица.
2. Продажбата на общински нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 24 685 лв.; цената се
оферира в левове и се заплаща съгласно изисква
нията, съдържащи се в тръжната документация.
3.2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена, състояща се от 2 468,50 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 9874 лв. и се превежда по банкова смет
ка на общината по фонд „Приватизация“: IBAN
BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код на
„УниКредит Булбанк“ UNCRBGSF, БАЕ код на
„УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при „УниКре
дит Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок до
20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува от
Община Горна Оряховица, пл. Г. Измирлиев 5, стая
213; цената на тръжната документация е 150 лв.
без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща в касата
на общината преди получаване на документа
ция; лицето, закупуващо тръжна документация,
следва да представи документ за самоличност,
а в случаите на представителство – и документ,
удостоверяващ представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжната доку
ментация – до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 25-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; предложенията се подават в деловод
ството на Община Горна Оряховица.
3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работното му време
след закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 25-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове при раз
срочено плащане – начална вноска не по-малко
от 50 % от определената цена; разсрочване на
дължимата част – до 6 месеца след датата на
подписване на договора; лихва върху дължимата
част – ОЛП плюс 10 пункта надбавка от деня на
сключването на договора за продажба до окон
чателното изплащане на обекта.
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4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжната комисия за провеж
дането на търга.
6. Упълномощава кмета на общината да одо
бри протокол от проведения търг, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи
договора за продажба.
Председател:
Д. Костадинов
5689

Гурково“. Трасето за изграждане на транспортната
инфраструктура преминава през ПИ с иденти
фикатори 18157.5.643; 18157.110.398; 18157.110.399;
18157.110.400; 18157.112.3; 18157.112.13 и 18157.117.321
по КК на гр. Гурково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

ОБЩИНА ГУРКОВО

РЕШЕНИЕ № 105
от 30 май 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 86
от 10 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПЗ (план за застрояване) за ПИ (позем
лен имот) с идентификатор 18157.267.1 по КК на
гр. Гурково за играждане на обект: „Фотоволта
ична централа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
5690
РЕШЕНИЕ № 103
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПЗ (план за застрояване) за ПИ (позем
лен имот) с идентификатор 18157.112.369 по КК на
гр. Гурково за играждане на обект: „Претоварна
станция за твърди битови отпадъци, община
Гурково“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
5691
РЕШЕНИЕ № 104
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПП (парцеларен план) на транспорт
ната инфраструктура към обект: „Претоварна
станция за твърди битови отпадъци, община

Председател:
Ив. Дончева-Славова
5692

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПП (парцеларен план) за водопровод
за обект: „Претоварна станция за твърди би
тови отпадъци, община Гурково“. Трасето на
водопровода преминава през ПИ с иденти
фикатори 18157.90.20; 18157.90.22; 18157.90.383;
18157.90.415; 18157.90.707; 18157.96.449; 18157.97.1;
18157.97.2; 18157.97.3; 18157.97.4; 18157.97.5; 18157.97.6;
18157.98.345; 18157.98.520; 18157.112.3; 18157.112.4;
18157.112.5; 18157.112.6; 18157.112.7; 18157.112.8;
18157.112.9; 18157.112.10; 18157.112.11; 18157.112.13;
18157.112.14; 18157.112.15; 18157.115.323; 18157.115.416;
18157.117.321; 18157.187.91 и 18157.501.501 по КК на
гр. Гурково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
5693
РЕШЕНИЕ № 106
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПП (парцеларен план) за кабелно ел.
захранване към обект: „Претоварна станция за
твърди битови отпадъци, община Гурково“. Тра
сето на кабелното ел. захранване преминава през
ПИ с идентификатори 18157.5.643; 18157.110.408;
18157.110.712; 18157.110.713 и 18157.117.321 по КК
на гр. Гурково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
5694
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ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ОБЩИНА ДИМОВО

РЕШЕНИЕ № 76
от 15 май 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 93
от 27 април 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Гълъбово, реши:
Одобрява:
1. Проект за подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 000065 в землище с. Об
ручище, като за имота се определя предимно
производствена зона (Пп) със свободно застро
яване и височина до 10 м.
2. Проект за подробен устройствен план – пар
целарен план за „Външно електрозахранване
20 kV“ с трасе и сервитути в поземлени имоти
№ 000042, № 000065 и № 000162 в землището на
с. Обручище.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Димово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – част
„План за регулация“ (ПУП – ПР) на кв. 58 и част
от кв. 59 по плана на гр. Димово, община Димово.

Председател:
Я. Петрова

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и приложената ел. схема за захранване на
ПИ с идентификатор 36498.16.111 по кадастрал
ната карта и кадастралните регистри (КККР),
съответстващ на ПИ № 016111 по КВС – м. Нови
лозя, землище гр. Карлово, във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда ПИ с идентификатор
36498.16.111 да се обедини с УПИ 016012,016017 – ма
газин, складове, офиси, кафе-ресторант, и да се
образува нов УПИ 016107, 016111 – магазини,
складове, офиси, кафе-ресторант, автосервиз,
склад за съхранение на нови авточасти, монти
ране на фотоволтаични панели за производство
на електроенергия за собствени нужди, терени и
игрища за спортна дейност, м. Нови лозя, землище
гр. Карлово, и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията.
Устройствена зона Пп – Предимно производ
ствена.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

5397

ОБЩИНА ДЕВИН
ЗАПОВЕД № РД-09-187
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3 и 5 ППЗНП
във връзка с Решение № 46 от 29.03.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Девин, нареждам:
Закривам Целодневна детска градина „Мла
дост“ – гр. Девин, кв. Настан, област Смолян,
считано от 1.09.2012 г.:
1. Трудовите правоотношения с персонала на
ЦДГ „Младост“ – гр. Девин, кв. Настан, да бъдат
уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
2. Децата от закритата ЦДГ „Младост“ – гр. Де
вин, кв. Настан, област Смолян (22 на брой), да
се обучават в същата сграда в целодневна група,
присъединена към ОДЗ „Изворче“ – гр. Девин,
община Девин, област Смолян.
3. Движимото и недвижимото имущество на
ЦДГ „Младост“ – гр. Девин, кв. Настан, област
Смолян, да се предаде с приемно-предавателен
протокол и да се включи в активите на ОДЗ „Из
ворче“ – гр. Девин, към която се присъединява
целодневната група, сформирана съгласно т. 2.
4. Задължителната документация на закритата
ЦДГ „Младост“ – гр. Девин, кв. Настан, община
Девин, област Смолян, да се приеме и съхранява
в ОДЗ „Изворче“ – гр. Девин.
Заповедта подлежи на обжалване по реда и в
сроковете на АПК.
Кмет:
Цв. Пенков
5661

Председател:
Св. Славчев
5561

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 210
от 26 април 2012 г.

Председател:
С. Карагенски
5399
РЕШЕНИЕ № 247
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
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Одобрява проект за създаване на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за ПИ 000370 в м. Гюметата,
землище на гр. Баня, община Карлово, както
и приложените ел. и ВиК схеми за захранване,
във връзка с промяна предназначението на зе
меделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 000370 да се
образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ)
000370 – пречиствателна станция за отпадъч
ни битови води в м. Гюметата, землище на
гр. Баня, и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Пп – предимно
производствена.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Карагенски
5684
РЕШЕНИЕ № 248
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 23 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124, ал. 3 и чл. 128,
ал. 13 ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от Правилника за при
лагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
1. Допълва Решение № 179, взето с протокол
№ 10 от заседание на Общинския съвет – Карлово,
проведено на 12.04.2012 г., като след думите „до
веждащ колектор – имот № 000256 – полски път“
се добавя следният текст: „и имот № 000169 – ка
нал – публична общинска собственост“.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техни
ческата инфраструктура (електропровод, път с
трайна настилка, водопровод и довеждащ колектор
канализация), захранващи УПИ 000370 – пречис
твателна станция за отпадъчни битови води, в м.
Гюметата по картата на възстановената собстве
ност (КВС) в землището на гр. Баня. Проектът
предвижда трасетата на довеждащите проводи да
преминат през поземлени имоти, както следва:
– електропровод – № 000172, 000190 – полски
пътища – публична общинска собственост, и
000187 – терен „Здраве“, общинска собственост;
– път с трайна настилка – № 000172 – полски
път, и 000369 – пасище мера – публична общинска
собственост, 000187 – терен „Здраве“, общинска
собственост, и УПИ 000370 – пречиствателна
станция за отпадъчни битови води;
– водопровод – № 000172, 000190 – полск и
пътища – публична общинска собственост, и
000187 – терен „Здраве“, общинска собственост;
– довеждащ колектор канализация – № 000256 –
полски път – публична общинска собственост,
и № 000169 – канал – публична общинска соб
ственост,
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всички по картата на възстановената соб
ственост на землище гр. Баня, община Карлово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Карагенски
5685
РЕШЕНИЕ № 249
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за създаване на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за ПИ 259008 в м. Караикенлик,
землище на с. Розино, община Карлово, както
и приложените ел. и ВиК схеми за захранване,
във връзка с промяна предназначението на зе
меделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 259008 да се
образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ)
259008 – пречиствателна станция за отпадъчни
битови води в м. Караикенлик, землище на
с. Розино, и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Пп – предимно
производствена.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Карагенски
5686
РЕШЕНИЕ № 250
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техни
ческата инфраструктура (електропровод, път с
трайна настилка, водопровод и довеждащ колектор
канализация), захранващи УПИ 259008 – пре
чиствателна станция за отпадъчни битови води,
в м. Караикенлик по картата на възстановената
собственост (КВС) в землището на с. Розино.
Проектът предвижда трасетата на довеждащите
проводи да преминат през поземлени имоти,
както следва:
– електропровод – № 000640 – полски път –
публична общинска собственост;
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– път с трайна настилка – № 000634, 000640 –
полски пътища, 000212 – дере, публична общин
ска собственост, 259008 – нива, частна общинска
собственост, и 224165 – частна собственост на
Хюсеин Сабри Алиша, за който има предвари
телен договор с Община Карлово;
– водопровод – № 000640 – полски път – пуб
лична общинска собственост;
– довеждащ колектор канализация – № 000640 –
полски път – публична общинска собственост,
всички по картата на възстановената собстве
ност на землище с. Розино, община Карлово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Карагенски
5687

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 85
от 10 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Кар
нобат, реши:
Одобрява проект за ПУП – план за регула
ция и застрояване на ПСОВ гр. Карнобат за ПИ
№ 046003, м. Гюр чешма, землище на гр. Карнобат.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карнобат до Административния съд – Бургас.
Председател:
Т. Ченешев
5563

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 122
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 3 от 2012 г. на
ОЕСУТ, т. 3, Общинският съвет – гр. Костин
брод, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 048056,
местност Хаджия, с. Петърч, община Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз – 10 м,
3 етажа, плътност – 60 %, Кинт. – 1,2, озеленя
ване – 40 %, и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
5451

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 123
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 1
от 11.01.2012 г. на ОЕСУТ, т. 16, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
помпена станция за имот 049970 – гр. Костинброд,
предимно промишлена зона (Пп), кота кор
низ – 10 м, 3 етажа, плътност – 80 %, Кинт. – 1,2,
озеленяване – 20 %, и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
5452

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 128
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 8, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за тър
говете и конкурсите Общинският съвет – Кру
мовград, реши:
І. Намалява с още 20 на сто или общо с 50
на сто първоначалната тръжна цена 667 302 лв.
без ДДС на следния общински нежилищен имот,
невключен в капитала на търговски дружества,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
39970.501.3050 по КККР на Крумовград, целият с
площ 8877 кв. м, ведно с изградената в него сграда
в груб строеж с идентификатор 39970.501.3050.1
„Общежитие за 600 ученици“ със ЗП 1756 и РЗП
10 221 кв. м на етап 4 изградени и един неизграден
сектор, при граници и съседи за ПИ: 39970.501.1132;
39970.501.3064; 39970.501.3063; 39970.501.1218, акту
ван с АЧОС № 4421 от 20.10.2010 г., като обявява
нова начална тръжна цена 333 651 лв. без ДДС.
ІІ. Определя метода за приватизация на го
реописания имот – да се проведе публичен търг
с явно наддаване на първия присъствен ден
след 21-вия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“ с начална тръжна цена – 333
651 лв. без ДДС, при следните условия:
1. Определя стъпка на наддаване в размер
16 683 лв., представляваща 5 % от началната
тръжна цена.
2. Определя депозит за участие в търга – 33
365 лв., представляващ 10 % от началната тръж
на цена, който се внася по сметка на Община
Крумовград, посочена в тръжната документация,
в срок до 16 ч. на 20-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в стая № 6, ет. 2, Община Крумовград,
пл. България 16, срещу 150 лв., платими в брой
в касата на Община Крумовград в срок до 16 ч.
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на 20-ия ден вкл. от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. B същия срок
се внася и депозитът.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. на деня, предхождащ
датата на провеждането на търга, след закупуване
на тръжна документация.
5. Предложенията за участие в търга се по
дават в деловодството на Община Крумовград,
пл. България 16, в запечатан непрозрачен плик
до 20-ия ден вкл. от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от да
тата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в залата на общинската администра
ция – Крумовград, ет. 2, от 10 ч.
ІІІ. Възлага на кмета на Община Крумовград
да организира и проведе търга, да определи спе
челилия търга участник и да сключи приватиза
ционния договор за покупко-продажба с него.

ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ № 120
от 26 април 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 3, кадастрален район 145 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Брош,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват реше
нието чрез Община Кърджали пред Администра
тивния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
5504

Председател:
М. Байрамали

РЕШЕНИЕ № 121
от 26 април 2012 г.

5562

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 118
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 40909.27.658 по плана на новообразуваните
имоти в зона № 22 в землище гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват реше
нието чрез Община Кърджали пред Администра
тивния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 10, кадастрален район 126 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Брош,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват реше
нието чрез Община Кърджали пред Администра
тивния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
5505

5502

РЕШЕНИЕ № 122
от 26 април 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 119
от 26 април 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 40909.13.110 по кадастралната карта на гр. Кър
джали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват реше
нието чрез Община Кърджали пред Администра
тивния съд – Кърджали.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 54, кадастрален район 103 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Царевец,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват реше
нието чрез Община Кърджали пред Администра
тивния съд – Кърджали.

Председател:
Р. Мустафа

Председател:
Р. Мустафа

5503

5506
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РЕШЕНИЕ № 123
от 26 април 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 24, кадастрален район 10 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Солище,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват реше
нието чрез Община Кърджали пред Администра
тивния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
5507
РЕШЕНИЕ № 124
от 26 април 2012 г.
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РЕШЕНИЕ № 120
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 2 от протокол № 8
от 20.12.2011 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж и Решение
№ КЗЗ-06 от 22.03.2012 г. на комисията по чл. 17,
ал. 1 ЗОЗЗ към Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 000216 в земли
щето на с. Ягода, община Мъглиж, с възложител
Мария Константинова Огнянова.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
5712

ОБЩИНА ОМУРТАГ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 015008 по картата на възстановена собственост
в землището на с. Петлино, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват реше
нието чрез Община Кърджали пред Администра
тивния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
5508

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 118
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 1 от протокол № 8
от 20.12.2011 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж и Решение
№ КЗЗ-04 от 1.03.2012 г. на комисията по чл. 17,
ал. 1 ЗОЗЗ към Министерството на земеделието
и храните Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 078007 в зем
лището на с. Ветрен, община Мъглиж, местност
Къра, с възложител Милослав Недялков Славов.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
5711

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 82
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2,
т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприва
тизационен контрол, включително процесуално
представителство, приета с ПМС № 115 от 2002 г.,
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
1. Приема следното допълнение на списъка на
общинските нежилищни имоти и дялове от тър
говски дружества, подлежащи на приватизация:
„УПИ VІІ в кв. 11 с площ 2100 кв. м по плана
на с. Станец с построената в него сграда „Бивше
училище“ – едноетажна паянтова сграда с площ
78 кв. м. За имота има съставен АОС № 1080 от
2.12.2002 г.“
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
2.1. УПИ І, незастроен, с площ 4300 кв. м в кв.
11 по плана на с. Станец, отреден за „Училище“.
За имота има съставен АОС № 72 от 13.03.1997 г.
2.2. УПИ І в кв. 10, с площ 1800 кв. м, отреден
за „Читалище“ по плана на с. Красноселци. За
имота е съставен АОС № 1097 от 10.02.2003 г.
2.3. УПИ ІІ с площ 5110 кв. м и двуетажна
масивна сграда със ЗП 165 кв. м – „Бивше учили
ще“ – с. Горно Козарево. За имота има съставен
АОС № 26 от 24.02.1997 г.
2.4. УПИ VІ, кв. 2, с площ 510 кв. м по плана
на с. Зелена морава, отреден за „Обществено
обслужващи дейности“. За имота има съставен
АОС № 231 от 6.12.2011 г.
2.5. УПИ VІІ в кв. 11, с площ 2100 кв. м по
плана на с. Станец с построената в него сграда
„Бивше училище“ – едноетажна паянтова сграда
с площ 78 кв. м. За имота има съставен АОС
№ 1080 от 2.12.2002 г.
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3. Възлага на кмета провеждането на процеду
рите и сключване на договорите по изготвянето на
анализи на правното състояние, приватизационни
оценки, информационни меморандуми и други
във връзка с продажбата на обектите по т. 1 по
реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за прива
тизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
Председател:
М. Исмаил
5695
РЕШЕНИЕ № 87
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6 ЗПСК и чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от Наред
бата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
1. Приема правните анализи, информацион
ните меморандуми и приватизационните оценки
и обявява търгове с явно наддаване на следните
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
1.1. УПИ ІV, кв. 14, с. Панайот Хитово, за
„Търговия и обществено хранене“ – незастроен,
с площ 2000 кв. м. За имота има съставен АОС
№ 447 от 5.07.2000 г., с начална тръжна цена
5600 лв. без ДДС.
1.2. УПИ VІ-104, кв. 14, с. Обител – незастро
ен, с площ 1060 кв. м. За имота има съставен
АОС № 111 от 9.05.1997 г., с начална тръжна цена
3400 лв. без ДДС.
1.3. „Бивша общ. баня“ – с. Обител, пред
ставляващ УПИ VІІ, кв. 16, с площ 665 кв. м и
застроена едноетажна сграда с площ 135 кв. м,
АОС № 3 от 5.06.1995 г., с начална тръжна цена
3600 лв. без ДДС.
1.4. УПИ V-163, кв. 22 по плана на с. Змейно,
община Омуртаг, с площ 4300 кв. м, заедно с
построената в него двуетажна масивна сграда със
застроена площ 250 кв. м, построена през 1968 г.
За имота има съставен АОС № 44 от 4.03.1997 г.,
с начална тръжна цена 19 000 лв. без ДДС.
1.5. УПИ ХІІ, кв. 15, по плана на с. Обител,
община Омуртаг, с площ 770 кв. м, отреден за
„Млекопункт“. За имота има съставен АОС № 12
от 17.04.2006 г., с начална тръжна цена 2400 лв.
без ДДС.
1.6. Обект „Бивше училище“ – с. Долно Новко
во, поземлен имот І, кв. 11 по плана на селото с
площ 6290 кв. м и построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 305 кв. м. За
имота има съставен АОС № 90 от 19.03.2009 г., с
начална тръжна цена 23 000 лв. без ДДС.
1.7. Поземлен имот VІІ-18 в кв. 2 по плана
на с. Долно Новково, община Омуртаг, с площ
800 кв. м с построената в него едноетажна полу
масивна сграда със застроена площ 70 кв. м – за
здравна служба. Сградата е построена през 1968 г.
За имота има съставен АОС № 214 от 14.07.1997 г.,
с начална тръжна цена 4600 лв. без ДДС.
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1.8. Обект „Бивше училище“, УПИ І-24, кв.
15 по плана на с. Птичево, община Омуртаг, с
площ 8000 кв. м и построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 190 кв. м. За
имота има съставен АОС № 257 от 6.08.1997 г., с
начална тръжна цена 24 000 лв. без ДДС.
1.9. Обект „Бивше училище“, представляващо
УПИ І-119, кв. 18, по плана на с. Висок, община
Омуртаг, с площ 3285 кв. м и построените в него
едноетажна масивна сграда със застроена площ
140 кв. м, едноетажна полумасивна сграда от 130
кв. м и тоалетна с площ 24 кв. м. За имота има
съставен АОС № 236 от 22.02.2012 г., с начална
тръжна цена 11 900 лв. без ДДС.
1.10. УПИ ІV, кв. 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 6400 кв. м, заедно с
построената в него триетажна масивна сграда с
РЗП 660 кв. м, построена през 1962 г. За имота
има съставен АОС № 62 от 10.03.1997 г., с начална
тръжна цена 27 000 лв. без ДДС.
1.11. Поземлен имот с площ 1025 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“, с иден
тификатор 53535.501.1908 по плана на гр. Омуртаг
(стар идентификатор кв. 95, парцел І). За имота
има съставен АОС № 158 от 29.07.2010 г. с начална
тръжна цена в размер 12 300 лв. без ДДС.
1.12. УПИ ХІІ, кв. 33а по плана на с. Камбу
рово, община Омуртаг, с площ 808 кв. м, отре
ден за „Търговия и обществено обслужване“. За
имота има съставен АОС № 137 от 1.07.2010 г., с
начална тръжна цена в размер 3600 лв. без ДДС.
1.13. УПИ ХІІІ, кв. 33а по плана на с. Камбу
рово, община Омуртаг, с площ 834 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“. За имота
има съставен АОС № 138 от 1.07.2010 г., с начална
тръжна цена в размер 3700 лв. без ДДС.
1.14. УПИ VІІ, кв. 3 по плана на с. Зелена
морава, община Омуртаг, с площ 2452 кв. м, от
реден за „Разширение на Мандра“. За имота има
съставен АОС № 444 от 12.06.2000 г., с начална
тръжна цена в размер 10 000 лв. без ДДС.
1.15. УПИ V, кв. 9 по плана на с. Зелена мо
рава, с площ 890 кв. м, отреден за „Търговия“. За
имота има съставен АОС № 100 от 14.07.2009 г., с
начална тръжна цена в размер 3600 лв. без ДДС.
1.16. УПИ ІІІ, кв. 9 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 1960 кв. м, отреден за
„Кланичен пункт“. За имота има съставен АОС
№ 101 от 14.07.2009 г., с начална тръжна цена в
размер 7840 лв. без ДДС.
Размер на депозитите – 10 % от съответните
начални тръжни цени, депозитите се внасят в
касата на общината до 10 ч. на деня на провеж
дане на търговете.
Стъпката на наддаване е 10 на сто от началната
тръжна цена на съответните обекти.
Цените са платими по банкова сметка на
Община Омуртаг при условията, посочени в
съответните информационни меморандуми и
тръжни условия.
Срокът за подаване на предложенията за учас
тие в търга е до 10 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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Търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ от
14 ч. в залата на общинската администрация,
гр. Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски 2а, а пов
торните търгове се провеждат на 15-ия ден след
датата на първите търгове на същото място, в
същия час и при същите условия.
Таксите за тръжна документация са в размер
50 лв. за всеки един обект, платими в касата на
общината, до 16 ч. на деня, предхождащ датата
на провеждане на търга. Тръжните документи
се получават от отдел „ОСПК“, стая № 27, на
общинската администрация – гр. Омуртаг, сре
щу представена квитанция за заплатени тръжни
книжа.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
2. Утвърждава тръжна документация, съдържа
ща: информационен меморандум с тръжни усло
вия, АОС, скица и проектодоговор за продажба.
3. Възлага на кмета на общината организацията
и провеждането на търговете, определянето на
спечелилите и сключването на приватизацион
ните договори.
Председател:
М. Исмаил
5696

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 126
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 2 ЗПСК Общин
ският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
Допълва приетия с Решение № 59 от 26.01.2012 г.
и Решение № 90 от 28.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш, списък на имоти,
подлежащи на приватизация за 2012 г., като
включва под № 4 и № 5 следните имоти, частна
общинска собственост:
Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2487
с площ 10 218 кв. м заедно с построените в него сгра
ди: сграда с ид. 57354.300.2487.1 със ЗП 105 кв. м
на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.2 със ЗП
377 кв. м на 2 етажа; сграда с ид. 57354.300.2487.3
със ЗП 612 к в. м на 2 ета жа; сграда с ид.
57354.300.2487.4 със ЗП 23 кв. м на 1 етаж; сграда
с ид. 57354.300.2487.5 със ЗП 150 кв. м на 1 етаж;
сграда с ид. 57354.300.2487.6 със ЗП 296 кв. м
на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.7 със ЗП
78 кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.8
с ъс ЗП 241 к в. м на 1 е та ж; сг ра да с и д.
57354.300.2487.9 със ЗП 291 кв. м на 1 етаж;
сграда с ид. 57354.300.2487.10 със ЗП 12 кв. м
на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.11 със ЗП
173 кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.12
с ъс ЗП 315 к в. м на 1 е та ж; сг ра да с и д.
57354.300.2487.13 със ЗП 9 кв. м на 1 етаж; сграда с
ид. 57354.300.2487.14 със ЗП 12 кв. м на 1 етаж; сгра
да с ид. 57354.300.2487.15 със ЗП 46 кв. м на 1 етаж;
сграда с ид. 57354.300.2487.16 със ЗП 373 кв. м
на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.17 със ЗП
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395 кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.18
с ъс ЗП 434 к в. м на 1 е та ж; сг ра да с и д.
57354.300.2487.19 със ЗП 396 кв. м на 1 етаж; сграда
с ид. 57354.300.2487.20 със ЗП 5 кв. м на 1 етаж;
сграда с ид. 57354.300.2487.21 със ЗП 128 кв. м
на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.22 със ЗП
9 кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.23 със
ЗП 16 кв. м на 1 етаж, по КК и КР на гр. Полски
Тръмбеш (УПИ I за „Промкомбинат“, кв. 87 по
ПУП на гр. Полски Тръмбеш), представляващ
обособена част от имуществото на общинска
фирма „Подем“ – ЕООД, гр. Полски Тръмбеш,
със 100 % общинско участие в капитала на дру
жеството съгласно АОС № 2373 от 3.01.2007 г. на
Община Полски Тръмбеш.
Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2488
с площ 306 кв. м заедно с построените в него
сгради: сграда с ид. 57354.300.2488.1 със ЗП 114
кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2488.2 със
ЗП 32 кв. м на 1 етаж, по КК и КР на гр. Полски
Тръмбеш (УПИ II за „Производствени дейности“,
кв. 87 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш), пред
ставляващ обособена част от имуществото на
общинска фирма „Подем“ – ЕООД, гр. Полски
Тръмбеш, със 100 % общинско участие в капи
тала на дружеството съгласно АОС № 2191 от
17.01.2006 г. на Община Полски Тръмбеш.
Председател:
Е. Енчев
5663
РЕШЕНИЕ № 127
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 59 по протокол № 4
от 26.01.2012 г. Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация за
общински нежилищен имот, невключен в ка
питала на търговско дружество, застроен урегу
лиран поземлен имот IX в стр. кв. 27 по ПУП
на с. Куцина, с площ 440 кв. м, с построената в
него едноетажна масивна сграда със застроена
площ 120,81 кв. м, частна общинска собственост
съгласно АОС № 3023 от 23.08.2011 г.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване при условията на глава пета,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите
на имота по т. 1.
3. Приема приватизационната оценка и ин
формационния меморандум на обекта.
4. Продажбата да се извърши в левове. Спече
лилият търга участник няма право на разсрочено
плащане и е длъжен да заплати цялата дължима
сума, представляваща разликата от достигнатата
тръжна цена и внесения депозит.
5. Определя начална тръжна цена в размер
15 260 лв. без включен ДДС. Данъчната оценка
на имота съгласно удостоверение № 5407002169
от 16.05.2012 г. е 5135,50 лв.
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6. Определя стъпка за наддаване в размер 5
на сто от началната тръжна цена.
7. Определя депозит за участие в търга парична
вноска в размер 5000 лв., който се внася по наби
рателна сметка на Община Полски Тръмбеш при
„ЦКБ“, клон Велико Търново: BG08 CECB 9790
3310 2233 00, BIC на „ЦКБ“ – АД: CECBBGSF,
в срок до 12 ч. на 21-вия ден от датата на обна
родването на решението в „Държавен вестник“.
В срок 5 работни дни след изтичането на срока
за обжалване на решението за определяне на
спечелил участник органът за приватизация
освобождава депозитите на участниците, като
депозитът на спечелилия търга се задържа като
гаранция за сключване на договора за привати
зация и се прихваща от цената.
8. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване,
която съдържа:
8.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
8.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
8.3. основания за недопускане до участие в
търга;
8.4. разяснения относно процедурата по про
веждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
8.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
8.6. информационен меморандум.
9. Всички заинтересувани лица могат да заку
пят конкурсна документация в Информационния
център за обслужване на граждани при общинска
администрация, гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно
море 4, след заплащане на 370 лв. без включен
ДДС, в срок до 16,30 ч. на 18-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“.
10. Условие за закупуване на тръжната докумен
тация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ ЕИК
на фирмата за вписване на юридическите лица в
търговския регистър към Агенцията по вписва
нията; нотариално заверено пълномощно за за
купуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията, не
може да се установи от документ за регистрация.
11. Оглед на имота може да се извършва всеки
присъствен ден от датата на обнародването на ре
шението в „Държавен вестник“ до 11 ч. на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация.
12. Предложения за участие в търга се пода
ват до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
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в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва името на участника и цялостното на
именование на обекта на приватизация.
13. Търгът ще се проведе при следните ус
ловия: на 22-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
търга – 11 ч., място на търга – заседателна зала
№ 403 в сградата на общинската администрация,
гр. Полски Тръмбеш.
14. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички законови процедури по провеж
дането на търга, да назначи тръжна комисия,
която в срок 3 работни дни след провеждането
на търга да представи на органа по приватизация
протокол от търга.
Председател:
Е. Енчев
5700

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 103
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 6,
ал. 2 ЗПСК, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от На
редбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство Общинският съ
вет – гр. Попово, реши:
1. Допълва списъка по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
с обект „Сграда за автоспирка“, с. Помощица,
община Попово, с площ 24 кв. м, кв. 48, УПИ
VII с площ 280 кв. м с АОС № 641 от 20.08.2002 г.
по плана на с. Помощица.
2. На обекта по т. 1 да се изготви пазарна
оценка и правен анализ от лицензиран оценител
и правоспособен юрист чрез преки преговори
съгласно Наредбата за анализите на правно
то състояние и приватизационните оценки на
обекти и за условията и реда за лицензиране на
оценители. Упълномощава кмета на общината
да възложи изготвянето на същите.
Председател:
Г. Георгиев
5662

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 163
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец,
Софийска област, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на по
землен имот с идентификатор 090018, намиращ
се в м. Дългата орница по КВС на землището на
гр. Правец, с отреждане за жилищно строителство.
В имота се предвижда свободно по начин и ниско
по характер жилищно застрояване съгласно черве
ните ограничителни линии; на 4 м от полски път,
на 3 м от страничните имотни граници и на 5 м
от дъното на имота, при височина на застрояване
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≤ 10 м; плътност на застрояване – максимално
50 %; интензивност на застрояване – Кинт. – 0,8;
озеленена площ – минимум 40 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
5546
РЕШЕНИЕ № 164
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец,
Софийска област, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация на с. Ка
лугерово, община Правец, като се включват
в регулационните граници на селото бивши
земеделски земи с променено предназначение,
от 9 дка, четвърта категория, в обхвата на т. 1,
буква „а“ от Решение № КЗ-3 от 2.02.1988 г. на
Комисията за земята, и от тези земи се образува
резервен терен до кв. 18 по червените линии и
цифри в приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
5547
РЕШЕНИЕ № 165
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец,
Софийска област, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за довеж
даща инфраструктура – електроснабдяване през
полски път № 000866, собственост на Община
Правец, относно промяна предназначението на
земеделска земя за жилищни нужди, предста
вляваща поземлен имот с идентификатор 090018,
намиращ се в м. Дългата орница, от картата
на възстановената собственост на землището
на гр. Правец, собственост на Тота Илиева
Белчинова.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
5548
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РЕШЕНИЕ № 166
от 27 април 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец,
Софийска област, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за довеж
даща инфраструктура – водоснабдяване и кана
лизация през полски път № 000866 и полски път
№ 872, собственост на Община Правец, относно
промяна предназначението на земеделска земя
за жилищни нужди, представляваща поземлен
имот с идентификатор 090018, намиращ се в м.
Дългата орница, от картата на възстановената
собственост на землището на гр. Правец, соб
ственост на Тота Илиева Белчинова.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
5549
РЕШЕНИЕ № 167
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец,
Софийска област, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на по
землен имот с идентификатор 087098, намиращ
се в м. Елаша по КВС на землището на гр. Пра
вец, с отреждане за жилищно строителство. В
имота се предвижда свободно по начин и ниско
по характер жилищно застрояване съгласно
червените ограничителни линии при спазване
сервитута на електропровод 20 kV, на 4 м от гра
ниците на имота, при височина на застрояване
≤ 10 м; плътност на застрояване – максимално
40 %; интензивност на застрояване – Кинт. – 0,8;
озеленена площ – минимум 50 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец, пред Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
5550

ОБЩИНА РИЛА
РЕШЕНИЕ № 85
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129 ЗУТ във връзка с Решение № I.1.2 от
протокол № 1 от 12.01.2012 г. на ОЕСУТ и доклад
вх. № РД 02.09-085/20.03.2012 г. от кмета на Об
щина Рила Общинският съвет – гр. Рила, реши:
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Електро
захранване на Пречиствателна станция за от
падни води (ПСОВ) на гр. Рила – кабелна линия
20 kV, тип CAXEkT 3х(1х185)“, с възложител
Община Рила.
Парцеларният план се отнася за трасе на
електропровод 20 kV с дължина 653 м от ВЕЛ
20 kV „Рилска река“ до ПСОВ в имот № 166048,
местност Ели дере, по КВС на землище Рила в
териториалния обхват на община Рила.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Рила, пред Админис
тративния съд – Кюстендил.
Председател:
Н. Каралийска-Василева
5400

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 187
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 5 от 4.04.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„АМ „Марица“, участък Любимец – Капитан
Андреево от км 89+100 до км 108+260 – рекон
струкция на ел. стълб 20 kV при км 103+100“,
намиращ се в землището на Свиленград.
Неразделна част от това решение са прило
женият план и графичната и текстовата част.
Председател:
Г. Еленков
5678
РЕШЕНИЕ № 213
от 31 май 2012 г.
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РЕШЕНИЕ № 214
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 6 от 9.05.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел.
схема към него на ПИ № 982006 в м. Лозенски
път в землището на Свиленград, като имотът се
отрежда „за магазин за строителни материали“ и
се определя свободно нискоетажно застрояване
в него с ограничителни линии на застрояване
в червен цвят и устройствени показатели Пза
стр. – 80 %; Кинт. – 2,0; минимална озеленена
площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване, ВиК и ел. схемата към него.
Председател:
Г. Еленков
5643
РЕШЕНИЕ № 215
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 6 от 9.05.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел.
схемите към него на ПИ № 342041 в м. Под Ба
яндър в землището на Свиленград, като в него
се определя свободно нискоетажно застрояване
„За автоборса“ с ограничителни линии на застро
яване в червен цвят и устройствени показатели
Пзастр. – 80 %; Кинт. – 2,0; минимална озеленена
площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване, ВиК и ел. схемите към него.
Председател:
Г. Еленков
5644

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 6 от 9.05.2012 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване и ел. схема
към него на ПИ № 009349, ПИ № 009350, ПИ
№ 009351, ПИ № 009352 и ПИ № 009353 в м. Речни
лозя в землището на Свиленград, като имотите
се отреждат за „Производство на ел. енергия и
други производствени дейности“ и се определя
застрояване в тях с ограничителни линии на
застрояване в червен цвят и устройствени пока
затели Пзастр. – 80 %; Кинт. – 2,5; минимална
озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.
Председател:
Г. Еленков
5642
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РЕШЕНИЕ № 171
от 6 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ във връзка с изграждане на техническа
инфраструктура за обслужване на обекти на Ми
нистерството на вътрешни работи Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементи на техническата
инфраструктура извън строителните граници
за обект: „Ел. проводно отк лонение 0,4 kV
(подземен кабел)“, преминаващо през следните
имоти: ПИ 000428 и 000430, общински горски
фонд; землище с. Росен (ЕК АТТЕ 63029), като
трасето и сервитутът на подземната кабелна
линия са съгласно ситуационното разположе
ние на кабелната линия и сервитутните линии
съгласно Наредба № 16 (приложение № 1 към
чл. 17, ал. 1, т. 1), т.е. сервитутната зона/ивица

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

е предвидена по 2 метра осово от едната страна
и 1 метър от другата, което разположение е не
разделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
5520
РЕШЕНИЕ № 209
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Со
зопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за промяна предназ
начението на земеделска земя, представляваща
поземлен имот № 81178.55.19, местност Акра,
землище гр. Черноморец, извън границите на
населени места, за изг ра ж дане на Кана лна
помпена станция. С внесения проект за ПУП се
обособява един нов урегулиран поземлен имот
с № II-55.19 с площ 1047 кв. м, местност Акра,
землище гр. Черноморец, за изграждане на КПС
(Канална помпена станция) при плътност на
застрояване – 20 %, Нмакс. – 7 м, Кинт. – 0,5,
минимална озеленена площ – 70 %, като 1/2 от
нея да е отредена за дървесна растителност.
Обект КПС е обявен с Решение № 1067 от
протокол № 48 от 23.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол, за обект от първостепенно
значение за Община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
5701

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-262
от 5 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол № 4
от 14.05.2012 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията, доклад за оценяване
на съответствието на работния инвестиционен
проект със съществените изисквания към стро
ежите и Заявление с вх. № 26-00-425 от 2.03.2012 г.
от „Елфе“ – ЕООД, гр. Твърдица, нареждам:
Одобрявам ПУП – парцеларния план за обект
„Подземна оптична мрежа за пренос на далеко
съобщителни услуги“, община Мъглиж, община
Николаево, община Гурково, област Стара Загора,
с възложител от „Елфе“ – ЕООД, гр. Твърдица,
със седалище и адрес на управление гр. Твърдица,

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

кв. Козарево, ул. Средна гора 19, ЕИК 11959535,
представлявано от Ферер Петров Стайков, уп
равител и едноличен собственик на капитала.
Проектант на обекта е „Светгео“ – ЕООД, Со
фия, със седалище и адрес на управление София,
ул. Адам Мицкевич 4В, ет. 2, офис 2.
Обектът е трета категория съгласно ЗУТ и
Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи. Трасето е разположено: в об
щина Гурково в имоти, общинска собственост и
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 18157.158.772 на
НК „Железопътна инфраструктура“, землище
с. Конаре, имот № 38203. 501.675 на МОСВ, и път
IV клас; в община Николаево – с. Нова махала,
и гр. Николаево в имоти, общинска собственост,
имоти № 51648.27.73, № 51648.48.77 и № 51648.48.86
на НК „Железопътна инфраструктура“, имоти
№ 51648.36.23, 51648.36.306 на МОСВ; в община
Мъглиж, землище на с. Ветрен, в имоти, общин
ска собственост, и имоти № 000287, № 000664 на
МЗГ – ХМС; землище на с. Дъбово в имоти, об
щинска собственост, и имоти № 000211, № 000217,
№ 000228, № 000242, № 000260, № 000299, № 000318
на МЗГ – ХМС и № 000333 на МОСВ; землище
на с. Зимница в имоти, общинска собственост, и
имоти № 000233, № 000234, № 000236, № 000262,
№ 000263 на МЗГ – ХМС; землище на гр. Мъг
лиж в имоти, общинска собственост, и имоти
№ 49494.365.452, № 49494.504.256, № 49494.604.259
на МЗГ – ХМС; имот № 49494.504.113 на НК
„Железопътна инфраструктура“; землище на
с. Тулово в имоти, общинска собственост, и
имоти № 000002, № 000003, № 000223, № 000225
на МЗГ – ХМС, № 000416, № 000418 на МОСВ и
№ 000286 път II клас; землище на с. Юлиево в
имоти, общинска собственост, и имоти № 000341,
№ 000342 на МЗГ – ХМС.
Оптичният кабел от с. Тулово до гр. Гурково
върви успоредно на газопровода на фирма „Си
тигаз – България“ – АД, подземно, при спазени
всички норми и изисквания за разполагане на
технически проводи и съоръжения.
С Разрешение № 12 от 2.11.2011 г. от областния
управител на област Стара Загора е разрешено
изработване на ПУП на основание чл. 124, ал. 3 и
4 ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и ал. 2 ЗУТ.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА общинските съвети в трите
общини са съгласували ПУП с решения: № 36
от 12.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Ни
колаево, № 77 от 29.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Гурково, и № 117 от 27.04.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Мъглиж.
Представени са Решение на МЗХ – КЗ № КЗЗ-1
от 24.02.2012 г. за промяна предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди и утвър
ждаване на трасе за проектиране, съгласувателно
писмо изх. № АД № СП-68 от 11.01.2012 г. от
„Ситигаз – България“, писмо изх. № КОС-01-3839
от 12.12.2011 г. от Министерството на околната
среда и водите, Регионална инспекция – Стара
Загора, относно ОВОС, че обектът не подлежи
на процедури по оценка на въздействието върху
околната среда, съгласувателни протоколи № 49,
50, 51 от 23.12.2012 г. от „ЕВН България електро
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разпределение“ – АД, протокол № 99-605 от 2012 г.
от Службата по ГКР – гр. Стара Загора, за про
верка на данните в ИКИР за ПУП – ПП, писмо
№ ЖИ-2050 от 1.02.2012 г. от ДП „Национална
компания железопътна инфраструктура“ – Со
фия, писма изх. № 1583, 1585, 1584 от 11.01.2011 г.
от „Вивател – БТК“ – АД, разрешение № 3 от
4.05.2012 г. от Областно пътно управление – Ста
ра Загора, съгласувателно писмо изх. № 1557 от
19.05.2012 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон Горна Тунджа – Стара Загора, и писмо изх.
№ РД-11-87 от 19.05.2012 г. от МОСВ – Басейнова
дирекция по управление на водите – Пловдив.
Изготвен е доклад за оценяване на съответ
ствието на работните инвестиционни проекти
със съществените изисквания към строежите от
„ЕРМА консултинг“ – ООД, София, ул. Обори
ще 51, с лиценз № ЛК-000547 от 12.10.2006 г. със
срок на валидност до 12.10.2016 г. В част ПУП
от доклада е отбелязано, че същият е разработен
съгласно изискванията и че сервитутната зона е
приета съгласно изискванията на Наредба № 5
от 2009 г. за реда и начина за определяне на
размера, разположението и специалния режим
за упражняване на сервитутите на електронните
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната
с тях инфраструктура.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.
Областен управител:
Н. Недялков
5688

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 151
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изме
нение на план за застрояване на поземлени имоти
с кадастрален № 107023, № 107028, № 107029,
№ 107030 и № 107031, намиращи се извън урба
низираните територии в местност Старата река,
землище с. Змейово, община Стара Загора – част
от комплексен проект за инвестиционна инициа
тива – собственост на Янка Ганчева Драгиева и
Динко Тенев Тамахкяров. С изменението на плана
за застрояване в имотите се установява жилищ
на устройствена зона – Жм – с малка височина
на застрояване (Н < 10 м) – свободно основно
застрояване, със следните нормативни показа
тели: максимална плътност на застрояване – до
50 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %.
Подробният устройствен план е неразделна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива за изграждане на обект: „Жилищна
сграда – етапно строителство“ в поземлен имот
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с кадастрален № 107031, местност Старата река,
землище с. Змейово, община Стара Загора. За
проекта има издадено Разрешение за строеж
№ РС – И – 317 от 23.05.2012 г.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
5402

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 61
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Те
тевен, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване и регулация за поземлен имот
№ 042073, м. Дълга ливада, землище на с. Го
лям извор, област Ловеч – „За ниско жилищно
застрояване“, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПРЗ с червени и сини ли
нии и надписи с показатели: устройствена зона,
обозначена като „Жм“ (жилищни нужди); мак
симална височина – 10 м; максимална плътност
на застрояване – 60 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; начин на застроява
не – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния
съд – Ловеч.
Председател:
М. Бояджиева
5467
РЕШЕНИЕ № 62
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Те
тевен, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване и регулация за поземлен имот с
идентификатор 72343.54.89, м. Преграда, гр. Те
тевен, област Ловеч, който се урегулира в УПИ
VII-54.89 – „За ниско жилищно застрояване“, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПРЗ с червени и сини линии и надписи
с показатели: устройствена зона „Ок“; макси
мална височина – 10 м; максимална плътност на
застрояване – 30 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – 1,5; минимална
озеленена площ – 50 %; начин на застроява
не – свободностоящо.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния
съд – Ловеч.
Председател:
М. Бояджиева
5468
РЕШЕНИЕ № 63
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Те
тевен, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване и регулация за поземлен имот
с идентификатор 72343.68.101, м. Пладнището,
гр. Тетевен, област Ловеч, който се урегулира
в УПИ I – 68.101 – „За ниско жилищно застро
яване“, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПРЗ с червени и сини ли
нии и надписи с показатели: устройствена зона
„Ок“; максимална височина – 10 м; максимална
плътност на застрояване – 30 %; максимален ко
ефициент на интензивност на застрояване – 1,5;
минимална озеленена площ – 50 %; начин на
застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния
съд – Ловеч.
Председател:
М. Бояджиева
5469

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 136
от 16 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на ПИ 77181.25.89, местност Старите
лозя, землище на гр. Харманли.
За поземлен имот 77181.25.89 се определя
предназначение „За производство на млечни
произведения“ при следните показатели на за
строяване на имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пазстр.) – макс. 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – макс. 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – е.
Линиите на застрояване са съгласно графич
ната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
5403
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РЕШЕНИЕ № 137
от 16 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 252003, 252004, 252005,
053006, 053007 и 053008, местност Чучора, землище
на с. Доситеево, община Харманли.
За поземлени имоти № 252003, 252004, 252005,
053006, 053007 и 053008 се определя предназначение
„За производство, складове, търговски и обслуж
ващи обекти, газостанция, бензиностанция“ при
следните показатели на застрояване на имотите:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пазстр.) – макс. 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – макс. 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – е.
Линиите на застрояване са съгласно графич
ната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
5404
РЕШЕНИЕ № 138
от 16 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ 034006, местност Камен
на къща, землище на с. Остър камък, община
Харманли.
За поземлен имот № 034006 се определ я
предназначение „За трафопост“ при следните
показатели на застрояване на имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пазстр.) – макс. 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – макс. 2;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – е.
Линиите на застрояване са съгласно графич
ната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
5405
РЕШЕНИЕ № 139
от 16 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, реши:
Одобрява парцеларен план и трасировъчен план
за частта от трасето, преминаваща през регулацията
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на гр. Харманли, за изграждане на кабелна линия
НН, КРШ, ЕТ на обект: „Склад за строителни
материали“ в ПИ 77181.23.5, местност Старите
лозя в землище на гр. Харманли и специализи
рана план-схема за външно електрозахранване.
Частта от трасето на кабелната линия с дъл
жина 74,34 м преминава през общински имоти:
ПИ 77181.1.22 и 77181.22.210 – полски пътища,
съгласно графичната част на проекта.
Частта от трасето на кабелната линия с дъл
жина 207,14 м в регулацията на гр. Харманли пре
минава по улица с о.т. № 494д, № 1669а, № 1669 и
№ 1667, попадаща в ПИ 77181.20.7 и ПИ 77181.20.8,
и през ПИ 77181.20.4 – общинска собственост, с
дължина 56,46 м съгласно трасировъчен план.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
5406
РЕШЕНИЕ № 140
от 16 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на ПИ 77181.23.5, местност Старите
лозя, землище на гр. Харманли.
За поземлен имот 77181.23.5 се определя пред
назначение „За складови и търговски дейности“
при следните показатели на застрояване на имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пазстр.) – макс. 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – макс. 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – е.
Линиите на застрояване са съгласно графич
ната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
5407
РЕШЕНИЕ № 141
от 16 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, реши:
Одобрява парцеларен план за кабелна линия
СРН с трафопост за външно електрозахранване
на обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ
77181.1.338, местност Каратопрака, по кадастрал
ната карта на гр. Харманли с инвеститор „Топ
Енерджи БГ“ – ООД, минаващо през поземлен
имот 77181.1.331 – собственост на наследници
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на Михаил Илиев Лайков, съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
5408

ОБЩИНА ЯКОРУДА
РЕШЕНИЕ № 73
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Якоруда, одобрява
ПУП – план за улична регулация между о.т. 78
и о.т. 81 (улица между кв. 18 и кв. 19) по плана
на с. Юруково, община Якоруда.
Председател:
М. Осман
5680

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 116
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и Решение № 2 от 3.02.2012 г. на Експертния съ
вет по устройство на територията Общинският
съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имоти
№ 016002 и 016003 в землището на с. Близнаци във
връзка с промяна статута на земята с отреждане
„За жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
5473
РЕШЕНИЕ№ 117
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и Решение № 2 от 3.02.2012 г. на Експертния съ
вет по устройство на територията Общинският
съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ
№ 023001, 023002, 023003 в землището на с. Близ
наци във връзка с промяна статута на земята с
отреждане „За жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
5474
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РЕШЕНИЕ № 120
от 27 април 2012 г.

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и Решение № 2 от 3.02.2012 г. на Експертния съ
вет по устройство на територията Общинският
съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот
№ 58445.89.571 в землището на с. Приселци във
връзка с промяна статута на земята с отреждане
„За жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.

РЕШЕНИЕ № 6/47
от 2 май 2012 г.

Председател:
М. Черкезов
5475

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА

Председател:
П. Янкова
5410

РЕШЕНИЕ № 133
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветри
но, реши:
Одобрява П У П – план за заст рояване за
отреждане на имот № 003057 за ЖМ (жилищно
строителство с малка височина) по КВС, с. Невша,
община Ветрино, област Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Стефанов
5409

ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 106
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кайнар
джа, одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за промяна трасето на ел. кабел
20 kV на ВЕЛ – Голеш, свързващо чрез подземен
кабел ПИ № 017009 и ПИ 027004, преминаващ ПИ
№ 040022, 040007, 030030 и 030012, в землището
на с. Зарник за обект: „Фотоволтаична централа с
мощност 4961,28 kWp в имоти № 017009, № 027004
в землището на с. Зарник, община Кайнарджа“.
Председател:
И. Петков
5679

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и прото
кол № 1 от 18.04.2012 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за изработване на ПУП – ПП
за трасе на кабелна линия за захранване на
фотоволтаична електрическа централа 100 kWр
от ПИ № 059044 до № 011146 в Стопанския
двор – с. Лозенец.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми
нистративния съд – Добрич.

ОБЩИНА С. НОВО СЕЛО,
ОБЛАСТ ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД-02-287
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1,
т. 23 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП,
чл. 15, ал. 1 ППЗНП, приложение № 1 към чл. 3,
ал. 7 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на на
родната просвета и Решение № 6 на Общинския
съвет – с. Ново село, от 27.04.2012 г. нареждам:
1. Преобразувам чрез сливане като филиали
към ОДЗ „Акад. Стефан Младенов“, с. Ново село,
следните детски заведения:
ЦДГ, с. Флорентин, община Ново село;
ЦДГ, с. Винарово, община Ново село;
ЦДГ „Зорница“, с. Флорентин, община Ново
село.
2. Обучението на децата от населените места
на вливащите се детски градини по т. 1 да се
осъществява в съответните населени места, като
групите функционират като филиали.
3. Задължителната документация на детските
градини по т. 1, наличният инвентар и сградният
фонд – публична общинска собственост, да се
приемат за управление и стопанисване от ОДЗ
„Акад. Стефан Младенов“, с. Ново село.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между преобразуваните чрез вливане детски
градини и приемащата ОДЗ.
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5. Трансформирам длъжността „директор“ на
детските градини по т. 1 в длъжност „учител“
считано от 1.09.2012 г.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
детските заведения по т. 1 се прехвърлят към
ОДЗ „Акад. Стефан Младенов“, с. Ново село,
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
7. Числеността на персонала на ОДЗ „Акад.
Стефан Младенов“, с. Ново село, да се определи
съгласно разпоредбите на чл. 12 от Наредба № 3
на МОН от 2008 г.
8. Преобразуването чрез сливане на детските
заведения по т. 1 като филиали към ОДЗ „Акад.
Стефан Младенов“, с. Ново село, да се извърши
към 1.09.2012 г.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на секретаря на Община Ново село.
Кмет:
Г. Стоенелов
5582

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 92
от 22 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабел
средно напрежение (СН) от проектна бетон
на комплектна трансформаторна подстанция
(ПБКТП) 2 до ПБКТП 1, намиращ се в урегулиран
поземлен имот (УПИ) І-53, кв. 14 по ПУП – план
за регулация (ПР) и план за регулация и застро
яване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот
(ПИ) с № 014053, намиращ се в м. Демир алан
по картата за възстановената собственост (КВС)
на землище с. Сини рид с единен класификатор
за административно-териториалните и територи
алните единици (ЕКАТТЕ) 80296, община Руен,
област Бургас, съгласно текстовата и графичната
част на проектоплана.
На основание чл. 215, ал. 4 и чл. 215, ал. 1
ЗУТ решението подлежи на обжалване в едно
месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас,
чрез Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
5611

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 37
от 5 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5
и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – с. Черноочене, приема решение
за одобряване на пазарни оценки и за продажба
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чрез публичен търг, с начални цени за търга – по
оценка на лицензиран оценител, на обособени
търговски обекти, тип „ЛОК“ в УПИ ІІ-15, кв.
15 в с. Черноочене (актувани с акт за частна об
щинска собственост № 491 от 24.08.2009 г.): ЛОК
№ 2 – „Клуб на инвалида“, застроена площ на
сградата – 44,60 м 2 , застроена площ на площад
ка – 8,40 м 2 , право на строеж – 53,00 м 2 , с начална
тръжна цена 13 900 лв.; ЛОК № 3 – „Магазин
за строителни материали“, застроена площ на
сградата – 61,30 м 2 , застроена площ на площад
ка – 23,50 м 2 , право на строеж – 84,80 м 2 , с начална
тръжна цена 20 000 лв.; ЛОК № 5 – „Магазин за
хранителни стоки“, застроена площ на сграда
та – 45,30 м 2 , застроена площ на площадка – 8,90
м 2 , право на строеж – 54,20 м 2 , с начална тръжна
цена 14 300 лв. Търгът да се проведе при след
ните условия:
1. Начин на плащане – в брой, в касата на
общината или по банков път в СИ Банка, клон
гр. Кърджали; IBAN: BG04BUIB7897320614309,
BIC: BUIBBGSF.
2. Срок на плащане – до 14 дни от датата на
връчване на заповедта на спечелилия търга.
3. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор.
5. Тръжната документация ще се продава в
Информационния център на общинската админи
страция до 40-ия календарен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Цената на тръжната документация е 50 лв.
без ДДС.
7. Депозитът за участие е в размер 10 % от
началната тръжна цена и ще се внася в касата или
в набирателната сметка на общината в СИ Банка,
клон гр. Кърджали, в сроковете за подаване на
предложенията: IBAN: BG21BUIB78973306143003,
BIC: BUIBBGSF.
8. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 42-рия календарен ден от
датата на обнародване на решението в „Държа
вен вестник“.
9. Огледи на обектите за приватизация да се
извършват в срок до датата на провеждане на
търга всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч.
10. Търгът да се проведе на 45-ия календарен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 10 ч. в салона на читали
щето в с. Черноочене.
11. При неизлъчване на купувачи или не
продажба на някой общински недвижим имот
повторен търг да се проведе след изтичане на
45-ия ден от провеждането на първия търг при
същите първоначални цени и условия.
12. Паричните постъпления от приватиза
цията да се отчетат съгласно изискванията на
чл. 10 ЗПСК.
13. Възлага на кмета на общината да органи
зира и проведе търговете, да определи спечелилия
търга участник и да сключи приватизационния
договор за покупко-продажба с него.
Председател:
Б. Газиюмер
5367
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33. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 154, ал. 5
и чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ обявява, че е издал на
Агенция „Пътна инфраструктура“ – София, Запо
вед № РД-02-14-1376 от 23.05.2012 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-53 от 28.09.2011 г.
за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 1 в участъка „Долна
Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000:
1. Надлез на път III-6041 „с. Долна Диканя – с. Гъ
лъбник“ при км 307.910; 2. Подлез при км 313+524;
3. Подпорни стени на подлез при км 313+523,72“,
с допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 АПК. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния админи
стративен съд в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез министъра на регио
налното развитие и благоустройството. Заповедта
№ РД-02-14-1376 от 23.05.2012 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-53 от 28.09.2011 г.
може да бъде обжалвана в 14-дневен срок след
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
5723
8. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 152,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е издадено Разрешение за
строеж № РС-20 от 4.06.2012 г. на „Мини Мари
ца-Изток“ – ЕАД, за обект: „Претоварен пункт
по направление жп гара „Трояново 1“ – ТЕЦ
1“, намиращ се в ПИ № 285 в землището на
с. Трояново, ЕК АТТЕ 73225, община Раднево,
област Стара Загора, със следните етапи: Етап
І: Понизителна подстанция 20/6,3 kV – 10 МVА
за ел. захранване на претоварен пункт и ВГЛТ;
Етап ІІ: Претоварен пункт по направление жп
гара „Трояново 1“ – ТЕЦ 1. СМР под кота ±0,00.
СМР над кота ±0,00. Почистваща транспортна
система. Противопожарно водоснабдяване; Етап
ІІІ: Фундаменти на задвижни станции на ГЛТ
2001 и ГЛТ 2002. Стоманени естакади на ГЛТ
2001 и ГЛТ 2002. Двупътни пресипки с клапа
(разпределящи съоръжения). Диспечерски пункт
и електрокъща на задвижваща станция на ВГЛТ
2003; Етап ІV: Претоварен пункт по направление
жп гара „Трояново 1“ – ТЕЦ 1 – Северна зона и
Площадка Юг (Генплан и вертикална планиров
ка). На основание чл. 60, ал. 1 АПК за защита
на особено важни държавни и обществени ин
тереси е допуснато предварително изпълнение
на разрешението за строеж. Предварителното
изпълнение може да бъде обжалвано пред Адми
нистративния съд – София-град, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
МРРБ. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Административния съд – Со
фия-град, в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
5724
48. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постанов
ление за възлагане на недви ж им имот изх.
№ 0248/2011/0 0 0296 о т 22.05.2012 г. въ зла га
на „Прогрес БГ“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ
201752812, с адрес: Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв.
Пясъците 102, к/с „Сий Дриймс“, следната недви
жима вещ, представляваща: самостоятелен обект
в сграда – апартамент с идентификатор на самия
обект 51500.507.600.1.6, намиращ се в Несебър, к.к.
Слънчев бряг – запад, к/с „Сий Дриймс“, блок А,
ет. 1, ап. 6, с площ 39,50 кв. м, в сграда № 1 и
разположен в поземлен имот с идентификатор
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51500.507.600, състоящ се от дневна с кухненски
бокс, баня с тоалетна и балкон, намиращ се
на първи надпартерен етаж, кота +2,80 м, при
граници: на изток – двор, на запад – стълбище
и общ коридор, на север – двор, на юг – ап. № 7,
отгоре – ап. № 12, отдолу – ап. № 1, както и
съответните 2,35 % идеални части от общите
части на сградата за сумата 26 305 лв. Имотите
се продават такива, каквито са в момента на
продажбата и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
5657
49. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постано
вление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 0248/2011/000292 от 21.05.2012 г. възлага на
Антоанета Ангелова Краева с постоянен адрес:
Русе, ул. Родопи 2, вх. 4, ет. 8, ап. 24, следната
недвижима вещ, представляваща: самостоятелен
обект в сграда – фризьорски салон с идентифика
тор на самия обект 51500.507.176.3.7, намиращ се
в поземлен имот с идентификатор 51500.507.176
в Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, к/с „Съмър
Дриймс“ 1, вх. В, ет. 1, В4, в сграда № 3 със
застроена площ 32,06 кв. м на първи етаж, кота
+0,00 м, при граници: от изток – магазин В5, от
запад – двор, от север – двор, от юг – стълбище,
отгоре – ап. В7, както и 0,54 % идеални части от
общите части на сградата за сумата 21 200 лв.
Имотите се продават такива, каквито са в момента
на продажбата и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
5658
71. – ВТУ „Т. Каблешков“, София, обявява
конкурси за редовни и задочни докторанти в
област на висше образование 5 „Технически на
уки“, професионално направление: 5.1 Машинно
инженерство: 02.01.48 Подемно-транспортни ма
шини – 1 редовна, 1 задочна; 02.01.50 Локомотиви,
вагони, трамваи – 1 редовна, 1 задочна; 02.14.04
Подвижен железопътен състав и теглителна сила
на влаковете – 1 задочна; 02.14.16 Механизация
и автоматизация на товарно-разтоварните ра
боти – 1 редовна, 1 задочна; 02.19.08 Динамика,
якост и надеждност на машините, апаратите и
съоръженията – 2 редовни; 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика: 02.04.15 Електро
снабдяване и електрообзавеждане на транспор
та – 2 редовни, 1 задочна; 5.3 Комуникационна
и компютърна техника: 02.07.27 Осигурителна
техника и системи – 2 редовни; 02.07.20 Комуни
кационни мрежи и системи – 2 задочни; 02.07.01
Теоретични основи на комуникационната техни
ка – 1 задочна; 5.5 Транспорт, корабоплаване и
авиация: 02.14.05 Управление и експлоатация на
железопътния транспорт – 1 редовна, 1 задочна;
02.14.01 Транспортни системи и транспортни тех
нологии – 1 редовна, 1 задочна; 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия: 02.15.04 Строителни
конструкции – 1 редовна, 1 задочна; 02.15.05
Строителни материали и изделия и технология
на производството им – 1 редовна, 1 задочна;
02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно
строителство – 1 редовна, 1 задочна; 02.15.01
Технология и механизация на строителното про
изводство – 1 редовна, 1 задочна, всички със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вест
ник“. Кандидатите подават следните документи:
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заявление (по образец); автобиография; диплом
за „Магистър“ или нотариално заверено копие
и приложението към нея; мед. свидетелство; 2
снимки; списък на публикации, ако има такива;
копие от документ за гражданство; удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище; касо
ва бележка за платена такса за кандидатстване.
Документи се подават във ВТУ „Т. Каблешков“,
кв. „Слатина“, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
5739
82. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конку рси за
трима професори в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално на
правление 7.1. Медицина и научна специалност
Педиатрия за нуждите на Катедра по педиатрия:
един – за база УМБАЛ „Александровска“, и два
ма – за база СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“ – ЕАД,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в личен състав
на СБАЛДБ, София 1606, ул. Акад. Ив. Гешов
11, тел. 02/815-42-97.
5619
82а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за двама
главни асистенти в област на висше образование
Ши
фър

4. Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.3. Биологически
науки и научна специалност Биохимия за нуждите
на Катедрата по медицинска химия и биохимия
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1431,
ул. Здраве 2, тел. 02/954-17-15, 02/917-26-94.
5620
43. – Международното висше бизнес училище, Ботевград, обявява конкурси за: доценти по
Право (Информационно право) – един; Туризъм
(Маркетинг на туристическия продукт) – един;
докторанти по Икономика и управление по отра
сли (индустрия, туризъм) – шест, всички със срок
3 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и подаване на документи – в
Ботевград, ул. Гурко 14, тел. 0723 68812.
5773
71. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2012 – 2013 г. в съответствие
с Решение № 375 от 11.05.2012 г. на Министерския
съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 3 от
24.02.2012 г., със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“:

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

задочна

2

-

1

-

1

-

1

-

Индустриална електроника

1

-

Автоматизация на производството

1

-

1

-

1

-

3

-

Технология на млякото и млечните продукти

1

-

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

3

-

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

-

Технология на продуктите за обществено хранене

1

-

Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените
продукти и на смесите

-

1

Социални, стопански и правни науки

3.8.

Икономика
Икономика и управление

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки
Биохимия
Биологически науки
Микробиология

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост

5.2.

5.3.

Електротехника, електроника и автоматика

Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи

5.4.

Енергетика
Промишлена топлотехника

5.11.

Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони
и белтъчини)

5.12.

Форма на обучение
редовна

3.

4.3.

С Т Р. 6 1

Хранителни технологии

С Т Р.
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Кандидатите подават следните документи до
ректора на УХТ: 1. заявление по образец; 2.
автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квали
фикационна степен „магистър“ и приложението
към нея; 4. документ за платена такса за учас
тие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за
изпит по специалност и 25 лв. за изпит по чужд
език) – плащането се извършва в касата на УХТ;
5. медицинско свидетелство; 6. удостоверениесправка от психодиспансер; 7. свидетелство за
съдимост. Всички документи се подават в рамките
до седем работни дни след изтичане на обявения
срок от 2 месеца в УХТ, бул. Марица 26, Пловдив,
тел. 032/643 637; 032/603 809.
5593
97. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за главни
асистенти по: 5. Технически науки; 5.12. Храни
телни технологии (Технология на дестилатите и
високоалкохолните напитки) – един; 3. Социални,
стопански и правни науки; 3.8. Икономика – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета в Пловдив,
бул. Марица 26, тел. 032/603 603, до 7 работни
дни след изтичане на срока на обявлението в
„Държавен вестник“.
5632
54. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по област на висше образование 9. Си
гурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност);
доцент по област на висше образование 1. Педа
гогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика (Специална педагогика – Педагогика
за деца с интелектуална недостатъчност), двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректорска канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус
1, каб. 124, тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM:
0899 901943.
5697
621. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, анулира
обявените конкурси на Института за космически
изследвания и технологии при БАН – София (ДВ,
бр. 42 от 2012 г., стр. 75), и обявява нови конкурси
за: професори в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика:
професионално направление 4.1. Физически науки;
научна специалност Физика на океана, атмосфе
рата и околоземното пространство, за нуждите
на секция „Слънчево-земна физика“ – един; про
фесионално направление 4.4. Науки за Земята;
научна специалност Дистанционни изследвания,
за нуждите на секция „Системи за дистанционни
изследвания“ – един; главен асистент в област на
висше образование 4. Природни науки, математи
ка и информатика; професионално направление
4.4. Науки за Земята; научна специалност Дис
танционни изследвания, за нуждите на секция
„Аерокосмическа информация“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи – в канцела
рията на института – София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
5769
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21. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия обявява конкурси по профе
сионално направление 6.1. Растениевъдство за
професори по: научна специалност Почвозна
ние – един, за нуждите на секция „Химия на
почвата“; научна специалност Общо земеде
лие – един, за нуждите на секция „Системи на
земеделие и математическо моделиране“, двата
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1080,
ул. Шосе Банкя 7.
5775

СЪДИЛИЩА
А дминистративният съд – Бу ргас, на ос
нование чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Лидия Димитрова Георгиева на
Решение № 29-34 от 18.12.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, за одобряване на ПУП – ПУР
за разширение на кв. Сарафово – масив 14 и 15,
местност Манаф хенде и местност Манастирско
то, с който се предвиждат обслужващи улици
и се обособяват квартали от № 70 до № 82, по
повод на което е образувано адм.д. № 2764/2011
по описа на съда, насрочено за 9.10.2012 г. в
13,30 ч. Заинтересованите лица могат да се кон
ституират като ответници в производството по
адм.д. № 2764/2011 в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за български граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани на български език; седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието се прилагат писмени доказателства, които
удостоверяват качеството на заинтересувано лице
на заявителя.
5726
Луковитският районен съд, гражданска коле
гия, призовава Пламен Дишков Петков с последен
адрес област Ловеч, община Луковит, с. Дерманци,
ул. Тракия 8, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 8.08.2012 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр. д. № 494/2011, заведено от Динка Г. Василева,
Пенка Г. Хаджиева, по чл. 341 и сл. ГПК. От
ветникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5725
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр. д.
№ 578 от 2012 г. по предявено на 23.03.2012 г. мо
тивирано искане на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност със
седалище София с правно основание по чл. 28, ал. 1
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ЗОПДИППД, с цена на иска – 173 869,61 лв., срещу
Георги Иванов Иванов и Нели Гешева Иванова
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 173 869,61 лв., а именно:
От двамата ответници – на основание чл. 10,
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
– 1/4 ид. част от поземлен имот, представля
ващ земеделска земя – стопански двор с када
стрален идентификатор 81178.32.449 по КК на
гр. Черноморец, община Созопол, в землището
на гр. Черноморец, местността Кайряка, с площ
16 000 кв. м, при граници: от юг – имоти с кадас
трални идентификатори 81178.32.348, 81178.32.390,
81178.32.212; от изток – имот с кадастрален иден
тификатор 81178.32.211; от север – имоти с кадас
трални идентификатори 81178.32.434 и 81178.32.402;
от запад – имот с кадастрален идентификатор
81178.32.448;
– 1/2 ид. част от поземлен имот, представля
ващ урбанизирана територия – стопански двор с
кадастрален идентификатор 81178.32.451 по КК на
гр. Черноморец, община Созопол, в землището
на гр. Черноморец, местността Кайряка, с площ
6000 кв. м, при граници: имоти с кадастрал
ни идентификатори 81178.32.213, 81178.32.348,
81178.32.449, 81178.32.434,81178.32.450;
– самостоятелен обект в сграда с кадастрален
идентификатор 63015.503.10.11.14, представляващ
апартамент със застроена площ 83,00 кв. м, със
тоящ се от три стаи и кухня, в с. Атия, община
Созопол, бл. 11, ет. 4, ап. 14, ведно с прилежащия
му склад – мазе № 210, с площ от 4,90 кв. м, как
то и 8,976 % ид. ч. от общите части на сградата;
– самостоятелен обект в сграда с кадастрален
идентификатор 63015.503.10.11.17, представляващ
гараж № 2 с площ 27,14 кв. м, в с. Атия, община
Созопол, бл. 11, ет. 0, ведно с прилежащите му
2,8454 % ид. ч. от общите части на сградата;
– р емарке з а т овар ен а в т омо би л с р ег.
№ А0666ЕЕ, рама № 101482, цвят зелен, придобито
на 28.12.1991 г., пререгистрирано на 24.09.2002 г.;
– лек автомобил марка „Фиат“, модел „Мареа“,
с рег. № А8483ВТ, рама № ZFA1850000001795,
двигател № 838А30000001178, цвят светлосив
металик, придобит на 19.11.1997 г., пререгистран
на 22.08.2006 г.
От двамата ответници – на основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
Сумата от 6100 лв., придобита от продажба
на товарен автомобил – марка „ИФА“, модел
„В50Л“, с рег. № А5203 АР, рама № К506533, дви
гател № 27992378911131, цвят резеда, придобит на
28.12.1991 г., отчужден на 11.07.2003 г.
От ответника Георги Иванов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД
– сумата от 12 719,29 евро, равняващи се на
24 876,38 лв. – наличност по депозитна сметка
IBAN BG64FINV91502004538797, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата от 9473,48 евро, равняващи се на
18 528,23 лв. – наличност по срочен депозит по
сметка IBAN BG69FINV91502004538804, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 1.10.2012 г. от 13 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
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описаното по-горе имущество или върху отделни
имуществени права от него, могат да встъпят в
образуваното под горния номер дело, като предя
вят съответните искове пред Бургаския окръжен
съд като първа инстанция.
5705
Врачанският окръжен съд на основание чл. 722
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ съобщава,
че с определение на ВОС № 199 от 7.06.2011 г.
по т.д. № 10/2010 одобрява първата частична
сметка за разпределение, изготвена от синдика
на Туристическо дружество „Веслец“ – Враца,
БУЛСТАТ 000190884, в несъстоятелност, както
следва: 4838,12 лв. – т. 6, и 53,08 лв. – т. 7, удовлет
ворени вземания на кредитор – НАП, по чл. 722,
ал. 1, т. 6 и 7 ТЗ, удовлетворени вземания на Ге
орги Николов Петков – кредитор по чл. 722, ал. 1,
т. 4 – 13 ТЗ – 542,20 лв., 28 214,86 лв. по чл. 722,
ал. 1, т. 3 ТЗ – окончателно възнаграждение на
синдика – разноски по несъстоятелността – три
броя договори за консултантско и правно обслуж
ване, 100 000 лв. – частично удовлетворени взе
мания на кредитор „Булартконстръкшън“ – ООД,
Враца – договор за вещно право на ползване от
1.03.2006 г. и договор за цесия от 29.08.2011 г. Одо
брената частична сметка, приподписана от съдиядокладчик, е неразделна част от определението.
5727

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Баскетболен клуб „ЦСКА Червено знаме“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 19.07.2012 г. в 18 ч. в кафе
„Червени шампиони“ при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Баскетболен клуб „ЦСКА
„Червено знаме“ съгласно чл. 22, ал. 1 от устава
на сдружението; 2. освобождаване на членове
на управителния съвет на основание чл. 22, ал.
1, т. 4 от устава на сдружението, както и осво
бождаването им от отговорност; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. разни.
5839
38. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за по-добър живот в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.08.2012 г. в 10 ч. в Со
фия, район „Красна поляна“, ж.к. Западен парк,
бл. 1, вх. Б, ап. 14, при следния дневен ред: 1.
промяна в устава на сдружение с нестопанска цел
„Сдружение за по-добър живот в България“; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5622
2. – Управителният съвет на фондация „Славянск и у ниверситет“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо годишно
събрание на сдружението на 16.08.2012 г. в 16 ч.
на адрес: София, район „Слатина“, ул. Маестро
Михаил Милков 4, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на фондацията през
периода 2010 – 2011 г. и освобождаване от отго
ворност на членовете на управителния съвет; 2.
освобождаване на стари членове на фондацията;
3. приемане на нови членове на фондацията; 4.
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промени в състава на управителния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5776
95. – Управителният съвет на ВКК „Алекси
Николов“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 10.08.2012 г. в
18 ч. във Варна, Спортен комплекс „Черно море“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на кон
тролния съвет; 3. избор на нов управителен съвет;
4. избор на нов контролен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
5647
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дупини“, Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 13.08.2012 г. в 18 ч. във Велико Търново, ул.
Иван Вазов 16, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за определяне на дейността на „Дупи
ни“, Велико Търново, като такава в обществена
полза; 2. промяна в органите на управление на
сдружение „Дупини“, Велико Търново: избор
на нов председател от състава на управителния
съвет; промени в представителството на сдруже
нието – всеки един член на управителния съвет
сам да представлява сдружението; 3. избор на
касиер от членовете на сдружението; 4. вземане
решение за въвеждане на годишен членски внос
и определяне на размера му; 5. приемане на нов
устав. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на адреса на уп
равление на сдружението. Поканват се членовете
на сдружението на участват в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание на сдружението
ще се проведе на същата дата в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5729
2. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Кричим“, Кричим, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.07.2012 г. в 10 ч. в
Кричим, ул. Капитан Райчо 18, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за преобразу
ване – вливане на сдружение с нестопанска цел
Футболен клуб „Космос – 2011“, със седалище и
адрес на управление с. Куртово Конаре, община
Стамболийски, област Пловдив, футболен ста
дион в сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб „Кричим“ – Кричим, със седалище и адрес
на управление гр. Кричим, област Пловдив, ул.
Капитан Райчо 18, с произтичащите от това
правни последици; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. при същия дневен ред
и на същото място.
5738
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Софийският окръжен съд, търговско отделе
ние, I състав, с определение от 31.05.2012 г. свиква
на основание чл. 26, ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ по искане
на повече от 1/3 от членовете на сдружението общо
събрание на сдружение с нестопанска цел „Регион
за трансгранично сътрудничество „Нишава“ на
31.07.2012 г. в 11 ч. в гр. Божурище, бул. Европа
85, в сградата на общинската администрация, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет; проект за решение: ОС приема отчета на
управителния съвет; 2. промяна на седалището
и адреса на сдружението; проект за решение: ОС
приема новото седалище и адреса на сдружението
да бъде в гр. Сливница, пл. Съединение 1, ет. 1; 3.
избор на нов състав на управителен и контролен
съвет; проект за решение: ОС избира нов състав
на управителен и контролен съвет на сдружението;
4. промяна на устава на РТГС „Нишава“; проект
за решение: ОС приема промяна на устава на
РТГС „Нишава“; 5. други. Поканват се всички
членове на сдружението да участват лично или
чрез упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра
нието се отлага с 1 час и се провежда на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, ще
са на разположение на членовете след датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“
в сградата на общинската администрация в
гр. Божурище, бул. Европа 85.
5777
2. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Космос – 2011“, с. Куртово Конаре, община Стам
болийски, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.07.2012 г. в
10 ч. в с. Куртово Конаре, община Стамболийски,
област Пловдив, футболен стадион, при следния
дневен ред: 1. приемане на финансовия отчет за
2011 г.; 2. приемане на решение за преобразуване
на сдружението чрез вливане в друго юридическо
лице с нестопанска цел съгласно ЗЮЛНЦ; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., при същия дневен ред и на същото място.
5704
Бранимир Пенков Сандалски – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Български съюз за
оценяване на съответствието и упълномощава
не“, в ликвидация по ф. д. № 14447/98 по описа
на СГС, със седалище и адрес на управление
София, ул. Г. С. Раковски 108, ет. 1, каб. 106, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят писмено вземанията
си в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“.
5668
Милена Стоянова Димитрова – ликвидатор
на сдружение „Св. Вмъч. Георги Победоносец“,
в ликвидация по ф.д. № 9415/2000, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
сдружението да предявят вземанията си.
5655

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

