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Министерски съвет
Постановление № 153 от 20 юли
2012 г. за изменение на Постановление № 96 на Министерския съвет от
2012 г. за утвърждаване на таксите за
кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната
2012 – 2013 г.
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Постановление № 154 от 20 юли
2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет
за 2012 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по разработване на информационен сайт от
Агенцията по вписванията за подпомагане на чуждите граждани в процеса
на придобиване и управление на недвижимите имоти в Република България
9
Постановление № 155 от 20 юли
2012 г. за изменение на Устройствения
правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 239
на Министерския съвет от 2009 г.
10
Решение № 604 от 13 юли 2012 г. за
приеманe на План за въвеждане на
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
10
Решение № 616 от 18 юли 2012 г. за
признаване на сдружение „Национална
асоциация на сляпо-глухите в България“ за представителна организация
на национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
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 Решение № 619 от 19 юли 2012 г.
за отчуждаване на част от имот –
частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„Път ІІ – Софийски околовръстен
път – южна дъга“, участък „Симеоновско шосе“ – бул. България от км
44+720 до км 45+220“ на територията на гр. София, район „Витоша“,
Столична община
27
 Решение № 629 от 20 юли 2012 г. за
предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, гнайсошисти и амфиболити, от находище „Ерковище“ – участъци „Вриза“ и „Бистрица“, с. Плетена,
община Сатовча, област Благоевград,
на ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова“ – с. Плетена, община Сатовча 27
Държавна комисия
по сигурността
на информацията
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската репуб
лика за взаимна защита и обмен на
класифицирана информация
32
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда
за временно настаняване на чужден
ци, за организацията и дейността
на специалните домове за временно
настаняване на чужденци
36
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за
акредитация на лечебните заведения 37
Комисия за финансов
надзор
 Наредба № 47 от 11 юли 2012 г. за
изискванията към информационните
системи на пенсионноосигурителните
дружества
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правила за морските пристанища на
Република България

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни
операции и за използване на платежни
инструменти
41
Изпълнителна агенция
„Морска администрация“
 Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните

42

Централна избирателна
комисия
 Решение № 1929-НС от 23 юли 2012 г.
за обявяване за избран за народен
представител в Дванадесети многомандатен изборен район – Монтана,
Петър Илиев Якимов от листата на
ПП „ГЕРБ“ на мястото на Димитър
Иванов Аврамов
43

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

УКАЗ № 283
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение
на член 136 от Договора за функционирането
на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки,
чиято парична единица е еврото, приет от ХLI
Народно събрание на 13 юли 2012 г.
Издаден в София на 23 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

УКАЗ № 269
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно с орден „За храб
рост“ първа степен Димитър Иванов Ламбов за
проявените храброст, героизъм и саможертва
при спасяването на човешки живот.
Издаден в София на 9 юли 2012 г.
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Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Решение на Европейския
съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член
136 от Договора за функционирането на Ев
ропейския съюз по отношение на механизъм
за стабилност за държавите членки, чиято
парична единица е еврото
Член единствен. Ратифицира Решение на
Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение
на механизъм за стабилност за държавите
членки, чиято парична единица е еврото.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 13 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 270
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно с орден „За храб
рост“ първа степен Иван Димитров Божанов за
проявените храброст, героизъм и саможертва
при спасяването на човешки живот.
Издаден в София на 9 юли 2012 г.
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Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
ОТ 20 ЮЛИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 96 на Министерския съвет от 2012 г. за утвърждаване
на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната
2012 – 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложение № 1 към чл. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка
от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№ Области на висше обпо разование, професиоред нални направления и
специалности

Образователно-квалификационна степен
бакалавър
редовно

задочно

магистър
редовно

задочно

Докторанти и
специализанти

магистър след
бакалавър
редовно

задоч- редовно
но

Езиков
курс
(в евро)

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика, Педагогика на обучението по:
..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм, Теория
и управление на образованието

340

115

2.

Социология, антропология и науки за културата, Филология, Ист ори я и археолог и я,
Философия, Религия и
теология, Психология,
С оц иа л н и дей нос т и,
Пр а в о, О бщ е с т в ен и
ком у н и к а ц и и и и нформационни нау к и,
Политически науки

500

185

3.

Математика, Информатика и компютърни
науки, Биологически
науки, Химически нау
ки, Физически науки,
Науки за Земята, Био
технологии, Обществено здраве

750

265

4.

Здравни грижи

720

5.

Медицина, Фармация

500

185

340

115

693

231

3300

500

185

1109

370

3300

750

265

1594

531

3300

3300
925

3300
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Образователно-квалификационна степен
бакалавър

магистър

редовно задочно редовно

задочно

Докторанти и
специализанти

магистър след
бакалавър
редовно

Езиков
курс (в
евро)

задоч- редов- задочно
но
но

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Педагогика, Педагогика на обучението по:
..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм, Теория
и управление на образованието

3300

2750

2.

Социология, антропология и науки за културата, Филология, Ист ори я и археолог и я,
Философия, Религия и
теология, Психология,
С оц иа л н и дей нос т и,
Пр а в о, О бщ е с т в ен и
ком у н и к а ц и и и и нформационни нау к и,
Политически науки

3300

2750

3.

Математика, Информатика и компютърни
науки, Биологически
науки, Химически науки, Физически науки,
Науки за Земята, Биотехнологии, Обществено здраве

3300

2750

4.

Здравни грижи

3100

5.

Медицина, Фармация

4650

6.

Обучение на чужд език

3850

3300

3850

3300

7.

Обучение на чужд език
за специалности „медицина“ и „фармация“

4650

3300

4650

3300

3300

2750

3300

2750

5500

2750

3300

3300

2750

5500

2750

3300

3300

2750

5500

2750

3300

3300
3300
6500

3300

Студентите – български граждани и граждани на ЕС и ЕИП, приети преди учебната 2008/2009 г. (в лв.)
№

Области на висше образование, професионални направления и
специалности

Редовно
обучение

Задочно
обучение

1.

Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на
обучението по: ..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм

266

140

2.

Социология, антропология и науки за културата, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Психология,
Социални дейности, Право, Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки

327

166

3.

Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически
науки, Химически науки, Физически науки, Науки за Земята, Биотехнологии

354

180

4.

Медицина, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи

473
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§ 2. Приложение № 6 към чл. 1 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 1
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – ШУМЕН
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки
следващ изпит.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

Области
Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Дис- Езина висше
тан- ков
бакалавър
бакалавър и
магистър
магистър
ци- курс
образои професиона- професионаслед
вание,
онна
(в
бакалавър
професио- лен бакалавър лен бакалавър
фор- евро)
І курс
ІІ – ІV курс
ма
нални направления редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочи специно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
алности
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогически
науки

1.1.

Педагогика

1.2. Педагогика на обучението
по ...

346

346

310

310

690

690

346

346

310

310

690

690

740

740

740

740

740

740

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

500

500

450

450

2.2. История

500

500

450

450

2.3. Религия и
теология

500

500

450

450

450

450

3.

3.1.

Социални,
стопански
и правни
науки
Психология

3.2. Социални
дейности

500

500

450

450

3.3.

Обществени комуникации
и информационни
науки

500

500

450

450

3.4.

Икономика

346

346

310

310

3.5.

Туризъм

346

346

310

310

4.

Природни
науки, математика
и информатика
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№
по
ред

Области
Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Дис- Езина висше
тан- ков
бакалавър и
бакалавър и
магистър
магистър след
образоци- курс
професионален професионабакалавър
вание,
онна
(в
бакалавър
лен бакалавър
професиофор- евро)
І
курс
ІІ
–
ІV
курс
нални нама
правления редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочи специно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
алности

4.1.

Физичес
ки науки

500

4.2. Химичес
ки науки

500

500

500

500

4.3.

Биологически
науки

600

600

600

600

4.4.

Математика

500

4.5.

Информатика
и компютърни
науки

550

550

500

5.

Технически науки

5.1.

Комуникационна
и компютърна
техника

550

550

500

5.2.

Архитектура,
строителство и
геодезия

550

5.3.

Общо инженерство

550

6.

Аграрни
науки и
ветеринарна медицина

6.1.

Растителна защита

7.

Сигурност
и отбрана

7.1.

Национална сигурност

500

500

1400

1400

500

1400

1400

500

1400

1400

1400

1400

500

550

500

600

600

950

900

500

1200

1200

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Национална сигурност

3845

3845

2.

Всички
други
професионални
направления

2200

2200

2000

2500

2500

2500

2500

2500

2000

“
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§ 3. Приложение № 20 към чл. 1 се изменя така:

„Приложение № 20
към чл. 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 45 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 45 лв. и 25 лв. за изпит за владеене на език.
III. Tакси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
Области
Образователно-квалификационна степен
Докто- Спе- Езиков
по
на висше
ранти циа- курс (в
бакалавър
магистър
магистър след
ред образование, професионален
лизан- евро)
бакалавър
бакалавър
професионалти
ни направления и специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- редовно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Медицина

900

700

2.

Дентална
медицина
Фармация
Обществено
здраве
Управление
на здравните
грижи
Здравен мениджмънт
Здравни
грижи
Медицинска
сестра и акушерка
Други специалности
Социални
дейности

900

700

3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1
5.2.
6.

900

550

600

550

600

800
750
462
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Медицина

7000

5000

5000

2.

Дентална медицина
Фармация

7000

5000

5000

3.

Медицина на
английски
език
5. Дентална медицина на английски език
6. О б щ е с т в е н о
здраве
7. Здравни грижи
8. Социални
дейности
9. Подготвителен курс – на
български
език
10. Подготвителен курс – на
английски
език

7000

4.

8000
8000
3350
3350

3350

3350

3350
3500

4000

“
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§ 4. Приложение № 23 към чл. 1 се изменя така:
„Приложение № 23
към чл. 1
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
Области на
по висше обраред зование, професионални
направления
и специалности

Образователно-квалификационна степен
професионален
бакалавър
редовно

задочно

бакалавър

редов- задочно
но

магистър

редовно

задочно

Докторанти

магистър
след бакалавър

Езиков
курс
(в
евро)

редов- задоч- редовзано
но
но
дочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Икономика

300

2.

Администрация и управ
ление

300

3.

Туризъм

4.

Информатика
и компютърни науки

300

300

300

300

300

600

300

550

550

300

550

550

300

550

550

600

1000

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Всички нап
равления

2500

2500

2500

3000

3000

3500

3500

Езиков курс

2500

“

§ 5. Приложение № 25 към чл. 1 се изменя така:

„Приложение № 25
към чл. 1
НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ – СОФИЯ
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 50 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

Области на
Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Езиков
висше обСпециаликурс
разование,
занти
(в
професиоевро)
нални набакалавър
магистър
магистър след
правления и
бакалавър
специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Изкуства –
всичк и специалности

1150

2.

Пе д а г о г и к а
на обучението по музика

346

3.

Езиков курс
и професионална подготовка

4.

Пети курс

980

1300

1600

2500

1300

БРОЙ 57
№
по
ред
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Области на
Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Езиков
висше обСпециаликурс
разование,
занти
(в
професиоевро)
нални набакалавър
магистър
магистър след
правления и
бакалавър
специалноредов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочсти
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Изкуства –
всичк и специалности

4000

2000

6600

3300

6600

2.

За една специалност

4000

2000

3.

Оперно-симфонично дирижиране

7000

3500

Езиков курс

3300

7000

3500

2500

“
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

7014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 20 ЮЛИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2012 г. по бюджета на
Министерството на правосъдието за финан
сово осигуряване на дейността по разработ
ване на информационен сайт от Агенцията
по вписванията за подпомагане на чуждите
граждани в процеса на придобиване и управ
ление на недвижимите имоти в Република
България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2012 г.
допълнителни средства в размер 30 000 лв.
по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността
по разработване на информационен сайт от
Агенцията по вписванията за подпомагане
на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижимите имоти в
Република България.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2012 г. при условията на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
7015
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
ОТ 20 ЮЛИ 2012 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на културата, приет с
Постановление № 239 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 22 и 77 от 2011 г. и
бр. 22 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „трима“ се заменя
с „двама“.
§ 2. В чл. 13, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. В т. 6 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. извършва проверки и изпраща информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;“.
§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За образцово изпълнение на служебните
си задължения служителите могат да бъдат
награждавани с отличия.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 4. Приложението към чл. 10, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 10, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на културата – 155 щатни бройки
Политически кабинет
7
Инспекторат
3
Звено за вътрешен одит
4
Служител по сигурността на информацията 1
Главен секретар
1
Обща администрация
46
в т. ч.:
дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“
19
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
5
дирекция „Бюджет и финансовосчетоводни дейности“
15
дирекция „Управление на собствеността“
7
Специализирана администрация
93
Главна дирекция „Инспекторат за
опазване на културното наследство“
21
в т. ч.:
Централно управление
11
регионални инспекторати
10
дирекция „Културно наследство“
13
дирекция „Правнонормативна дейност и
обществени поръчки“
11
дирекция „Координация на програми и
проекти“
11
дирекция „Културна политика“
13
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дирекция „Сценични изкуства и
творческо поколение“
дирекция „Авторско право и сродните
му права“

11
13“.

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
7016

РЕШЕНИЕ № 604
ОТ 13 ЮЛИ 2012 Г.

за приеманe на План за въвеждане на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T) в Република България
На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация във връзка с § 209,
ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за електронните съобщения (ДВ,
бр. 105 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Плана за въвеждане на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DV B-T) в Реп ублика Българи я съгласно
приложението.
2. Министърът на финансите предвижда
необходимите финансови средства в Закона
за държавния бюджет на Република България за 2013 г. за осигуряване дейностите на
Министерството на отбраната, свързани с
освобождаване на радиочестотния спектър за
целите на наземното цифрово телевизионно
радиоразпръскване (DVB-T).
3. Министърът на отбраната разработва
прогнозен график за освобождаване на телевизионните канали след извършване на
действията по чл. 2.
4. Възлага изпълнението на Плана за въвеж
дане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
на държавните органи по компетентност.
5. Отменя Плана за въвеждане на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T) в Република България, приет с решението по т. 24 от Протокол № 5 от заседанието
на Министерския съвет на 31 януари 2008 г.,
изменен и допълнен с решението по т. 13 от
Протокол № 51 от заседанието на Министерския съвет на 30 декември 2009 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 1
План за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в
Република България
I. Общ преглед на състоянието, въвеж
дането и развитието на наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)
I.1. Регионална конференция по радиосъобще
ния – Женева, май 2006 г.
На втората заключителна сесия на Регионалната радиоконференция на Международния съюз по далекосъобщения за планиране
на наземно цифрово радио- и телевизионно
радиоразпръскване, състояла се през 2006 г.
в Женева, се подписа Регионалното споразумение Женева 2006 г. С него се утвърди План
Женева – 06 за въвеждане на наземно цифрово
радио- и телевизионно радиоразпръскване в
честотните обхвати 174-230 MHz и 470-862 MHz,
състоящ се от цифров и аналогов план за разпределение на честотите. План Женева – 06
представлява основа на прехода от наземно
аналогово към наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване.
Заключителните актове на Регионалната
радиоконференция за планиране на службите за
цифрово наземно радио- и телевизионно радиоразпръскване са утвърдени с Решение № 534 от
6 август 2007 г. на Министерския съвет, в сила
от 17 юни 2007 г. Разпоредбите на споразумението влизат в сила от 17 юни 2006 г., когато
започва и преходният период, в който може да
се излъчва както аналогова, така и цифрова
телевизия. За регистрираните в аналоговия план
честотни назначения за телевизионно радиоразпръскване е предвидена защита в рамките
на преходния период с оглед осъществяването
на плавно въвеждане на наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване. Преходният
период приключва на 17 юни 2015 г., след което
ще остане действащ само цифровият план, а
аналоговите назначения за телевизионно радиоразпръскване остават незащитени.
I.2. Политика на Европейски съюз (EС)
Институциите на EС – Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия, провеждат целенасочена
политика за повсеместно въвеждане на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване в
държавите членки още от 90-те години до
сега, включително чрез приемане на редица
актове в тази област, както и Стратегията на
ЕС „Европа 2020“ като стратегически документ.
В Съобщение COM(2005)2041 и резолюция 2
на Европейския парламент от 16.11.2005 г.
се препоръчва държавите – членки на Евро1
С ъобщение на Европейската ком иси я
COM(2005)204 към Съвета, Европейския парламент,
Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите.
2
Резолюция на Европейския парламент от
16.11.2005 г. относно ускоряването на прехода към
наземно цифрово радиоразпръскване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

пейския съюз, да осъществят до началото на
2012 г. окончателното спиране на наземната
аналогова телевизия.
В заключения на Съвета на ЕС от декември 2005 г. относно ускоряване на прехода
от наземно аналогово към наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване държавите
членки се приканват да приключат този процес
до 31 декември 2012 г.
П р е з 2 0 0 7 г. в с в о я р е з о л ю ц и я 3 о т
13.11.2007 г. Европейският парламент поддържа становището, че успешното преминаване
в най-кратки срокове от наземно аналогово
към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване трябва да е приоритет, и изразява
безпокойството си във връзка с възможното
закъснение по отношение спазването на крайния срок – 2012 г.
Със Съобщение COM(2009)586 окончателен4
държавите членки, които още не са приключили цифровия преход, се приканват да потвърдят
поетия ангажимент за ефективно изключване
на наземното аналогово телевизионно радио
разпръскване, като приемат предложения
краен срок за Европейския съюз – 1 януари
2012 г., и предприемат необходимите подготвителни мерки.
Съгласно Препоръка 2009/848/ЕО 5 държавите членки следва да предприемат всички
необходими технически мерки, за да се гарантира, че всички услуги за наземно телевизионно радиоразпръскване ще се предлагат
чрез цифрова технология на предаване и ще
прекратят използването на аналогова технология на предаване на тяхната територия до
1 януари 2012 г.
В COM(2010) 471 окончателен 6 се предвижда до 1 януари 2013 г. държавите членки да
предоставят радиочестотния обхват 800 MHz
(радиочестотната лента 790-862 MHz) за електронни съобщителни услуги в съответствие с
Резолюция на Европейския парламент от
13.11.2007 г. относно оперативна съвместимост на
услугите на интерактивната цифрова телевизия
(2007/2152 (INI).
4
С ъобщение на Европейската ком иси я
COM(2009)586 окончателен до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – „Да
превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж“.
5
Препоръка на Европейската комисия 2009/848/
ЕО от 28 октомври 2009 г. за улесняване на освобождаването на цифровия дивидент в Европейския
съюз.
6
COM(2010) 471 окончателен – предложение за
решение на Европейския парламент и на Съвета за
формулиране на първата програма за политиката
в областта на радиочестотния спектър.
3
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хармонизираните технически условия, установени съгласно Решение № 676/2002/ЕО 7 и
по-специално в съответствие с разпоредбите на
Решение 2010/267/ЕС В 8 тези държави членки,
в които изключителни национални или местни
условия биха попречили на използването на
тази честотна лента, Европейската комисия
може да разреши специфични дерогации до
2015 г. В съответствие с Решение 243/2012/
ЕС за първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър Репуб
лика България ще продължи да използва
своя радиочестотен спектър за целите на
обществения ред, обществената сигурност и
отбраната, докато системите, съществуващи
във въпросната радиочестотна лента, излязат
от експлоатация. Това се дължи на усилията, които положи българската държава при
изготвянето на документа.
От своя страна Европейският институт по
стандартизация в далекосъобщенията (ETSI)
и Европейският съюз по радиоразпръскване
(EBU) са публикували голям брой документи
(стандарти, спецификации, препоръки и др.)
по отношение на параметрите и начините
за използване на апаратните и програмните
технически средства за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.
II. Наземно цифрово телевизионно радио
разпръскване в държавите – членки на ЕС
В Европа процесът на цифровизация на
наземното телевизионно радиоразпръскване
стартира още през 1998 г. и следва различен
ход в отделните страни. В някои държави
преходът протича стъпаловидно, като например в Швеция е имало 5 фази между 2005 г. и
2007 г., или във Великобритания – 14 заключителни фази от 2008 г. до 2012 г. в различните региони. В други случаи цялата страна
преминава към наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване наведнъж, като примери
за това са Финландия през септември 2007 г.
или Словения през декември 2010 г.
Към края на 2011 г. в 17 държави – членки
на ЕС, преходът към наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е приключил и
всички аналогови предаватели са изключени.
Преходът е факт също така в Швейцария, Хърватия и Норвегия, които не са членки на ЕС.
В други седем страни – Унгария, Ирландия,
Литва, Португалия, Словакия и Великобритания, напредъкът е значителен и се очаква
преходът да приключи през текущата 2012 г.
7
Решение № 676/20 02/ЕО на Европейск и я
парламент и на Съвета относно регулаторната
рамка за политиката на Европейската общност в
областта на радиочестотния спектър.
8
Решение 2010/267/ЕС на Европейската комисия относно хармонизирани технически условия
за използването на радиочестотната лента 790-862
MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз.
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От държавите – членки на ЕС, по-късни
дати за преустановяване на наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване са заложили: България (1 септември 2013 г.), Гърция
(2013 г.), Полша (2013 г.) и Румъния (2015 г.).
Съседните на България страни са планирали следните дати за изключване на аналоговите телевизионни радиопредаватели:
Сърбия – 2012 г., Румъния – 2015 г. (възможно
е да се смени с 2013 г.), Гърция – 2013 г., Македония – 2013 г., Турция – 2014 г. (датата е
записана в закона за медиите от 2011 г.).
Развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в европейските
държави се осъществява по няколко успешни
сценария в съответствие с три основни типа
пазарни условия:
√ пазари със силно проникване на аналогова кабелна телевизия – Бенелюкс, Германия,
Австрия, скандинавските страни;
√ пазари със силно развитие на наземно
аналогово телевизионно радиоразпръскване – Великобритания, Гърция, Португалия;
√ пазари със силно развитие на наземно
аналогово телевизионно радиоразпръскване
и предлагане на платена наземна аналогова
телевизия – Франция, Испания, Италия.
Развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в отделните
държави – членки на ЕС, към началото на
2012 г. е представено в приложение № 1.
III. Цели на прехода и въвеждането на
наземното цифрово телевизионно радиораз
пръскване (DVB-T). Цел на Плана за въ
веждане на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване (DVB-T) в Република
България (План 2012)
III.1. Цели на прехода и въвеждането на назем
ното цифрово телевизионно радиоразпръскване
Главна цел при въвеждането на наземното
цифрово телевизионно радиоразпръскване е
ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, осигуряване на по-добро
качество и програмно разнообразие, както
и предоставяне на допълнителни услуги за
потребителите.
Преходът от наземна аналогова към наземна цифрова телевизия има и няколко
допълнителни цели:
√ да осигури свободен достъп до цифровите
версии на обществените и търговските доставчици на аудио-визуални медийни услуги;
√ да запази тези зрители, които и в момента приемат наземно телевизионен сигнал;
√ да бъдат информирани семействата (домакинствата) в Република България, за да
имат възможност за техническа подготовка за
прехода към наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване и преустановяването на
наземното аналогово телевизионно излъчване.
Приемането на наземно цифрово телевизион-
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но радиоразпръскване, както и аналоговото
наземно телевизионно радиоразпръскване е
алтернатива на приемането от спътникови и
кабелни мрежи по следните показатели:
 цена – програмите, излъчвани от предаватели за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване, трябва да са свободни
(некриптирани) и съответно безплатни за
приемане от зрителите; в случай че има криптирани програми, то в рамките на Първия
етап техният брой да е ограничен;
 атрактивност на програмите – препоръчва се от европейските държави, преминали вече към наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване; възможен подход е в
националните програми да се предават и
местни програми;

допълнителни услуги – по този параметър наземното цифрово телевизионно
радиоразпръскване трудно се конкурира с
цифровите кабелни мрежи и IPTV, особено
при цифровизиране на кабелните мрежи;
 мобилно приемане и портативно приемане в сгради – сферата, в която наземната
телевизия е без конкуренция.
Конкретните задачи на прехода са:
√ своевременно информиране на населението с ясна и ефективна кампания относно
предимствата на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване спрямо аналоговото
наземно телевизионно радиоразпръскване и
начините за приемането му;
√ осигуряване на достъп на населението до
програми, разпространявани чрез наземното
цифрово телевизионно радиоразпръскване;
√ освобождаване на заетия за нуждите на
Министерството на отбраната спектър в зависимост от осигуряване на финансов ресурс
в рамките на бюджета на Министерството на
отбрана за съответната година;
√ осигуряване на възможност за снабдяване на населението с крайни декодиращи
устройства.
III.2. Цел на План 2012
Основната цел на План 2012 е да осигури
предвидим и плавен преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радио
разпръскване, като към 1 септември 2013 г.
България да е преминала изцяло към наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване,
което ще осигури постигането на целите на
прехода по III.1, към момента на преустановяване на наземното аналогово телевизионно
радиоразпръскване, считано от 1 септември
2013 г. Посочени са основните фактори, които
биха осигурили прехода, включително необходимостта от осигуряване на свободен радиочестотен спектър, чрез хармонизирането му
и в съответствие с Европейските документи,
посочени в І.2 от този план.
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Планът включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване, както и
мерки за подпомагане на социално слаби лица
и семейства (лица със специални социални
нужди) за осигуряване на устройства, позволяващи достъп до радио- и телевизионни
програми. В плана се предвиждат действия
за ефективно и навременно информиране на
населението относно въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване,
заменящо наземната аналогова телевизия.
ІV. Състояние на ограничения ресурс – ра
диочестотен спектър, предназначен за нуждите
на наземното телевизионно радиоразпръскване
ІV.1. Наземно аналогово телевизионно радио
разпръскване
За нуждите на съществуващите мрежи за
наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване в настоящия момент се използват
честоти в III VHF (174-230 MHz, т.е. 7 телевизионни канала с широчина на лентата 8
MHz), IV (470-574 MHz, т.е. 13 телевизионни
канала с широчина на лентата 8 MHz) и V
(574-862 MHz, т.е. 36 телевизионни канала с
широчина на лентата 8 MHz) UHF телевизионни обхвати.
За изграждане на мрежата на Българската национална телевизия са направени 668
честотни назначения, от които 78 в ІV и V
телевизионни обхвата за БНТ 1 и 15 честотни
назначения в ІV и V телевизионни обхвата за
регионални програми. За изграждане на мрежата на „БТВ Медиа Груп“ – ЕАД, са направени 672 честотни назначения, от които 664 в
ІV и V телевизионни обхвата. За изграждане на
мрежата на „Нова Броудкастинг Груп“ – АД,
са направени 215 честотни назначения в ІV
и V телевизионни обхвата. За изграждане на
мрежи за наземно аналогово телевизионно
радиоразпръскване с местно покритие са
направени 118 честотни назначения, от които
117 в ІV и V телевизионни обхвата.
От възможните общо 49 телевизионни
канала в IV и V UHF телевизионни обхвата
26 са заети от Министерството на отбраната,
а именно канали 22, 23, 25, 36 – 38, 43 – 47,
53 – 56, 58 – 63, 65 – 69. Част от тези 26 телевизионни канала могат да се използват за
определени населени места след съгласуване
с Министерството на отбраната.
ІV.2. Наземно цифрово телевизионно радио
разпръскване
Съгласно План Женева 2006 г. за нуждите
на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване се използват честоти в III, IV
и V телевизионни обхвата.
За Република България е осигурен радиочестотен ресурс с възможност за изграждане
на 10 мрежи за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване с национално покритие,
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31 мрежи с регионално покритие и 26 мрежи
с регионално покритие за територията на
градовете София, Пловдив и Варна.
Необходимо е да се подчертае, че радиочестотният спектър за наземно аналогово и за
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване е един и същ, поради което произтичат
и трудностите при стартиране на наземното
цифрово телевизионно радиоразпръскване,
докато все още не е преустановено аналоговото излъчване. За условията в България този
проблем е съществено изразен.
Предвид проблемите с освобождаването на
част от необходимия радиочестотен спектър
от страна на Министерството на отбраната
и с оглед разпоредбата на § 209, ал. 10 от
ПЗР на ЗИД на ЗЕС за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
още една електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, реализирането
на мрежи за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване с регионален обхват към
момента е необосновано от гледна точка на
наличния радиочестотен спектър.
В допълнение към горното, поради определянето на радиочестотната лента 790-862
MHz (обхват 800 MHz) за цифров дивидент и
бъдещото използване на тази лента в съответствие с хармонизираните технически условия, установени с Решение 2010/267/ЕС, една
част от мрежите, с национално и регионално
покритие, за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване, за които първоначално в
План Женева – 06 са защитени радиочестотни
назначения, няма да могат да се реализират.
V. Извършени действия от Република Бъл
гария до момента (2008 – 2011 г.)
V.1. Нормативна уредба. Закон за електронни
те съобщения и Закон за радиото и телевизията
С приемането на Закона за изменение и
допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗИД на ЗРТ) (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
и Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на
ЗЕС) (обн., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) се създадоха
условия за реално стартиране на процеса за
преминаване от наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване към наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване.
V.2. План за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Ре
публика България – 2008 г. (План/2008)
План/2008 е приет с решение по т. 24 от
Протокол № 5 от заседанието на Министерския съвет на 31 януари 2008 г. План/2008
е изменен и допълнен с решение по т. 35 от
Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 19 март 2009 г. и с решение
по т. 13 от Протокол № 51 от заседанието на
Министерския съвет на 30 декември 2009 г.
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В План/2008 са подробно описани както
политиката и документите на Европейския
съюз в областта на въвеждането и развитието
на цифровата телевизия, така и състоянието
на прехода в отделните държави – членки на
ЕС, към момента на изготвянето и приемането
му. Посочени са предимствата на цифровата
технология пред аналоговото телевизионно
радиоразпръскване. Описано е състоянието на
ограничения ресурс – радиочестотен спектър
в Република България към 2008 г.
В План/2008 са уредени основни принципи,
въз основа на които следва да се осъществи
преходът, поставени са стратегическите основи
за изграждане на DVB-T мрежите, план-графикът за стартиране на цифровото излъчване на програмите на „островен“ принцип,
изключването на аналоговите предаватели
и срокът за преустановяване на аналоговото
излъчване – 31 декември 2012 г.
С оглед осигуряване на условия за достъп
до услугите на лица със слухови и зрителни
увреждания през 2008 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Правила за
реда за осигуряване на достъп до електронни
съобщителни услуги чрез мрежите за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване и
за осигуряване на електронни съобщителни
услуги, предназначени за лица със слухови и
зрителни увреждания, чрез тези мрежи (приети
с Решение на КРС № 2102 от 8 октомври 2008 г.,
обн., ДВ, бр. 96 от 2008 г.).
V.3. Извършени действия
В изпълнение на законовите задължения
и в съответствие със законовите разпоредби
и предвиденото в План/2008 през 2009 г. и
2010 г. са организирани, проведени и приключени три конкурсни процедури. Вследствие
на тях са издадени три разрешения за ползване на радиочестотен спектър за общо шест
мрежи с национален обхват – две мрежи за
радиоразпръскване на програми на търговски
телевизионни оператори и една мрежа за радиоразпръскване на програми на обществени
радио- и телевизионни оператори по първата
фаза съгласно План/2008, както и три мрежи
за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори по втората фаза
съгласно План/2008.
За предприятието на трите мрежи по втората фаза на План/2008 правото за ползване
на индивидуа лно определени я ог раничен
ресурс – радиочестотен спектър, както и задълженията, произтичащи от ползването му,
възникват след освобождаването на същия
от предприятията, осъществяващи наземно
аналогово телевизионно радиоразпръскване
с национално покритие.
В съответствие с поетите в хода на конкурсните процедури от предприятията ангажименти в издадените разрешения бяха заложени етапите и сроковете за изграждане на
мрежите, така както са описани в План/2008.
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Към момента е в ход изграждането на
трите мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване по първата фаза на
План/2008. Условия за стартиране на втората
фаза от прехода са успешното приключване на
първата и освобождаването на радиочестотния
спектър, предоставен на предприятия за наземно
аналогово телевизионно радиоразпръскване, и
заетият радиочестотен спектър от Министерството на отбраната. Освобождаването на заетия
за нуждите на Министерството на отбраната
радиочестотен спектър е в пряка зависимост
от осигуряване на финансов ресурс в рамките
на бюджета на министерството за съответната
година, в съответствие с графика за освобождаване на телевизионните канали за нуждите на
DVB-Т и според развитието на икономическите
процеси в Република България. Изпълнението на
тази конкретна задача на прехода е заложено и
в други стратегически документи като проекта
на Национална програма „Цифрова България
2015“, където освобождаването на радиочестотен
спектър е включено сред приоритетите.
V.4. Практически затруднения и предприети
мерки
Предвид ограничения наличен свободен ресурс – радиочестотен спектър, и необходимостта
от осигуряване на алтернативен ресурс, свързан
с периода на т.нар. „симулкаст“, както и във
връзка с разрешаването на други практически
проблеми, възникнали в хода на прехода, беше
създадена междуведомствена работна група за
преразглеждане на План/2008 и относимата
нормативна уредба, уреждаща прехода.
Междувременно във връзка с транспониране на последните изменения на регулаторната
рамка за електронни съобщения на ЕС бе
подготвен, приет и обнародван ЗИД на ЗЕС
(изм., ДВ, бр. 44 от 2012 г.). В закона залегнаха разпоредби, включително крайна дата за
изключване на аналоговата телевизия и срок
за разработване и приемане от Министерския
съвет на настоящия план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T) в Република България, който включва
етапите, сроковете и условията за въвеждане
на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T). Тези стъпки са елемент
от последователната политика на Република
България, които са част и от проекта на Национална програма „Цифрова България 2015“.
VI. Етапи, срокове и условия за въвеждане
на наземно цифрово телевизионно радиораз
пръскване (DVB-T)
VI.1. Етапи и срокове за извършване на прехода
П Ъ Р В И Е ТА П
А. Мрежи за радиоразпръскване
на програми на търговски телевизионни оператори с национален
обхват по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗЕС
• Към 1 март 2013 г. (началото на периода
на едновременното излъчване) осигуряване на
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покритие на 95 % от населението на Република
България за едната от мрежите за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни
оператори с национален обхват.
Другата мрежа по § 5а, ал. 1 от ПЗР на
ЗЕС осигурява покритие на най-малко 85 %
от населението на Република България към
1 септември 2013 г. (датата на изключване на
аналоговата телевизия).
Б. Мрежа за радиоразпръскване
на програми на обществени оператори с национален обхват по § 89
от ПЗР към ЗИД на ЗРТ
• Към 1 март 2013 г. (началото на периода
на едновременното излъчване) осигуряване на
покритие на 95 % от населението на Република
България
В Т О Р И Е ТА П
А. Мрежи за радиоразпръскване
на програми на търговски телевизионни оператори с национален
обхват по §5а, ал. 2 от ПЗР на ЗЕС
Съгласно разрешението, издадено на предприятието, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване, с отлагателно
условие, правото на ползване на този индивидуално определен ограничен ресурс, както
и задълженията, произтичащи от ползването
му, възникват след освобождаването на същия
от предприятията, осъществяващи наземно
аналогово телевизионно радиоразпръскване,
и Министерството на отбраната.
• До 9 месеца от датата на възникване на
правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, осигуряване на покритие на 65 % от
населението на Република България.
• До 18 месеца от датата на възникване
на правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, осигуряване на покритие на 85 % от
населението на Република България.
Б. Мрежа за радиоразпръскване
на програми на търговски телевизионни оператори с национален
обхват по § 209, ал. 10 от ПЗР на
ЗИД на ЗЕС
С цел да се стимулира конкуренцията и
да се предостави възможност за включване
на нов участник в процеса на цифровизация
на телевизионния ефир по реда на Закона за
електронните съобщения се открива конкурсна процедура за избор на предприятие, на
което да се издаде разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово
радиоразпръскване с национален обхват.
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• Правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, както и задълженията, произтичащи
от ползването му, възникват след освобождаването на ресурса.
• До 9 месеца от датата на възникване на
правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, осигуряване на покритие на 65 % от
населението на Република България.
• До 18 месеца от датата на възникване
на правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, осигуряване на покритие на 85 % от
населението на Република България.
Правото за ползване на индивидуално
определения ограничен ресурс възниква след
освобождаването на заетия за нуждите на
Министерството на отбраната спектър, което е в пряка зависимост от осигуряване на
финансов ресурс в рамките на бюджета на
Министерството на отбрана за съответната
година.
В приложение № 2 към плана е посочен
предвиденият радиочестотен спектър за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване,
който следва да бъде усвоен през двата етапа
на прехода.
VI.2. Условия за извършване на прехода. Взаи
моотношения между доставчиците на медийни
услуги и предприятията, осъществяващи на
земно цифрово телевизионно радиоразпръскване
Предвид наличния свободен радиочестотен спек т ър п лани рани я т втори етап на
прехода може да бъде осъществен, когато
бъде освободен радиочестотният спектър,
п редоставен на п редп ри я т и я за наземно
аналогово телевизионно радиоразпръскване
с национално покритие. В тази връзка в
първия етап на прехода на предприятието,
получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на
електронни съобщения чрез мрежи за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване с
национален обхват е наложено „must-carry“
задължение за радиоразпръскване на програмите на тези предприятия. В Закона за
радиото и телевизията (§ 37 и § 37а от ПЗР
към ЗИД на ЗРТ) са посочени условията, на
които следва да отговарят телевизионните
програми, за да имат право на задължително
разпространение чрез мрежите за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване
с национален обхват. След разглеждане на
фактическите обстоятелства компетентният
орган в областта на медийните услуги съгласно ЗРТ – Съветът за електронни медии,
е постановил, че доставчиците на линейни
аудио-визуални медийни услуги и създаваните
от тях телевизионните програми, за които
законът предвижда задължително разпространение през първия етап, са, както следва:
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1. „БТВ Медиа Груп“ – ЕАД – програма
„Б ТВ“ по § 37 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
2. „Нова Броудкастинг Груп“ – АД – програма „Нова телевизия“ по § 37 ПЗР ЗИД
на ЗРТ;
3. „БТВ Медиа Груп“ – ЕАД – програма
„bTV Action“ по § 37 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
4. „ТВ Седем“ – ЕАД – програма „TV 7“
по § 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
5. „България Он Ер“ – програма „Bulgaria
On Air“ по § 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
6. „Дарик Радио“ – АД – програма „Дарик
Радио и Телевизия (DRT)“ по § 37а, ал. 1 ПЗР
ЗИД на ЗРТ;
7. „Балкан Българска Телевизия“ – ЕАД –
програма „BBT“ по § 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на
ЗРТ.
По силата на § 37а, ал. 2 от ПЗР ЗИД на
ЗРТ по отношение на доставчиците на линейни
медийни услуги „БТВ Медиа Груп“ – ЕАД, и
„Нова Броудкастинг Груп“ – АД, се предвижда задължение за предприятието, получило
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни
съобщения чрез мрежи за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване с национален обхват в изпълнение на първия етап на
прехода да разпространява задължително още
по две програми на доставчик.
Програмите, лицензирани по реда на ЗРТ,
се разпространяват въз основа на договор
меж ду доставчика на линейната медийна
услуга и предприятието, което притежава
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез две електронни съобщителни
мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване
с национален обхват, съгласно Първия етап
от Плана за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване в Република
България. В случай че доставчикът, създаващ
телевизионна програма, задължителна за разпространение по закон, и предприятието не
постигнат съгласие за условията на разпространение на програмата, всяка от страните
има право да поиска определяне на тези
условия от компетентните органи – Съвета
за електронни медии (СЕМ), Комисията за
регулиране на съобщенията, съгласно действащото законодателство.
Цената за разпространението на една телевизионна програма чрез наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване е по-ниска
от тази, заплащана за наземно аналогово
телевизионно радиоразпръскване на същата
програма. Това произтича от технологията
на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, която използва по-ефективно
ограничения ресурс – радиочестотен спектър,
като позволява на една честота да се раз-
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пространяват няколко програми. Цената за
разпространение се определя въз на основа
на свободно търговско договаряне. В случай
на евентуално възникнали спорове относно
цената за разпространение компетентният
орган съгласно действащото законодателство
определя цена за разпространение, като взема
предвид принципите за разходоориентираност.
Особено важно за успешната реализация на
плана е да се спазва принципът на равно и
справедливо третиране на телевизионните
оператори при запазване на ефективната
конкуренция между тях. Програмите на телевизионните оператори, разпространявани
от предприятието, получило разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване,
могат да се разпространяват едновременно и
в непроменен вид, чрез кабел, сателит и/или
друга технологична платформа, при запазване
на условията, приложими за разпространението им, включително по отношение на позициониране и уговореното за разпространението
им възнаграждение.
Съгласно преходните и заключителните
разпоредби от ЗЕС предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронни съобщителни
мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване,
разпространяващо обществените програми
на Българското национално радио и Българската национална телевизия, се задължава да
осигури разпространението на тези програми
въз основа на договори при цени, покриващи
необходимите разходи за тази дейност, при
печалба, която би получило несвързано лице
при упражняване на същата дейност.
При непостигане на съгласие за цените
между предприятието, което ще разпространява обществените радио- и телевизионни
оператори, и Българското национално радио
и Българската национална телевизия, цените
се определят от Комисията за регулиране на
съобщенията.
В съответствие със ЗРТ основните принципи, които спазва всяко предприятие, получило
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни
съобщения, за предоставяне чрез мрежи за
наземно цифрово радиоразпръскване, като
осигурява достъп за разпространение на радио- и/или телевизионни програми, са:
1. обективност;
2. справедливост;
3. недискриминация;
4. равнопоставеност.
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VI.3. Едновременно телевизионно радио
разпръскване – наземно аналогово и наземно
цифрово – симулкаст (simulcast)
Цели на провеждане на фаза на
едновременно телевизионно радио
р а з п р ъ с к в а н е (с и м у л к а с т):
Фазата на едновременното телевизионно
радиоразпръскване (симулкаст) ще предостави достатъчно време на всички потребители да се запознаят с условията за достъп
до наземно (ефирно) цифрово телевизионно
радиоразпръскване, както и да предприемат
мерки за осигуряване на приемането на цифровия сигнал.
Едновременното излъчване започва след
осигуряване на 95 % покритие на населението от търговската и обществената мрежа по
Първия етап.
Периодът на съвместна работа на предавателите за наземно аналогово и наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване се
ограничава до шест, но не по-малко от три
месеца. След изтичането на този срок предавателите за наземно аналогово телевизионно
радиоразпръскване в обхвата на териториално
покритие на „острова“ се изключват. Периодът за едновременното наземно аналогово
и цифрово телевизионно радиоразпръскване
започва от 1 март 2013 г., едновременно във
всички „острови“. Графикът за спиране на
аналоговите предаватели ще бъде изготвен
от Органа по цифровата телевизия по предложение на Комисията за рег улиране на
съобщенията. Изключването на аналоговите
предаватели се извършва в срок до 45 дни за
цялата територия на Република България. При
необходимост от поетапно изключване то се
извършва на групи от аналогови предаватели
в съответствие с изготвения от Органа по цифровата телевизия график, като за съответната
група се извършва след осигуряване на 95 %
покритие по население от едната търговска и
обществената мрежа по Първия етап.
Контролни измервания на покритието по
население на мрежите за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване се извършва
от Комисията за регулиране на съобщенията,
с оглед оценка на съответствието на действителното покритие, с теоретично определеното
със специализиран софтуер за планиране.
Измерванията се извършват със сертифицирана и калибрирана измервателна апаратура
и в съответствие с приложимите стандарти и
препоръки в областта на цифровата телевизия.
Резултатите от измерванията се изпращат на
Органа по цифрова телевизия.
Представители на заинтересованите страни от Първия етап на прехода могат да присъстват на контролните измервания. За тази
цел Комисията за регулиране на съобщенията
изпраща на заинтересованите страни (дос-
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тавчици на аудио-визуални медийни услуги и
предприятията от Първия етап) уведомление
за графика (по дати и часове) и местата, където ще бъдат извършвани измерванията на
покритието. Съставя се нарочен протокол за
извършените контролни измервания, който се
подписва от присъстващите заинтересовани
страни. Отсъствието на поканена заинтересована страна или отказът на присъстваща
заинтересована страна да подпише протокола
по предходното изречение няма отношение
към резултатите, констатирани от Комисията
за регулиране на съобщенията от контролните измервания.
Доставчиците на търговски медийни услуги,
създаващи телевизионни програми, задължителни за разпространение, предоставят програмите си на предприятието, осъществяващо
наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, чрез търговски мрежи от Първия
етап и сключват договор с него, както следва:
√ за програмите по § 37 и § 37а, ал. 1 от
ПЗР на ЗИД на ЗРТ, които се разпространяват
чрез наземно аналогово телевизионно радио
разпръскване, като договорите се подписват
не по-късно от 31 януари 2013 г.;
√ за програмите по § 37а, ал. 2 от ПЗР на
ЗИД на ЗРТ договори между доставчиците на
медийни услуги и предприятието се подписват
до 30 юни 2013 г.
В случай че в срока до 31 януари 2013 г.
договори не бъдат подписани и програмите по
§ 37 и § 37а, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ не
бъдат предоставени до 1 март 2013 г., спорът
може да бъде отнесен за разрешаване към
компетентния орган от всяка една от страните.
В случай че в срока до 30 юни 2013 г. договори не бъдат подписани и програмите по
§ 37а, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ не бъдат
предоставени за разпространение, предприятието, осъществяващо наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване, чрез търговски мрежи от първия етап, се задължава
да запази възможност за разпространение на
програмите по § 37а, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на
ЗРТ до 1 септември 2013 г. В срока по пред
ходното изречение съответните доставчици на
медийни услуги информират писмено предприятието от Първия етап за намеренията си
в какъв срок ще предоставят програмите за
разпространение. В случай че в определения
срок не бъдат подписани договори и доставчиците на медийните услуги не предоставят
програмите си, предприятието има право да
сключи договори с други медийни доставчици,
различни от посочените по-горе, за разпространение на програмите им. Посоченото не
е пречка да се договаря разпространение на
допълнителни телевизионни програми и след
1 септември 2013 г. при наличие на техни
ческа възможност.
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Обществените доставчици на медийни
услуги, създаващи радио- и телевизионни
програми, задължителни за разпространение,
предоставят програмите си на предприятието,
разпространяващо обществените наземни
цифрови телевизионни програми, и сключват
договор с него, както следва:
√ за програмите по § 35, ал. 1 и 2 от ПЗР
на ЗИД на ЗРТ, като договорите се подписват
най-късно до 31 януари 2013 г.;
√ за програмите по § 35, ал. 4 от ПЗР на
ЗИД на ЗРТ, като договорите се подписват
до 30 юни 2013 г., в зависимост от наличното
съдържание.
Доставчиците на медийни услуги, създаващи телевизионни програми, сключват договори
с предприятията, получили разрешения за
ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронни съобщителни
мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват по § 5а, ал. 2 от
ПЗР на ЗЕС и § 209, ал. 10 от ПЗР на ЗИД
на ЗЕС, при условията на свободно търговско
договаряне и при спазване на изискванията
на приложимото законодателство.
С оглед практическото осъществяване на
прехода от наземно аналогово към наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване
и гара н т и ра не т о на с ъвмес т ната рабо та
на аналоговите и цифровите телевизионни
радиопредаватели в рамките на „simulcast“
периода, при наличие на вредни смущения,
когато е необходимо и при възможност се
предоставя друг ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за радиопредавателите за
наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване за съответните зони на обслужване.
Индивидуално определеният радиочестотен
спектър се предоставя чрез изменение на
разрешенията на предприятията, осъществяващи наземното аналогово телевизионно
радиоразпръскване, без да се дължат такси
на Комисията за регулиране на съобщенията,
в срок до два месеца от датата на приемане
на настоящия план. Всички допълнителни
разходи на доставчика за пренастройка на
радиопредавателите са за сметка на съответното предприятие, получило разрешение
за ползване на ин диви д уа лно оп ределен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения
чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване с национален обхват, в
изпълнение на Първия етап на прехода.
В случай че предприятията не предприемат действия (включително пренастройка
на предавателите) по усвояване на новия
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, в
технологично разумен срок, посочен от компетентния орган, те губят правото за ползване
на радиочестотен спектър за съответната пре-
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давателна станция. При наличие на вредни
смущения, засягащи аналогови предавателни
станции на предприятия с издадени разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване на телевизионни
сигнали на територията на съответен град
(местни), издадените разрешения могат да
се прекратят, в случай че е невъзможно по
друг начин да бъдат избегнати смущенията.
Заплащане за излъчването на програмите на
телевизионните оператори чрез мрежите за
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване се дължи след датата на изключване
на аналоговото излъчване за цялата страна.
На 1 септември 2013 г. всички радиопредаватели за наземно аналогово телевизионно
радиоразпръскване окончателно преустановяват излъчването.
След окончателното преустановяване на
наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване в зависимост от наличието на заявен
интерес или по инициатива на компетентния
регулаторен орган ще се даде право на ползване на защитения в План Женева 2006 г.
свободен радиочестотен ресурс за мобилни
приложения, разширяване обхвата на MHP
базираните услуги или паневропейски услуги,
в съответствие с политиката на Европейския
съюз за усвояване на т.нар. „цифров дивидент“.
Конкретните срокове за освобождаване на
спектъра, попадащ в рамките на „цифровия
дивидент“, предстои да се уточнят във връзка
с уведомяването на Европейската комисия, че
в България тези честоти се използват за нуждите на националната сигурност и отбраната
в изпълнение на разпоредбите на Решение
243/2012/ЕС за първа програма за политика в
областта на радиочестотния спектър. Следва
да се има предвид, че телевизионните канали, попадащи в рамките на т.нар. „цифров
дивидент“, не са предвидени за изграждане на
електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване съгласно Приложение № 2 към настоящия план.
VII. Радиочестотен спектър, предназначен
за наземно цифрово телевизионно радиораз
пръскване, ползван от Министерството на
отбраната
От възможните общо 49 телевизионни канала в IV (470-574 MHz) и V (574-862 MHz) UHF
телевизионни обхвата 26 са заети от Министерството на отбраната (МО), а именно канали 22,
23, 25, 36 – 38, 43 – 47, 53 – 56, 58 – 63, 65 – 69.
Част от тези 26 телевизионни канала могат да
се използват за определени зони на обслужване, както и в отделни райони на страната
след съгласуване с МО. От радиочестотните
назначения за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване, съобразно предвидения
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Първи етап няма телевизионни канали, заети
от МО. Относно радиочестотните назначения,
съобразно предвидения Втори етап МО следва
да освободи следните телевизионни канали:
45 и 46 за зона Благоевград; 25 и 44 за зона
Бургас; 45 и 46 за зона Видин; 22 и 38 за зона
Плевен; 43 за зона Пловдив; 45 за зона Русе; 38
за зона Смолян и 23 и 47 за зона Стара Загора.
За освобождаването на телевизионните
канали, заети от Министерството на отбраната, в хода на бюджетните процедури,
считано от 2013 г. и съобразно развитието
на икономическите процеси в страната, се
планират финансови средства от държавния
бюджет за финансиране на дейностите на
министерството, свързани с хармонизиране
на радиочестотния спектър. На базата на
това Министерството на отбраната разработва прогнозен график за освобождаване
на телевизионните канали.
VІІІ. Технически изисквания и специфи
ка на цифровите технологии (технологични
параметри на мрежите)
Изборът на системната конфигурация се
прави в зависимост от конкретното приложение, като техническите параметри могат да
варират съществено спрямо тези, заложени
в еталонната конфигурация. В таблицата подолу са посочени параметри на избраната
конфигурация от предприятията, получили
разрешения, при MPEG-4 кодиран цифров
поток:
Параметри

Параметри

Ширина на канала

8 MHz

Режим

8 k

Защитен интервал

1/4

Кодово отношение

2/3

Модулация

64 QAM

Вероятност на покритие по 95 %
място
Скорост на трансп. поток

19,91 Mbit/s

Изборът на вертикална поляризация на
излъчване на телевизионните радиостанции е
подходящ и за трите еталонни конфигурации,
но ще създаде трудности за населението в периода на съвместна работа на аналоговите и
цифровите предавателни станции поради фак
та, че се налага използването на две различни
приемни антени. Същевременно е необходимо
и подходящо вертикалната поляризация да бъде
поетапно въвеждана. За целта е необходимо
още през 2012 г. предприятията, получили
разрешения за ползване на радиочестотен
спектър за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване, съгласно Първия етап от
прехода да започнат да внедряват вертикалната
поляризация на излъчване на телевизионните радиостанции. Процесът на подмяна от
хоризонтална към вертикална поляризация
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следва да се осъществява при подходящи метеорологични условия – от началото на май
до октомври, координирано с доставчиците на
медийни услуги, които осъществяват наземно
аналогово радиоразпръскване. През Първия
етап с цел осигуряване на плавен преход за
приемане на цифрова телевизия от населението аналоговата телевизия може да се излъчва
съвместно с цифровата с вертикална поляризация, тъй като вертикалната поляризация е
приложима както за наземното аналогово,
така и за наземното цифрово телевизионно
радиоразпръскване.
Покритието по население, което е важен
компонент от въвеж дането на наземното
цифрово телевизионно радиоразпръскване,
следва да се осъществява от предприятията
поетапно, по групи от зони на обслужване,
при минимализиране на възможностите за
евентуални смущения. Във връзка с промяната на поляризацията и очакваните прекъсвания на аналоговото излъчване Органът по
цифровата телевизия ще обсъди графика за
пренастройване на антените и възстановяване на аналоговото излъчване и списък на
проблемните точки.
ІX. Действия на държавата във връзка с
осигуряване на прехода от наземно аналогово
към наземно цифрово телевизионно радио
разпръскване
ІX.1. Осигуряване на достъп на крайни по
требители до услугата наземно цифрово теле
визионно радиоразпръскване
Според разпоредбата на § 209, ал. 5 от ПЗР
към ЗИД на ЗЕС от 1.09.2013 г. наземното
аналогово телевизионно радиоразпръскване
на територията на Република България се
преустановява. В тази връзка е необходимо
към същата дата населението да разполага
със съответни приемници или декодиращи
устройства (set-top-boxes), посредством които
е възможен достъпът до услугата „цифрово
наземно телевизионно радиоразпръскване“
при MPEG-4 кодиран цифров поток. Това
включва и снабдяването на населението с
най-ниски доходи (със специални социални
нужди) с декодиращи устройства, без които
наличните телевизионни приемници не биха
могли да възпроизвеждат сигнала от цифровото наземно телевизионно радиоразпръскване. Именно за гражданите в неравностойно
социално положение наземното телевизионно
радиоразпръскване е единствен източник за
снабдяване с телевизионни програми, които
не се заплащат.
Отчитайки принципа за технологична неутралност, лица и семейства могат да бъдат
подпомогнати и с декодиращи устройства,
позволяващи приемането на цифрово сателитно или цифрово кабелно телевизионно
радиоразпръскване.
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Важен елемент в прехода от аналогово към
цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване е наличието на пазара на съответни
приемници. Големите търговски специализирани вериги за техника и отделни магазини,
както и в интернет предлагат разнообразни
телевизионни приемници. Телевизионните
приемници в голямата им част са с LED, LCD
и плазмени екрани. По отношение параметрите им, свързани с обработката на сигналите,
съотношението на приемници със и без DVB-Т
е почти равно, като делът на приемниците
с вграден DVB-T тунер с MPEG-4 (H.264/
AVC) декодиране нараства съгласно данни на
Международния съюз по далекосъобщения.
На пазара се предлагат декодиращи устройства (STB – Set Top Box) с MPEG-2 и
MPEG-4 декодиране и портативни активни
антени за DVB-T.
Осигуряването на условия за използване
възможностите на наземната цифрова телевизия от социално слаби лица и семейства (лица
със специални социални нужди) е съществен
елемент в прехода. На първо място следва
да се определят социалните групи, които е
необходимо да бъдат подпомогнати, като се
вземе предвид, че не всички социално слаби
лица и семейства гледат наземна телевизия.
Предоставянето на MPEG-4 декодиращи
устройства на лица и семейства ще се извършва по аналогия с правата за енергийни
помощи съгласно приложимото българско
законодателство. Определянето на лицата и
семействата осигурява условия за постигане
на следните цели:
• да не се даде възможност на имащите
право да получат декодиращи устройства
да търгуват с тях; в този смисъл се прилага
принципът, че на едно лице или семейство се
предоставя един декодер, без значение колко
от членовете му отговарят на критериите за
социално слаби лица и семейства;
• да не се създадат неблагоприятни за
конкуренцията условия, а оттам и проблеми
във връзка с непозволена държавна помощ;
• да се удовлетворят максимално потребностите с предвидените от държавата средства.
За осигуряване на достъпа на подпомаганите лица и семействата до услугата наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване се
предвиждат следните мерки:
√ Критерии за очертаване на
кръга на подпомаганите лица и
семейства.
Основният критерий в съответствие и с
действащото законодателство в областта на
социалното подпомагане е диференциран
минимален доход за отопление. В рамките на
този критерий се отчитат и доходното, имущественото, здравословното състояние (степен
на инвалидност – увреждания), възрастта и
семейното положение на лицето.
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Условие за получаване на декодиращото
устройство от лицето, отговарящо на горепосоченото, е наличие на собствен телевизионен
приемник, без техническа възможност за
приемане на цифров сигнал, липса на друга
възможност за достъп (кабел/сателит) до
телевизионно съдържание или липса на декодиращо устройство за достъп чрез кабел и
сателит съгласно действащ договор с доставчик
на услугата. В едно семейство с телевизионен
приемник се предоставя само един декодер,
независимо колко от членовете му отговарят
на условията за подпомагане.
Допълнителните критерии, на които трябва
да отговарят правоимащите лица и семейства,
са разписани в чл. 2 от Наредба № РД-07-5
от 2008 г. за условията и реда за отпускане
на целева помощ за отопление.
Наличието на диференциран минимален
доход за отопление се доказва/декларира към
момента на приемане на настоящия план
чрез представяне на съответните документи
по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за
условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление пред Агенцията за социално
подпомагане за последния отоплителен сезон.
Агенцията за социално подпомагане предоставя на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(респективно на Орган по цифровата телевизия) последни, актуални списъци на лицата и
семействата, които са подпомогнати по реда
на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за
отопление до момента.
√ Ред за получаване на декодиращо устройство от подпомагани
лица и семейства
1. Лицата, които нямат достъп до програми
чрез кабел и сателит, подават декларация,
както следва:
– лицето притежава телевизионен приемник без възможност за приемане на цифрова
телевизия;
– лицето няма достъп до програми чрез
кабел и сателит;
– в семейството, на което е член лицето,
само то от лицата, живеещи в семейството, ще
получи декодиращо устройство или се отбелязва в декларацията, че лицето живее само.
2. Лицата, които имат достъп до програми
чрез кабел и сателит, подават декларация,
както следва:
– лицето притежава телевизионен приемник без възможност за приемане на цифрова
телевизия;
– в семейството, на което е член лицето,
само то от лицата, живеещи в семейството, ще
получи декодиращо устройство или се отбелязва в декларацията, че лицето живее само;
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Тези лица представят и действащ договор
с доставчик на услугата, от който е видно,
че доставчикът не предоставя в рамките на
договора декодиращо устройство за приемане
на сигнала.
ІX.1.1. Финансови средства
В § 4 от ПЗР на Закона за държавния
бюджет на Република България (ЗДБРБ) за
2012 г. е предвидено осигуряване на средства до 17,5 млн. лв. за крайни декодиращи
устройства за подпомагани лица и семейства
(крайни устройства) за приемане на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване и за
провеждане на информационна кампания за
въвеждане на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване.
С ПМС № 6 от 18.01.2012 г. (обн., ДВ,
бр. 7 от 2012 г.) се осигуряват средства по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
в размер до 17,5 млн. лв. за крайни устройства
и провеждане на информационна кампания.
Съгласно § 209, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на
ЗЕС компетентните държавни органи предприемат необходимите действия и процедури
по провеждането на информационна кампания
съвместно с предприятието по § 5а, ал. 1 от
ПЗР на ЗЕС.
ІX.1.2. Механизъм за разпределение на сред
ствата
Средствата ще бъдат изразходвани по реда
на ЗОП. Чрез обществената поръчка ще бъдат
закупени крайни устройства и прилежащи
антени с усилвател с гаранция до 2 години.
Закупените устройства ще бъдат разпределени
и транспортирани до съответните областни
центрове в Република България. По места
ще бъде осигурено разпространението на
крайните устройства, получаването и инсталирането им срещу подпис от подпомаганите
лица и семейства по списък и отговарящи на
условията, определени в плана.
ІX.1.3. Информационна кампания
Провеждането на широкомащабна разяснителна кампания сред населението е ключов
фактор за успешното реализиране на процеса
на преход от наземно аналогово към наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване.
Тази кампания трябва да обединява усилията
на всички участници в този процес: държавните институции, доставчиците на обществени
и търговски медийни услуги, предприятия,
получили разрешение за цифрово наземно
телевизионно радиоразпръск ване – оператори на мултиплекси, производителите и
дистрибуторите на телевизионна техника.
Осигуряването на ефективна информационна кампания включва създаване и разпространение на информационни материали,
включително аудио- и аудио-визуални клипове,
и провеждане на социологическо проучва-
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не относно степента на информираност на
населението за достъп до наземна цифрова
телевизия и относно техническата готовност
на населението за приемане на сигнала.
Чрез предоставяне на ясна и леснодостъпна
информация, както на национално ниво, така
и на регионално, българските граждани трябва
да бъдат запознати с това, как ще могат да
приемат ефирно (наземно) цифров телевизионен сигнал, какви са начините за приемане
на телевизионен сигнал (ефирно, от сателит,
по кабел, чрез мобилен достъп и др.) и коя е
крайната дата за спиране на наземното аналогово телевизионно излъчване.
При организирането на информационната
кампания и подготовката на клиповете е необходимо да се вземат под внимание редица
елементи, като: осведоменост на гражданите
към момента, тяхното разбиране за прехода
и технологията, отношението им, нагласата
и подготовката им за промяната и не на
последно място техните очаквания. За целта
трябва да бъде организирана добра и разбираема информационна кампания.
Кампанията по информиране на гражданите за условията на прехода би следвало да
стартира не по-късно от три месеца от датата
на приемане на Плана.
√ Мерки, които не изискват
финансиране
Вк лючването на търговците на битова
техника в разяснителната дейност за въвеждането на DVB-T в Република България
е от съществено значение. Подписването на
меморандум между българската държава и
търговците на битова техника, упражняващи
търговска дейност на територията на страната, които желаят да се присъединят, дава
възможност за обединяване на усилията за
популяризиране на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване. Държавата се ангажира
да предостави актуална информация, която
посредством търговците да достигне до потребителите. Меморандумът трябва да включва
създаването на демонстрационни места в
търговските обекти за битова техника, където да се разпространяват информационни
материали, придружени от клипове, целящи
популяризирането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Търговците
трябва да информират по подходящ начин
клиентите си, че телевизионни приемници
без вграден цифров тунер с декодер MPEG-4
след 01.09.2013 г. няма да могат да приемат
ефирна цифрова телевизия без декодиращо
устройство.
Добра практика е поставянето на стикер
(марка, символизираща наземната цифрова
телевизия), който да насочва вниманието, че
приемникът позволява приемане на наземна
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цифрова телевизия (т.е. има вграден цифров
тунер с декодер MPEG-4), придружена с достъпна за четене инструкция за инсталиране
на устройствата (декодерите).
Средствата се осигуряват от държавния
бюджет и съгласно цитираното по-горе ПМС
№ 6/18.01.2012 г. Съгласно § 209, ал. 9 от ПЗР
към ЗИД на ЗЕС описаните по-горе мерки,
свързани с провеждането на информационна кампания, се предприемат съвместно с
предприятието по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗЕС.
Средствата, осигурени за сметка на държавния бюджет, следва да бъдат разходвани от
МТИТС по реда на ЗОП.
X. Орган по цифровата телевизия
Изпълнението на План 2012 г. трябва да се
координира и контролира с цел постигане на
максимална ефективност на изпълнението му.
За целта е целесъобразно да бъде създадено
постоянно действащо координационно звено – Управителен комитет (орган по цифровата
телевизия), в което задължително да участва
по един представител на компетентните органи
и заинтересованите страни – Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, Комисията за регулиране на
съобщенията, Съвета за електронни медии,
доставчиците на търговски аудио-визуални
медийни услуги, които участват в прехода
от наземно аналогово към наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване, обществените радио- и телевизионни оператори и
предприятията, които изграждат мрежите за
осъществяване на наземно цифрово радиоразпръскване.
В Управителния комитет ще се включат по
един представител на посочените организации,
които ще се събират ежемесечно, за да отчитат
напредъка по изпълнението на План 2012 г.,
ще вземат становище по възникнали въпроси
и проблеми и ще предприемат необходимите
мерки за преодоляването им.
Управителният комитет ще се създаде
към Министерски я съвет със заповед на
м и н ис т ър -п р едс ед ат е л я , в ко я т о щ е с е
определят съставът, периодичност та и начинът на работа и на вземане на решения,
компетентност та на органа и задачите му.
Протоколите от заседанията на Органа по
цифровата телевизия ще се публикуват на
страницата в интернет на Министерск и я
съвет и на МТИТС, чиято администрация
изпълнява функциите на секретариат на органа. Протоколите ще се изпращат на всички
заинтересовани страни, като ангажираните
в процеса органи ги вземат предвид при
изпълняване на правомощията си, съгласно
приложимото законодателство.
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Приложение № 1
Развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в отделните държави – членки
на ЕС, към началото на 2012 г.
В 19 европейски страни преходът е приключил и изключването на аналоговите предаватели е вече
факт. В други напредъкът е голям и се очаква това да стане през 2012: Унгария, Ирландия, Италия,
Литва, Португалия, Словакия и Великобритания. От всички държави членки остават единствено
България, Румъния и Полша.
Държава

Дата на стартиране на прехода

Формат

Статус на прехода/дата
за приклюване на прехода

Австрия

2006

MPEG-2

Приключил

Белгия

2002

MPEG-2

Приключил

Хърватия

2009

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Кипър

2010

MPEG-4 AVC

Приключил

Чехия

2005

MPEG-2

Приключил

Дания

2006

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Естония

2006

MPEG-4 AVC

Приключил

Финландия

2001

MPEG-2

Приключил

Франция

2005

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Германия

2002

MPEG-2

Приключил

Гърция

2006

MPEG-2/MPEG-4 AVC

31 декември 2012

Унгария

2008

MPEG-4 AVC

31 декември 2012

Ирландия

2010

MPEG-4 AVC

24 октомври 2012

Италия

2003

MPEG-2/MPEG-4 AVC

30 юни 2012

Латвия

2009

MPEG-4 AVC

Приключил

Литва

2008

MPEG-4 AVC

29 октомври 2012

Люксембург

2006

MPEG-2

Приключил

Малта

2005

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Норвегия

2007

MPEG-4 AVC

Приключил

Холандия

2003

MPEG-2

Приключил

Полша

2009

MPEG-4 AVC

31 юли 2013

Португалия

2009

MPEG-4 AVC

26 април 2012

Румъния

2010

MPEG-4 AVC

1 януари 2015

Русия

2010

MPEG-4 AVC

2015

Беларус

2005

MPEG-4 AVC

2015

Словакия

2009

MPEG-2/MPEG-4 AVC

31 декември 2012

Словения

2006

MPEG-4 AVC

Приключил

Испания

2000/2005

MPEG-2

Приключил

Швеция

1999

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Швейцария

2001

MPEG-2

Приключил

Великобритания

1998

MPEG-2

31 декември 2012

Украйна

2008

MPEG-4 AVC

2014
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Приложение № 2

ПЪРВИ ЕТАП

Радиочестотен ресурс за мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване на програми
на търговски телевизионни оператори с национален обхват по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗЕС
Зона на обслужване

Канал

Честотна лента (MHz)

Благоевград

31

550-558

Благоевград

29

534-542

Бургас

42

638-646

Бургас

49

694-702

Варна

22

478-486

Варна

29

534-542

Видин

32

558-566

Видин

49

694-702

Кърджали

26

510-518

Кърджали

42

638-646

Плевен

51

710-718

Плевен

57

758-766

Пловдив

25

502-510

Пловдив

35

582-590

Русе

26

510-518

Русе

49

694-702

Смолян

34

574-582

Смолян

49

694-702

София

23

486-494

София

40

622-630

Стара Загора

22

478-486

Стара Загора

37

598-606

Шумен

28

526-534

Шумен

40

622-630

Радиочестотен ресурс за мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване на програми
на обществени оператори с национален обхват по § 89 от ПЗР към ЗИД на ЗРТ
Зона на обслужване

Канал

Честотна лента (MHz)

1

2

3

Благоевград

33

566-574

Бургас

55

742-750

Варна

27

518-526

Видин

53

726-734

Кърджали

45

662-670

Плевен

41

630-638

Пловдив

41

630-638

Русе

58

766-774
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Смолян

58

766-774

София

52

718-726

Стара Загора

64

814-822

Шумен

51

710-718

ВТОРИ ЕТАП
Радиочестотен ресурс за мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване на програми
на търговски телевизионни оператори с национален обхват по § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗЕС
Зона на обслужване

Канал

Честотна лента (MHz)

1

2

3

Благоевград

25

502-510

Благоевград

42

638-646

Благоевград

45

662-670

Бургас

25

502-510

Бургас

30

542-550

Бургас

48

686-694

Варна

33

566-574

Варна

35

582-590

Варна

50

702-710

Видин

26

510-518

Видин

30

542-550

Видин

45

662-670

Кърджали

21

470-478

Кърджали

60

782-790

Кърджали

48

686-694

Плевен

29

534-542

Плевен

38

606-614

Плевен

40

622-630

Пловдив

32

558-566

Пловдив

30

542-550

Пловдив

39

614-622

Русе

21

470-478

Русе

27

518-526

Русе

45

662-670

Смолян

28

526-534

Смолян

38

606-614

Смолян

55

742-750

София

34

574-582

София

48

686-694

София

53

726-734
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Стара Загора

31

550-558

Стара Загора

34

574-582

Стара Загора

50

702-710

Шумен

24

494-502

Шумен

39

614-622

Шумен

52

718-726

Радиочестотен ресурс за мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване на програми
на търговски телевизионни оператори с национален обхват по § 209, ал. 10 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС
Зона на обслужване

Канал

Честотна лента (MHz)

Благоевград

46

670-678

Бургас

44

654-662

Варна

60

782-790

Видин

46

670-678

Кърджали

29

534-542

Плевен

22

478-486

Пловдив

43

646-654

Русе

64

814-822

Смолян

57

758-766

София

36

590-598

Стара Загора

47

678-686

Шумен

41

630-638

Приложение № 3
Терминология

API – [Application Programming Interface] –
Приложен програмен интерфейс

ATM – [Asynchronous Transfer Mode] – Асинхронен режим на пренасяне
BER – [Bit Error Ratio] – Коефициент на циф
рова грешка
C/N – [Carrier to Noise Ratio] – Отношение
носещ сигнал към шум
CATV – [Community Antenna Tele-Vision] – Телевизия с комунална (обществена) антена (Кабелна телевизия)
DAB – [Digital Audio Broadcasting] – Цифрово
аудиорадиоразпръскване
DVB – [Digital Video Broadcasting] – Цифрово
видеорадиоразпръскване
DVB-C – [DVB Cable] – Кабелно DVB
DVB-S – [DVB Satellite] – Спътниково DVB
DV B-T – [Digital Video Broadcasting – Ter-
restrial] – Ц ифрово назем но ви деора д иоразпръскване
EBU – [European Broadcasting Union] – Европейски съюз по радиоразпръскване
EPG – [Electronic Programme Guide] – Електронен програмен справочник
ETSI – [European Telecommunication Standards
Institute] – Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията

I T U – [ I n t e r n a t i o n a l Te l e c o m m u n i c a t i o n
Union] – Международен съюз по далекосъобщения
MFN – [Multi Frequency Network] – Многочестотна мрежа
STB – [Set Top Box] – Приставка
SFN – [Single Frequency Network] – Едночестотна мрежа
6999

РЕШЕНИЕ № 616
ОТ 18 ЮЛИ 2012 Г.

за признаване на сдружение „Национална
асоциация на сляпо-глухите в България“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 3 във връзка
с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
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организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ със
седалище Пловдив, регистрирана по описа на
Пловдивския окръжен съд по ф.д. № 5138/1997,
БУЛСТАТ № 115173977, за представителна
организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

6947

РЕШЕНИЕ № 619
ОТ 19 ЮЛИ 2012 Г.

за отчуждаване на част от имот – частна соб
ственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Път ІІ – Софийски околовръстен
път – южна дъга“, участък „Симеоновско
шосе“ – бул. България от км 44+720 до км
45+220“ на територията на гр. София, район
„Витоша“, Столична община
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности в
определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Път ІІ – Софийски околовръстен път – южна дъга“, участък „Симеоновско
шосе“ – бул. България от км 44+720 до км
45+220“ съгласно план за регулация на местността „Софийски околовръстен път – южна
дъга“, одобрен с Решение № 22 на Столичния
общински съвет от 15 януари 2009 г., част от
имот – частна собственост, представляващ
поземлен имот с пл. № 1285, с площ 1551 кв. м,
намиращ се в гр. София, кв. 42А, район „Витоша“, Столична община, целият с площ 2050
кв. м – собственост на наследниците на Асен
Богданов Манчов. Правото на собственост
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върху имота е възстановено с Решение № 461
на Поземлената комисия – Община „Витоша“,
от 21 декември 1992 г.
Размерът на паричното обезщетение е
161 380 лв. съгласно експертна оценка за
определяне на пазарната стойност на имота,
изготвена от оценител на имоти, от април
2012 г., дължимо на наследниците на Асен
Богданов Манчов – бивш жител на гр. София.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имота по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на
т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6972

РЕШЕНИЕ № 629
ОТ 20 ЮЛИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъч
ни материали – гнайси, гнайсошисти и амфи
болити, от находище „Ерковище“ – участъци
„Вриза“ и „Бистрица“, с. Плетена, община
Сатовча, област Благоевград, на ЕТ „Румен
Арнаудов – Айтен Арнаудова“ – с. Плетена,
община Сатовча
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29,
чл. 54, ал. 5 и 6 и чл. 71 от Закона за подземните богатства във връзка с § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите, както
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайси, гнайсошисти и амфиболити, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Ерковище“ – участъци „Вриза“ и „Бистрица“, разположено в
землището на с. Плетена, община Сатовча,
област Благоевград.
2. Определя концесионна площ с размер
423 845 кв. м, която съвпада с площта на
утвърдените запаси и ресурси от находище
„Ерковище“ – участъци „Вриза“ и „Бистри-
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ца“, съответно у част ък „Вриза“ с размер
213 850 кв. м при граници с координати на
точките от № 1 до № 12 включително в координатна система „1970 г.“ и участък „Бистрица“ с размер 209 995 кв. м при граници
с координати на точките от № 1 до № 11
включително в координатна система „1970 г.“,
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя пряко за концесионер ЕТ
„Румен Арнаудов – А йтен Арнаудова“ – с.
Плетена, община Сатовча – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0395 от
12 февруари 2009 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива гнайси, гнайсошисти и амфиболити в границите на находището по т. 1
след проведена процедура съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и Закона за биологичното
разнообразие и влизане в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) за одобряване на инвестиционното
предложение за добив;
5.1.2. право на собственост върху добитите
гнайси, гнайсошисти и амфиболити;
5.1.3. право на ползване върху технологичните отпадъци от добива и първичната
преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
гнайси, гнайсошисти и амфиболити;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства, на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за предоставянето му е 6 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуването му с министъра на икономиката, енергетиката и туризма (съобразен с мерките и препоръките от решението
по ОВОС и оценката за съвместимостта на
проекта с предмета и целите на опазване
на засегнатите защитени зони) цялостният
работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
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5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представянето му е 6
месеца от влизането в сила на концесионния
договор; проектът за рекултивация се актуализира от концесионера на всеки 5 години;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представянето му е
31 януари на съответната година; за първата
година от срока на концесията срокът за
представяне е 6 месеца от влизането в сила на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставянето му е 6
месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след одобряване от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма планът
за управление на минните отпадъци става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.5. шестмесечни отчети за действително добитите количества подземни богатства,
за среднопретеглената цена на продадените
количества подземни богатства и за дължимото концесионно плащане – до 15 дни след
изтичането на съответното шестмесечие;
5.2.2.6. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадените количества
скалнооблицовъчни материали – гнайси, гнайсошисти и амфиболити, и среднопретеглената
им продажна цена за съответния период – до
15 януари на следващата година;
5.2.2.7. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, в т.ч. за изменението на запасите и
ресурсите през изтеклата година, както и за
извършените инвестиции; към отчета се прилагат документи, удостоверяващи верността
на посоченото в отчета – резултати от маркшайдерски измервания, кантарни разписки,
фактури и др.;
5.2.2.8. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват нормите за правилно и безопасно
разработване на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
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да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог от Регионалния исторически музей – Благоевград;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
5.2.11. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 5.2.2.2;
5.2.12. да застрахова дейността по добива
от обекта на концесията срещу рискове от
влошаване на минно-геоложките, техноложките и икономическите характеристики на
находището, настъпили вследствие на природни бедствия и аварии, водещи до обективна
невъзможност за изпълнение на съгласуваните
работни проекти;
5.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде находището по т. 1 при
условия и по ред, определени в концесионния
договор.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
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5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията;
5.3.5. да усвоява изцяло или част от банковата гаранция по т. 8.1 при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, включително чрез своевременно съгласуване на представените от концесионера
цялостен работен проект и годишни работни
проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след:
6.1.1. съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма на цялостния
работен проект по т. 5.2.2.1, на първия годишен
работен проект по т. 5.2.2.3, на плана за управление на минните отпадъци по т. 5.2.2.4 и след
влизане в сила на положително решение по
ОВОС или решение да не се извършва ОВОС
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находище „Ерковище“ – участъци „Вриза“
и „Бистрица“, разположено в землището на с.
Плетена, община Сатовча, област Благоевград,
по реда на Закона за опазване на околната
среда и предвид чл. 31, ал. 1 във връзка с
ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да спазва действащото законодателство;
6.2.2. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. актовете и
предписанията на всички компетентни органи,
както и изискванията за опазване на културното наследство, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред;
6.2.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди;
6.2.4. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.5. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпо-
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редби на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда;
6.2.6. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Ерковище“ – участъци „Вриза“ и „Бистрица“ – приложение
към концесионния договор, представена от
ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова“ – с.
Плетена, община Сатовча;
6.2.7. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
изисквания;
6.2.8. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.9. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката
и туризма при съгласуване на проектите и
плановете по т. 5.2.2;
6.2.10. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.11. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти.
6.3. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии
от концесионната площ, върху които е придобил право на собственост, върху които има
учредено право на ползване или за които има
сключен договор за наем със собственика на
земята.
6.4. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
6.5. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.6. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му и представянето
на банковата гаранция по т. 8.1.1.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция за всяка година от срока на концесията,
обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор независимо
от датата на възникването им, включително
заплащане на концесионно плащане, данък
върху добавената стойност (ДДС), лихви и неустойки по парични и непарични задължения,
както и внасянето на средства по доверителната сметка по т. 8.2, с изключение на тези по
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техническата ликвидация или консервация на
обекта и рекултивация на засегнатите земи,
както следва:
8.1.1. за първата година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 3822
лв. и се представя на концедента до 3 месеца
след влизането в сила на решението, но не
по-късно от датата на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година гаранцията
е в размер 100 на сто от концесионното плащане с начислен ДДС за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на съответната година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови гаранцията в пълен 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. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да
е от основните задължения или от условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, 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 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
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Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – 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, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 2, буква „в“ – за гнайси, гнайсошисти
и амфиболити за декоративни плочи, не може
да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м и по чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ – за гнайси, гнайсошисти
и амфиболити за трошен камък, не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация от Националния статистически институт
при базова статистическа информация за
цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
2401 лв. (без ДДС), определен на базата на 30
на сто от предвидения средногодишен добив
за срока на концесията и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „в“ и чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3,
определен, както следва: 225 куб. м гнайси,
гнайсошисти и амфиболити за цепени плочи и
концесионно плащане за единица добито подземно богатство – 10,00 лв./куб. м; минимално
концесионно плащане – 2250 лв., и 503 тона
гнайси, гнайсошисти и амфиболити за трошени
фракции и концесионно плащане за единица
добито подземно богатство – 0,30 лв./тон;
минимално концесионно плащане – 151 лв.
9.6. Петдесет на сто от концесионното
плащане, определено по реда на т. 9.3 или 9.5
(без ДДС), се внася по бюджета на Община
Сатовча по ред, определен в концесионния
договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
изпълнението и прекратяването на концесионния договор се решават по взаимно съгласие,
а в случай на непостигане на съгласие спорът
се решава от компетентния граждански съд.
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11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова“ – с. Плетена, община
Сатовча, в тримесечен срок от влизането в
сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2

Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Еркови
ще“ – участъци „Вриза“ и „Бистрица“
Координатна система „1970 г.“
№

Х

Y

участък „Вриза“
1.

4 487 621,5

8 551 475,0

2.

4 487 926,5

8 551 475,0

3.

4 487 792,2

8 551 630,5

4.

4 487 562,0

8 551 771,9

5.

4 487 414,8

8 552 075,4

6.

4 487 507,4

8 552 293,2

7.

4 487 287,8

8 552 197,8

8.

4 487 191,4

8 552 088,7

9.

4 487 066,5

8 552 008,5

10.

4 487 167,4

8 551 890,6

11.

4 487 409,5

8 551 723,1

12.

4 487 572,1

8 551 530,6

1.

4 486 445,0

8 552 651,6

2.

4 486 811,3

8 552 845,4

3.

4 486 906,7

8 552 957,5

4.

4 487 129,9

8 552 973,8

участък „Бистрица“

5.

4 487 220,5

8 553 164,2

6.

4 487 152,6

8 553 237,2

7.

4 487 106,9

8 553 286,0

8.

4 486 677,7

8 553 100,6

9.

4 486 493,3

8 552 923,9

10.

4 486 445,0

8 552 920,7

11.

4 486 445,0

8 552 753,6
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република Бълга
рия и правителството на Азербайджанската
република за взаимна защита и обмен на
класифицирана информация
(Утвърдено с Решение № 125 от 10 февруари
2012 г. на Министерския съвет. В сила от 24
април 2012 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Азербайджанската република (наричани по-нататък „страните“),
Като се споразумяха за провеждане на разговори по въпроси, свързани с политиката и
сигурността, и за разширяване и активизиране
на политическото, военното и икономическото
сътрудничество между тях;
Водени от убеждението за промените в
политическата ситуация в света и отчитайки
важната роля на сътрудничеството между двете
страни за стабилизирането на мира, международната сигурност и взаимното доверие;
Разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на
класифицирана информация между страните;
Желаейки да създадат правила, регулиращи взаимната защита на класифицирана
информаци я, прилож ими спрямо бъдещи
споразумения за сътрудничество, и класифицирани договори, които ще се изпълняват
между страните, съдържащи или включващи
класифицирана информация,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това споразумение:
(1) „Класифицирана информация“ означава
информация, независимо от нейната форма,
същност или начин на пренасяне, създадена
или в процес на създаване, на която е определено ниво на класификация за сигурност и
която в интерес на националната сигурност и
в съответствие с националното законодателство изисква защита срещу нерегламентиран
достъп или унищожаване.
(2) „Нерегламентиран достъп до класифицирана информация“ означава всяка форма
на разкриване на класифицирана информация, включително злоупотреба, увреждане,
предоставяне и неправилно класифициране,
както и всякакви други действия, водещи до
нарушаване на защитата є или до загубване
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на такава информация, както и всяко действие или бездействие, довело до узнаване на
информацията от неоторизирано лице.
(3) „Класифициран документ“ означава всяка
форма на записана класифицирана информация
независимо от нейните характеристики или
вида на записващото устройство.
(4) „К ласифициран материал“ означава
всеки класифициран документ или всякакъв
друг предмет от техническо естество, съоръжение, оборудване, устройство или въоръжение,
произведени или в процес на производство,
както и съставни части от тях, използвани за
производството им, съдържащ класифицирана
информация.
(5) „Ниво на класификация за сигурност“
означава категория, която според националното законодателство характеризира значимостта
на класифицираната информация, нивото на
ограничаване на достъпа до нея и нивото на
защитата є от страните, а също така категория,
въз основа на която се маркира съответната
информация.
(6) „Гриф за сигурност“ означава маркировка върху каквато и да е класифицирана
информация, която показва нивото на класификация за сигурност.
(7) „Разрешение за достъп“/„Удостоверение
за сигурност“ означава положително решение,
произтичащо от процедура по проучване,
което установява лоялността и надеждността
на физическо или юридическо лице, както и
други аспекти на сигурността в съответствие с
националното законодателство. Това решение
дава право на достъп на физическото или
юридическото лице и му дава възможност
да борави с класифицирана информация на
определено ниво без риск за сигурността.
(8) „Страна източник“ означава страната,
от която изхожда класифицирана информация.
(9) „Страна получател“ означава страната, на която е предоставена класифицирана
информация.
(10) „Компетентен орган“ означава органът, който в съответствие с националното
законодателство на съответната страна провежда националната политика за защита на
класифицираната информация, упражнява
общ контрол в тази сфера, както и ръководи изпълнението на това споразумение.
Тези органи са посочени в член 5 на това
споразумение.
(11) „Конт раген т“ означава физическо
или юридическо лице, което има правоспособност да сключва договори, и/или страна
по класифицирани договори, попадащи под
разпоредбите на това споразумение.
(12) „К ласифициран договор“ означава
споразумение между два или повече контрагента, което съдържа или предполага достъп
до класифицирана информация.
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(13) „Принципът „необходимост да се знае“
означава необходимостта да се получи достъп
до класифицирана информация във връзка със
служебни задължения и/или за изпълнение
на конкретна служебна задача.
(14) „Трета страна“ означава държава или
международна организация, която не е страна
по това споразумение, или ползвател, който
не отговаря на националните изисквания
за достъп до класифицирана информация,
включително и на принципа „необходимост
да се знае“.
(15) „Декласифициране на информацията“
означава премахване на нивото на класификация за сигурност.
(16) „Нарушаване на мерките за сигурност“
означава действие или бездействие, противоречащо на националното законодателство, което
води или може да доведе до нерегламентиран
достъп до класифицирана информация.
Член 2
Предмет
Предмет на това споразумение е защитата
на класифицираната информация, съвместно
създадена или обменяна пряко или непряко
между страните.
Член 3
Нива на класификация за сигурност на ин
формацията
(1) Страните приемат, че следните нива на
класификация за сигурност на информацията
са еквивалентни и съответстват на нивата
на класификация за сигурност, определени
в националното законодателство на съответната страна:
За Република
България

За Азербайджанската
република

СЕКРЕТНО

ТАМ∂M5XFI

ПОВЕРИТЕЛНО

M∂XFI

ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ

Няма съответствие

(2) Българска класифицирана информация,
маркирана „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ“ и
предоставена на Азербайджанската страна, се
защитава като класифицирана информация
M ∂XFI.
Член 4
Национални мерки
(1) В съответствие с националното си законодателство страните прилагат всички съответни мерки за защита на класифицираната
информация, която е съвместно създадена или
обменяна по това споразумение. На такава
класифицирана информация се осигурява съ-
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щото ниво на защита, каквото е предоставено
за национална класифицирана информация със
съответно ниво на класификация за сигурност.
(2) Страните своевременно взаимно се информират за всякакви промени в националното
законодателство, които оказват влияние върху
защитата на класифицираната информация. В
тези случаи страните се информират по реда
на чл. 5, ал. 3 и 4, за да обсъдят възможните
изменения в това споразумение. Междувременно
класифицираната информация се защитава според клаузите на споразумението, с изключение
на случаите, когато има други договорености
в писмена форма.
(3) Не се предоставя достъп до класифицирана информация на лица единствено на
основание на ранг, длъжност или разрешение
за достъп/удостоверение за сигурност. Достъп
до класифицирана информация се предоставя
само на тези лица, на които е издадено разрешение за достъп/удостоверение за сигурност,
и в съответствие с принципа „необходимост
да се знае“.
(4) Страната получател се задължава:
а) да не предоставя класифицирана информация на трета страна без предварително
писмено съгласие на компетентния орган на
страната източник;
б) да осигури ниво на класификация за сигурност на класифицираната информация съответно на нивото, дадено от страната източник;
в) да не използва класифицираната информация за други цели освен за тези, за които е
предоставена;
г) да гарантира частните права, като патентни, авторски права или търговски тайни,
включени в класифицираната информация.
(5) Ако друго споразумение, сключено
межд у страните, съдържа по-строги правила
относно обмена или защитата на класифицираната информация, прилагат се тези правила.
Член 5
Компетентни органи
(1) Компетентните органи на страните са:
За Република България:
– Държавната комисия по сигурността на
информацията;
За Азербайджанската република:
– Министерството на националната сигурност.
Компетентните органи ще осъществяват
сътрудничеството по това споразумение съобразно техните функции и в съответствие
с националното право и законодателство на
всяка от страните.
(2) Компетентните органи взаимно се информират за действащото си национално
законодателство, регулиращо защитата на
класифицираната информация.
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(3) С цел постигането на по-тясно сътрудничество при изпълнението на това споразумение
компетентните органи могат да провеждат
консултации по молба на единия от тях.
(4) С цел постигане и поддържане на
сходни стандарти за сигурност компетентните
органи при молба ще си предоставят взаимно
информация относно стандартите за сигурност, процедурите и практиките за защита на
класифицираната информация, прилагани от
съответната страна.
(5) Компетентните органи могат да подписват
документи в изпълнение на това споразумение.
Член 6
Предаване на класифицирана информация
(1) По правило класифицирана информация
се предава чрез използването на дипломатически
или военни куриери или чрез други средства,
отговарящи на изискванията на националното
законодателство на страните. Страната получател потвърждава писмено получаването на
класифицираната информация.
(2) Класифицирана информация може да се
предава чрез защитени телекомуникационни
системи, мрежи или други електромагнитни
средства, одобрени от компетентните органи и
разполагащи със сертификат, издаден съгласно
националното законодателство на съответната
страна.
(3) Други одобрени средства за предаване
на класифицирана информация могат да се
използват само по взаимна договореност между
компетентните органи.
(4) В случай че трябва да се предаде голяма
пратка, съдържаща класифицирана информация,
компетентните органи взаимно се договарят
и определят средствата за транспортирането,
маршрута и другите мерки за сигурност.
Член 7
Превод, размножаване, унищожаване
(1) Всички преводи на класифицирана информация се извършват от лица, които притежават
подходящо разрешение за достъп. Тези преводи
носят еквивалентни грифове за сигурност.
(2) При размножаване на класифицирана
информация грифът за сигурност на оригинала
също трябва да бъде размножен или отбелязан
на всяко копие. Тази размножена информация
трябва да бъде поставена под същия контрол
като оригиналната информация. Броят на копията трябва да бъде ограничен до необходимия
брой за официални цели.
(3) Класифицираната информация се унищожава по такъв начин, че да не може да бъде
възстановена изцяло или отчасти.
(4) Страната източник може изрично да
забрани размножаването, видоизменянето или
унищожаването на класифицирана информация
чрез отбелязване върху съответния носител на
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класифицирана информация или последващо
писмено уведомление. Ако унищожаването на
класифицирана информация е забранено, същата
се връща на страната източник.
(5) В случай на ситуация, при която е невъзможно да се защитава и връща обратно
класифицираната информация, създадена или
предадена по това споразумение, тя се унищожава незабавно. Страната получател уведомява
във възможно най-кратки срокове компетентния
орган на страната източник за унищожаването.
Член 8
Класифицирани договори
(1) Класифицирани договори се сключват
и изпълняват в съответствие с националното
законодателство на всяка от страните. При
поискване компетентният орган на всяка от
страните предоставя информация за това, дали
предложеният контрагент има издадено национално разрешение за достъп/удостоверение
за сигурност, съответно на изискваното ниво
на класификация за сигурност на информацията. Ако предложеният контрагент не притежава разрешение за достъп/удостоверение
за сигурност, компетентният орган на всяка
страна може да поиска контрагентът да бъде
проучен за издаване на разрешение за достъп/
удостоверение за сигурност.
(2) Неразделна част от всеки класифициран
договор или договор с подизпълнител е анексът
по сигурността. В този анекс контрагентът на
страната източник уточнява коя класифицирана
информация ще бъде предоставена или създадена от страната получател и кое съответно
ниво на класификация за сигурност е било
определено на тази информация.
(3) Задължението на контрагента да защитава класифицираната информация във всички
случаи се отнася най-малко до следното:
а) задължение на контрагента да разкрива
класифицирана информация само на лице,
което предварително е било проучено във
връзка със съответните действия по договора,
при спазване на принципа „необходимост да
се знае“, и което е наето или ангажирано при
изпълнението на договора;
б) средствата, които ще бъдат използвани
за пренасяне на класифицираната информация;
в) процедурите и механизмите за информиране относно промените, които могат да
възникнат във връзка с класифицираната информация поради изменение на нейното ниво
на класификация за сигурност или отпадане на
необходимостта от по-нататъшната є защита;
г) процедурите за одобряване на посещенията, достъпа или проверки от служители на
една от договарящите страни до съоръженията
на другата страна, свързани с договора;
д) задължение да бъде уведомен компетентният орган на контрагента за осъществен
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нерегламентиран достъп, за опит или подозрение
за такъв достъп до класифицирана информация,
свързана с договора;
е) използване на класифицирана информация, свързана с договора, само за целите,
свързани с предмета на договора;
ж) стриктно спазване на процедурите за
унищожаване на класифицираната информация;
з) предоставяне на класифицирана информация по договора на трета страна само с
писмено съгласие на компетентния орган на
страната източник.
(4) Необходимите мерки за защита на класифицираната информация, както и процедурата
за оценка и обезщетение на възможни загуби,
причинени на контрагентите от нерегламентиран достъп до класифицирана информация,
следва да се регламентират детайлно в съответния класифициран договор.
Член 9
Посещения
(1) Експертите по сигурността от компетентните органи могат да провеждат периодични
срещи, на които да обсъждат процедурите за
защита на класифицираната информация.
(2) Посетителите получават предварително
разрешение от компетентния орган на държавата домакин само ако им е разрешен достъп
до класифицирана информация в съответствие
с тяхното национално законодателство и ако
им е необходим достъп до класифицирана
информация или до обекти, където се създава, обработва или съхранява класифицирана
информация.
(3) Редът за осъществяване на посещения
трябва да бъде съгласуван между компетентните органи.
(4) Искането за посещение съдържа следната
информация:
а) име на посетителя, дата и място на раждане, номер на паспорт (лична карта);
б) гражданство на посетителя;
в) заеманата от посетителя длъжност и наименование на организацията, която той или
тя представлява;
г) разрешение за достъп на посетителя до
съответното ниво на класификация за сигурност;
д) цел на посещението, предложената работна
програма и планираните дати на посещението;
е) наименование на организациите и обектите, които са поискали посещението.
(5) Компетентните органи на страните могат да създават списъци на лица, одобрени да
осъществяват многократни посещения. Тези
списъци са валидни за първоначален период
от дванадесет месеца. След като тези списъци са одобрени от компетентните органи на
страните, сроковете на конкретните посещения
се уговарят директно със съответните органи
на организациите, които ще бъдат посетени
от тези лица, в съответствие със сроковете и
условията, за които са се договорили.
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(6) Всяка страна гарантира защитата на
личните данни на посетителите в съответствие
с респективното национално законодателство.
Член 10
Нарушаване на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките за
сигурност компетентният орган, в чиято държава се е получило нарушаване на мерките за
сигурност, трябва да информира компетентния
орган на другата страна възможно най-бързо
и да проведе необходимото разследване. При
необходимост другата страна оказва съдействие
при разследването.
(2) В случаите, когато нарушаване на мерките за сигурност се извърши в трета държава,
компетентният орган от изпращащата страна
трябва да предприеме действията по ал. 1, когато е възможно.
(3) Във всички случаи другата страна трябва
да бъде информирана за резултатите от разследването и трябва да получи окончателното
становище за причините и размера на щетите.
Член 11
Спорове
Всеки спор относно тълкуването или приложението по това споразумение се решава
след провеждане на преговори и консултации
между страните.
Член 12
Език на сътрудничеството
Сътрудничеството по това споразумение се
осъществява на английски език.
Член 13
Разходи
Всяка страна поема съответните разходи,
свързани с изпълнение на задълженията є по
това споразумение.
Член 14
Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване на последното писмено уведомление,
с което страните се уведомяват взаимно, че са
били изпълнени всички вътрешноправни процедури, необходими за неговото влизане в сила.
(2) Това споразумение може да се изменя
на базата на взаимно писмено съгласие на
страните. Такива изменения влизат в сила в
съответствие с ал. 1.
(3) Всяка страна може да прекрати това
споразумение с писмено уведомление до
другата страна. Прекратяването влиза в сила
шест месеца след датата на получаване на
уведомлението.
(4) Независимо от прекратяването на споразумението всяка класифицирана информация,
предоставена по споразумението, трябва да
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продължи да бъде защитавана съгласно горепосочените разпоредби до момента, в който
страната източник освободи страната получател
от това задължение.
Подписано в Баку на 14 ноември 2011 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, азербайджански и английски
език, като трите текста имат еднаква сила. В
случай на различия при тълкуването меродавен
е текстът на английски език.
За правителството
на Република България:
Цвета Маркова,
председател на
Държавната комисия
по сигурността
на информацията

За правителството
на Азербайджанската
република:
ген.-лейтенант Елдар
Махмудов,
министър на
националната
безопасност

6974

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно
настаняване на чужденци, за организацията и
дейността на специалните домове за временно
настаняване на чужденци (обн., ДВ, бр. 45 от
2010 г.; изм., бр. 11 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Сегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Медицинското обслужване на настанените чужденци се осигурява от медицински
служби на Медицинския институт на МВР,
разположени на територията на СДВНЧ.“
§ 2. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
„(3) Приемно-предавателният протокол се
изготвя в три екземпляра от служителя, съпровождащ чужденеца, и се подписва от него,
длъжностното лице по ал. 1 и от чужденеца.
Първият екземпляр от протокола се прилага
към личното дело на настанения, вторият се
предоставя на съпровождащия служител, а
третият се предава на чужденеца.“
§ 3. В чл. 12б се правят следните изменения:
1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Медицинският преглед по ал. 1 се
извършва от лекар или фелдшер от медицинската служба, разположена на територията на
СДВНЧ, или от медицински специалисти от
други структури на Медицинския институт
на МВР.
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(3) При необходимост от неотложно осигуряване на болнична или извънболнична
специализирана медицинска помощ чужденецът се регистрира в регистъра по чл. 26,
ал. 1, т. 1 и незабавно се привежда в лечебно
заведение, като охраната се поема от „Звено
за охрана“ при СДВНЧ.
(4) Здравната информация за чужденеца се
отразява в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 1 и
се съхранява в неговото лично дело.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 4. В чл. 14, ал. 4, изр. второ, думите
„медицински стационар“ се заменят с „в обособено помещение в близост до медицинската
служба“ и кавичките се заличават.
§ 5. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Медицинското обслужване на
настанените в СДВНЧ чужденци включва:
1. оказване на първична извънболнична
медицинска помощ;
2. осъществяване на профилактична, рехабилитационна и хигиенно-противоепидемиологична дейност за поддържане и укрепване
на физическото и психическото здраве на
чужденците;
3. насочване за специализирана медицинска
помощ или стационарно лечение в лечебни
заведения за извънболнична или болнична
помощ.
(2) Когато в медицинската служба няма условия за провеждане на необходимото лечение,
както и при необходимост от извършване на
консултативни прегледи или специализирани
изследвания чужденците се насочват към
лечебни заведения извън СДВНЧ.
(3) Охраната и транспортирането до лечебното заведение се организира и осъществява
под ръководството на началника на СДВНЧ.
(4) В случаите на спешни състояния медицинска помощ на чужденеца се оказва от екипа
за спешна медицинска помощ, обслужващ
територията по местонахождение на СДВНЧ.
До пристигането на екипа спрямо чужденеца
се прилагат възможните животоспасяващи и
животоподдържащи мерки.“
§ 6. В чл. 15, т. 1 след думата „легло“ запетаята се заличава, поставя се съюзът „и“ и
думите „и медицинска помощ“ се заличават.
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби, § 4, накрая се добавя „и директора
на Медицинския институт на МВР“.
Министър:
Цветан Цветанов
6915
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2005 г. за критериите, показателите
и методиката за акредитация на лечебните
заведения (обн., ДВ, бр. 54 от 2005 г.; изм.,
бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2008 г., бр. 11 от
2009 г., бр. 5 и 12 от 2010 г., бр. 10 от 2011 г.
и бр. 50 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6 се създава ал. 11:
„(11) Представители на държавата в Акредитационния съвет, които са министри, лица
по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията,
държавни служители и лица по чл. 107а от
Кодекса на труда, не получават възнаграждение
за участието си в Акредитационния съвет.“
§ 2. В чл. 13 се създава ал. 5:
„(5) Представители на държавата в Звеното
за административно-техническо обслужване,
които са държавни служители и лица по
чл. 107а от Кодекса на труда, не получават
възнаграждение за работата си в звеното.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В чл. 4 от Наредба № 48 от 2010 г.
за признаване на организациите за защита
правата на пациентите за представителни
организации (ДВ, бр. 75 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Представителите на държавата в комисията, които са лица по чл. 19, ал. 7 от Закона
за администрацията, държавни служители
и лица по чл. 107а от Кодекса на труда, не
получават възнаграждение за работата си в
комисията.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 4. В чл. 13 от Наредба № 12 от 2011 г.
за условията и реда за заплащане на лечение
на български граждани в чужбина по чл. 82,
ал. 1, т. 8 от Закона за здравето (ДВ, бр. 1 от
2012 г.) се създава ал. 5:
„(5) Представителите на държавата в КЛЧ,
секретарят и техническите сътрудници, които
са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за
администрацията, държавни служители и лица
по чл. 107а от Кодекса на труда, не получават
възнаграждение за работата си за КЛЧ.“
§ 5. В чл. 5 от Наредба № 9 от 2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 15 от
2001 г., бр. 116 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 4
от 2006 г., бр. 71 от 2010 г. и бр. 18 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Представителите на държавата в комисията за организиране и провеждане на
конкурса, които са лица по чл. 19, ал. 7 от
Закона за администрацията, държавни служи-
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тели и лица по чл. 107а от Кодекса на труда,
не получават възнаграждение за участието си
в комисията.“
2. Досегашните алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7
стават съответно ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.
Министър:
Десислава Атанасова
7068

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 47
от 11 юли 2012 г.

за изискванията към информационните системи
на пенсионноосигурителните дружества
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. изискванията към системата за управление
на информационната сигурност на пенсионноосигурителното дружество;
2. изискванията при обмен на информация
и предоставяне на електронни услуги;
3. водените от пенсионноосигурителното дружество регистри.
Чл. 2. Пенсионноосигурителното дружество
изгражда и поддържа информационна система
в съответствие с изискванията на тази наредба, другите приложими нормативни актове и
стандарти и приетите вътрешни документи на
дружеството, като отчита спецификата и обема на дейността по допълнително пенсионно
осигуряване и организационната си структура.
Раздел ІІ
Система за управление на информационната
сигурност
Чл. 3. (1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да изгради система за управление
на информационната сигурност въз основа на
изискванията на международен стандарт ISO/
IEC 27001:2005.
(2) Системата за управление на информационната сигурност трябва да обхваща
следните основни аспекти на сигурността:
оценка и управление на риска, управление на
персонала, физическа сигурност, контрол на
достъпа, сигурност при избора, закупуването
и ползването на софтуер и хардуер, планове
и действия в извънредни ситуации и кризи.
(3) Пенсионноосигурителното дружество се
съобразява в дейността си с добрите практики,
заложени в международен стандарт ISO/IEC
27002:2005 (ISO/IEC 17799:2005).
Чл. 4. (1) Съответствието с изискванията на
стандарта по чл. 3, ал. 1 се доказва по избор
на пенсионноосигурителното дружество чрез:
1. сертификация;
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2. представянето на документи, доказващи
това съответствие без сертификация.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 се представят
следните документи:
1. политика за сигурност на дружеството по
отношение на информационната му система
(политика за сигурност на дружеството);
2. правила за защита на информационната
система и архивната информация;
3. правила за мрежова защита;
4. правилата за контрол на физическата и
работната среда;
5. план за осигуряване на непрекъсваемостта
на информационно-технологичните процеси;
6. други относими документи.
Чл. 5. (1) Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество приема неговата
политика за сигурност и другите необходими
вътрешни правила и документи по чл. 4, ал. 2
и осигурява реализацията им, а при необходимост – и актуализацията им.
(2) Прилагането на принципите и изискванията, заложени в политиката за сигурност на
дружеството, трябва да:
1. гарантира общо ниво на сигурност при
разработката, експлоатацията и поддръжката
на информационната система;
2. обезпечи разработването и поддържането
на обща архитектура за сигурност на информационната система;
3. осигури идентифициране и анализ на рисковете, свързани с информационната система
и определянето на необходимите механизми
за противодействие;
4. обезпечи защитата на информацията чрез
осигуряване на поверителност, цялостност и
достъпност на информационните активи в
дружеството, включително и при извънредни
обстоятелства.
(3) Политиката за сигурност на дружеството
трябва да отговаря на изискванията в приложимите нормативни актове и стандарти и да
съдържа най-малко:
1. основните принципи, на които се базира;
2. задълженията и отговорностите на звената и служителите на дружеството за нейното
прилагане, за изграждането и експлоатацията
на информационната система и за изпълнение
на предвидените мерки за сигурност;
3. правилата за управление на рисковете,
свързани с информационната система, в т.ч.
идентифицирането на рисковите фактори, тяхната оценка и предприемането на необходимите
мерки за противодействие срещу тях;
4. реда за приемането, актуализирането и
оповестяването є.
Чл. 6. (1) За удостоверяване на съответствието със стандарта по чл. 3, ал. 1 пенсионноосигурителното дружество представя на
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заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Осигурителен надзор“
(заместник-председателя на комисията):
1. заверено копие от документа, удостоверяващ сертификацията – в случаите, когато
пенсионноосигурителното дружество е сертифицирано;
2. документите по чл. 4, ал. 2 – когато
сертификацията на дружеството преустанови
действието си;
3. изменените или допълнени документи по
чл. 4, ал. 2 – при извършени промени в тях,
когато дружеството не е сертифицирано.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 или 2 се
представят в срок седем дни от сертификацията или преустановяването на действието на
сертификацията, а по ал. 1, т. 3 – в срок седем
дни от промяната.
(3) Заместник-председателят на комисията
може да изисква допълване или коригиране на
документите по ал. 1, т. 2 и 3, както и други
данни и информация във връзка с тях, и да
определя срок за представянето им. Когато
представените документи не отговарят на изискванията на тази наредба, заместник-председателят на комисията може да приложи мярката
по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално
осигуряване (КСО).
Раздел ІІІ
Изисквания при обмен на информация и пре
доставяне на електронни услуги
Чл. 7. (1) Пенсионноосигурителното дружество използва официален e-mail адрес за
получаване на служебна кореспонденция от
комисията и други институции, с които дружеството осъществява обмен на информация.
Дружеството уведомява заместник-председателя на комисията за промяна в официалния
e-mail адрес поне три работни дни преди
промяната.
(2) Служителите в дружеството използват единствено персоналната си служебна
електронна поща за получаване и изпращане
на служебна кореспонденция по електронен
път. Електронните съобщения, изпратени от
служителите на пенсионноосигурителното
дружество във връзка с изпълняваните от тях
задължения, трябва да съдържат задължително
идентифицираща информация за контакт със
съответния служител. В края на всяко изходящо електронно съобщение автоматично се
прикачват указания към адресата за действия
при погрешно получаване.
Чл. 8. (1) Информационната система на
пенсионносигурителното дружество трябва да
предоставя възможност за създаване и поддържане на единно електронно досие на всяко
осигурено лице или пенсионер в управляван от
дружеството пенсионен фонд. Досието трябва
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да съдържа всички налични данни за лицето
и да му позволява да извършва справки и да
проследява осигурителната си история.
(2) Заявленията и молбите на хартиен носител, подадени от осигурените лица, пенсионерите и техните наследници, както и актовете
на дружеството във връзка с тях се включват в
електронното досие на съответното лице чрез
снемане на електронен образ от тях и от приложените към тях документи със сканиращо
устройство във вид и по начин, позволяващи
разчитането им. Пълното и точно съответствие
на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен подпис
от лицето, извършило снемането.
(3) Документите по ал. 2 се съхраняват от
пенсионноосигурителното дружество. Пенсионноосигурителното дружество може да възложи с
писмен договор дейностите по сканиране и/или
съхраняване на документите на специализиран
външен изпълнител. В този случай дружеството:
1. отговаря за действията на външния изпълнител като за свои действия;
2. предвижда в договора с външния изпълнител:
а) задължения за опазването на поверителността на предоставените документи и информация и за оказване на съдействие от негова
страна на органите и служителите на Комисията
за финансов надзор при осъществяването на
техните правомощия;
б) забрана за възлагане на дейностите, предмет на договора, на подизпълнители;
3. наблюдава и оценява рисковете, свързани
с изнасянето на дейностите, както и осъществяването им от страна на външния изпълнител.
(4) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да издаде на всяко осигурено лице
или пенсионер при поискване от негова страна
уникален идентификатор за използване на електронните услуги, които дружеството предлага.
(5) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да получат копие
от електронните документи в електронното
досие на хартиен или електронен носител след
представяне на необходимите удостоверителни
документи.
(6) Разрешението за достъп и отказът за достъп до електронното досие и за използването на
електронни документи от него по реда на ал. 5
се издават в писмена форма от управляващия и
представляващ пенсионноосигурителното дружество или от упълномощен от него служител.
Отказът за достъп задължително се мотивира.
(7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва от
заявителя по реда и в сроковете, предвидени в
правилника за организацията и дейността на
съответния пенсионен фонд.
Чл. 9. Информационната система трябва да
предоставя възможност за:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

1. отчитане и удостоверяване на времето
за настъпването на факти с правно значение с
точност до година, дата, час, минута и секунда;
2. изготвяне на извлечение от индивидуалната
партида във всеки един момент, за създаване и
отпечатване на необходимите първични документи и за предоставяне на копията по чл. 8,
ал. 5 във всички офиси на дружеството;
3. връзка с всички офиси и осигурителни
посредници на дружеството за регистриране на
подадените при тях документи;
4. получаването и изпращането на документи,
подписани с електронен подпис;
5. изготвяне и обмен в електронен формат,
определен от надзорния орган, на изискваните
ежедневни, периодични и изготвяни при поискване отчети и справки;
6. оперативна размяна на информация с
институциите, с които пенсионноосигурителното дружество осъществява обмен на данни,
съобразно предвидените за това стандарти,
формати и образци.
Чл. 10. (1) Подадените документи до дружеството по електронен път се регистрират от
определени от управителния орган лица. След
регистриране на постъпил в дружеството входящ
електронен документ се генерира и се изпраща
потвърждение до заявителя за получаването му.
(2) Лицата по ал. 1 извършват проверка за
редовността, пълнотата и верността на предоставените данни. При установяване на нередности
на подателя се изпраща електронно съобщение
с указания и срок за отстраняването им.
Чл. 11. При предоставяне на електронна
услуга пенсионноосигурителното дружество
предварително информира нейния ползвател
по ясен и разбираем начин относно:
1. техническите стъпки по предоставянето
на услугата, тяхното правно значение и срока
за предоставянето є;
2. възможността издаденият акт да бъде
съхраняван в електронна форма от дружеството
и начина за достъп до него;
3. техническите средства за установяване и
отстраняване на грешки при въвеждането на
информация, преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата.
Чл. 12. Електронната страница на пенсионноосигурително дружество трябва да осигурява
удобен за ползване достъп:
1. до публикуваната на нея информация;
2. на всяко осигурено лице или пенсионер
до данните за индивидуалната му партида и
до електронното му досие след въвеждането
на идентификатор.
Раздел ІV
Регистри
Чл. 13. Информационната система на
пенсионноосигурителното дружество трябва
да поддържа в актуално състояние следните
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основни компоненти, съответно приложими
за управляваните от дружеството пенсионни
фондове:
1. регистри на:
а) осигурителните договори – в т. ч. по
видове за доброволния фонд (договор с лични вноски, договор с работодател или с лице
по чл. 230, ал. 3, т. 3 КСО и договор с друг
осигурител);
б) служебно разпределените лица с номер и
дата на протокола за служебно разпределение;
в) пенсионните договори;
г) договорите за разсрочено изплащане
на натрупаните средства по индивидуалните
партиди;
2. регистър на индивидуалните партиди на
осигурените лица и пенсионерите, който трябва
да съдържа данните съгласно чл. 24 и 25 от
Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за
оценка на активите и пасивите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността
на нетните активи на фонда, за изчисляване
и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните
партиди (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), както и партидата на резерва за гарантиране на минималната
доходност по чл. 193, ал. 7 КСО;
3. регистър на постъпилите молби за изтегляне или изплащане на средства поотделно за
всеки управляван фонд;
4. регистри на заявленията за участие по
чл. 6 от Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 83 от 2006 г.) – за фондовете
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване;
5. регистри на заявленията за промяна на
участието или прехвърляне на средства по чл. 20
от Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за
промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд
за допълнително пенсионно осигуряване в друг
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (ДВ, бр. 90 от 2003 г.);
6. регистър на постъпилите молби за прехвърляне на средства от една осигурителна партида в друга на един и същи пенсионен фонд
на съпруг(а) или на роднини по права линия
до втора степен – за фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване;
7. регистър на притежаваните активи поотделно за всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване, аналогичен
на регистъра по чл. 123а, ал. 4, т. 4 КСО, със
записи за ежедневната оценка на всеки актив;
8. регистър на професионалните схеми – за
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми;
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9. регистър на деловодната кореспонденция
на пенсионноосигурителното дружество, в т. ч.
регистър на жалбите;
10. други регистри, които пенсионноосигурителното дружество води в съответствие с нормативната уредба или вътрешните си правила.
Раздел V
Административнонаказателна отговорност
Чл. 14. (1) Пенсионноосигурително дружество или негови служители, които извършат
или допуснат извършване на нарушение на тази
наредба, се наказват съгласно чл. 351 КСО.
(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от
длъжностни лица, упълномощени от заместникпредседателя на комисията.
(3) Наказателните постановления се издават
от заместник-председателя на комисията или
от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) В 7-дневен срок от влизане в сила
на наредбата пенсионноосигурителното дружество представя пред заместник-председателя
на комисията заверено копие от документа,
удостоверяващ сертификация за съответствие
със стандарта по чл. 3, ал. 1, съответно – документите по чл. 4, ал. 2.
(2) Заместник-председателят на комисията
може да изисква допълване или коригиране
на внесените документи по чл. 4, ал. 2, както
и други данни и информация във връзка с
тях, и да определя срок за представянето им.
Когато представените документи не отговарят
на изискванията на тази наредба, заместникпредседателят на комисията може да приложи
мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 КСО.
§ 2. В чл. 6, ал. 4 от Наредба № 33 от 2006 г.
за индивидуалните заявления за участие във
фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване (ДВ, бр. 83 от 2006 г.) думите „изискванията за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително
дружество, утвърдени от заместник-председателя
на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление „Осигурителен надзор“ се заменят
с „наредбата по чл. 123ж, ал. 1 КСО“.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 123ж, ал. 1 КСО и е приета с Решение
№ 135-Н от 11.07.2012 г. на Комисията за финансов надзор.
§ 4. Наредбата влиза в сила една година
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Стоян Мавродиев
6914
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2009 г. за условията и реда за изпъл
нение на платежни операции и за използване
на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 62 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 4 думите „и Регламент
(ЕО) № 2560/2001 на Европейския парламент
и на Съвета от 19 декември 2001 г. относно
трансграничните плащания в евро“ се заменят
с „на Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. относно презграничните плащания в
рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001, както и на Регламент
(ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на
технически и бизнес изисквания за кредитни
преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009“.
§ 2. В наименованието на глава четвърта след
думата „платежни“ се добавя „и предплатени“.
§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Персоналният идентификационен номер
е вид персонализирана защитна характеристика. Той е най-малко четирицифрен и служи за
идентифициране на оправомощения ползвател
на платежни услуги. Персоналният идентификационен номер няма характеристиките на
електронен подпис.“
2. В ал. 4 след думата „АТМ“ се добавя „на
територията на страната“.
§ 4. В глава четвърта в наименованието на
раздел II думите „АТМ и“ се заличават.
§ 5. В чл. 33, ал. 2 думите „връзка с“ се
заменят с „връзка със системен“, а думата
„платежна“ се заличава.
§ 6. В чл. 34 след думата „плащания“ се
добавя „в лева“, след думите „извършват от“
се добавя „системен“, а думата „платежна“ се
заличава.
§ 7. В глава четвърта се създава раздел IV
„Изпълнение на операции с предплатени карти“
с чл. 34а – 34г:
„Раздел IV
Изпълнение на операции с предплатени карти
Предплатени карти
Чл. 34а. (1) Предплатената карта е вид платежен инструмент, върху който се съхраняват
електронни пари или се осигурява отдалечен
достъп до електронни пари и с който се извършват платежни операции.
(2) Предплатената карта се издава за определен срок на валидност и може да не е
персонализирана.
(3) Предплатената карта, която е персонализирана, се използва лично от оправомощения
ползвател на платежни услуги. Името на оправо-
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мощения ползвател, номерът на картата и датата
на изтичане на срока на валидност на картата се
поставят върху лицевата є страна. Отговорност
за персонализацията на картата носи доставчикът
на платежни услуги, издател на картата.
(4) За предплатените карти се прилагат
съответно чл. 25, ал. 5 и 6, чл. 27 и 28.
(5) В случай че предплатената карта притежава персонализирана защитна характеристика – ПИН, се прилага съответно и чл. 26,
ал. 1 – 3, като издателят на платежната карта
е длъжен да осигури възможност на всеки оправомощен ползвател на платежни услуги да
променя своя ПИН с нова цифрова комбинация,
известна само на него.
Авторизация
Чл. 34б. Операциите с предплатени карти
по чл. 27, ал. 1 на територията на страната се
авторизират (одобряват) или отказват от авторизационната система на издателя или на обслужващия го оператор на картова платежна система
след проверка на стойността на електронните
пари и на договорените транзакционни лимити.
Операции с предплатени карти на терминални
устройства ПОС, намиращи се при търговец
Чл. 34в. (1) За операции с предплатени карти
на терминални устройства ПОС, намиращи се
при търговец, се прилагат съответно чл. 31 и
чл. 32, ал. 1, т. 1, 4 и 5 и ал. 2 – 3.
(2) За операции с предплатена карта, която
е персонализирана, се прилагат съответно и
чл. 32, ал. 1, т. 2 и 3.
Изисквания при обработка на предплатени
карти
Чл. 34г. За предплатени карти, издадени от
банки, се прилагат съответно чл. 33 и 34.“
§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „платежна“ се добавя
„или предплатена“.
2. В т. 5 след думата „платежна“ се добавя
„/предплатена“, а след думата „платежната“ се
добавя „/предплатената“.
3. В т. 6 след думите „операция с платежна“
се добавя „или предплатена“, а след думите
„издател на“ думите „платежна карта“ се заменят с „картата“.
4. В т. 9 след думата „платежна“ се добавя
„или предплатена“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Тази наредба се издава на основание
чл. 48, ал. 3 и § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните
услуги и платежните системи и е приета с Решение № 51 от 12 юли 2012 г. на Управителния
съвет на Българската народна банка.
Управител:
Иван Искров
6872
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Задължителни правила за изменение и до
пълнение на Задължителните правила за
морските пристанища на Република Бълга
рия (обн., ДВ, бр. 50 от 2009 г.; изм., бр. 55
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В първото изречение след думата „относно“ се добавя „спазването правилата за“.
2. Точки 1 и 2 се отменят.
§ 2. В дял втори „Правила за българските
морски пристанища“ глава първа се отменя.
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Определянето на тонажа на кораба
се извършва на база валидно Международно
свидетелство за тонажно измерване, без да
се отчита редуцираният тонаж при наличие
на сегрегирани баластни танкове на кораба.“
2. Сегашната ал. 2 става ал. 3, като след
думите „опасни товари“ се добавя „класифицирани от Международния морски кодекс за
опасни товари (IMDG кодекса), като“.
3. Сегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създават се нови алинеи 5, 6 и 7:
„(5) Кораби, различни от изброените в ал. 7,
които превозват опасни товари в опаковки,
попадащи в обхвата на IMDG кодекса с изключение на тези, класифицирани като клас
9, използват влекачите, посочени в разпореждане на директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или намалени с
една степен при условията по чл. 25.
(6) Кораби с бруто тонаж, по-малък от
1000 БT, превозващи опасни твърди товари в
насипно състояние, които попадат в обхвата
на IMDG кодекса и/или Международния кодекс за превоз на незърнени насипни товари
по море (IMSBC Code), нефт или нефтопродукти, вредни течни вещества, определени в
Анекс II на Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби
(МАRPOL 73/78) и втечнени нефтени газове
(LPG) и втечнени природни газове (LNG), задължително използват един влекач, а корабите
над 1000 БТ използват влекачите, посочени
в разпореждане на директора на съответната
дирекция „Морска администрация“ или не
по-малко от два при условията по чл. 25.
(7) Кораби тип фериботи и Ro-Ro, които
превозват опасни товари в опаковки, попадащи
в обхвата на IMDG кодекса, използват влекачите, посочени в разпореждане на директора
на съответната дирекция „Морска администрация“ или намален брой, или освобождаване
при условията по чл. 25.“
5. Сегашната ал. 5 става ал. 8.
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§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „директорът на съответната
дирекция „Морска администрация“ може да
разреши намаляване на“ се заменят с „пилота,
съгласувано с капитана, може да намали с една
степен“, а след думата „влекачите“ се добавя
„посочени в разпореждане на директора на съответната дирекция „Морска администрация“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Намаляване на броя и мощността или
освобождаването от използване на влекачите
при условията по ал. 1 с повече от една степен
се разрешава от директора на съответната
дирекция „Морска администрация“.“
3. Сегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Сегашната ал. 3 става ал. 4, като след
думите „намаляване на броя на влекачите
или освобождаване от влекачи“ се добавя „по
смисъла на ал. 2“.
§ 5. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Буксировка (влачене или тласкане) на кораби и плаващи средства в акваторията на пристанищата се извършва след
получаване на разрешение от съответната
дирекция „Морска администрация“ и под контрола на оператора на системата за управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването.
(2) Морска буксировка на кораби или други
плаващи средства, започваща от пристанищата на Република България, се извършва
след утвърждаване на план за буксировка от
съответната териториална дирекция „Морска
администрация“.“
§ 6. В дял втори „Правила за българските
морски пристанища“, глава четвърта „Правила за използване на влекачите в районите на
откритите морски пристанища на Република
България“, раздели II и III се отменят.
§ 7. В чл. 32, ал. 1, т. 3 думата „уведомяване“
се заменя с „получаване на разрешение от“.
§ 8. В чл. 38 след думата „кодекса“ се добавя съюзът „и“ и изразът „Международния
кодекс за превоз на незърнени насипни товари
по море (IMSBC кодекса)“.
§ 9. В чл. 39, ал. 1 инициалите „ВС“ се
заменят с „IMSBC“.
§ 10. Наименованието на глава седма се
изменя така: „Правила за предотвратяване
замърсяване от кораби“.
§ 11. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. След думата „операции“ се добавя запетая и изразът „създаващи предпоставки за
замърсяване“.
2. В т. 1 думите „при които отстранените
ръжда, боя и други замърсители попадат в
морската вода“ се заличават.
3. Точка 5 се заличава.
4. Точка 6 става т. 5 и се изменя така:
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„5. оставяне или изливане на пристанищните кейове на корабни отпадъци и остатъци
от товари.“
§ 12. Членове 48, 49, 50 и 51 се изменят така:
„Чл. 48. Изхвърлянето на баластни води от
танкери, кораби за насипни товари и други в
района на котвените стоянки и пристанищата се осъществява при спазване на следните
условия:
1. при входяща контрола е своевременно
предоставен попълнен доклад за баласта съгласно приложение № 6;
2. изхвърлянето на корабния баласт не води
до замърсяване на морската вода.
Чл. 49. (1) При навлизане на кораб в български териториални води неговият капитан
е длъжен да осигури затварянето и пломбирането на всички кранове за изхвърляне зад
борд на нефтоводни смеси и отпадъчни води.
(2) Ако корабът има работеща одобрена
система за обработка на отпадъчни води, съответните задбордни кранове не се пломбират.
(3) За пломбирането на задбордните кранове
се прави запис в корабния дневник, който се
предоставя при поискване на инспекторите
на съответната дирекция „Морска администрация“ за преглед.
Чл. 50. Бункероването на гориво-смазочни материали на кораби се осъществява при
спазването на следните условия:
1. изпратено е предварително писмено
уведомление до директора на съответната
дирекция „Морска администрация“, съдържащо пълна информация относно вида и
количеството на горивото/смазочния материал, времето и мястото на бункеровката и
доставчика;
2. преди началото на бункеровката са взети
необходимите предпазни мерки за недопускане на разлив и капитанът на кораба и бункеровчикът са попълнили чек-лист съгласно
приложение № 7;
3. при започване на бункеровката капитанът
на кораба информира дежурния оператор на
системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването за
часа на началото на бункеровката, името на
бункеровчика, а при завършване – за часа на
завършване.
Чл. 51. Капитанът на кораб, допуснал замърсяване (разлив, потопяване или изхвърляне
на отпадъци, остатъци от товари или други
вредни вещества) в морските пристанища в

ВЕСТНИК
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района на юрисдикция на съответната дирекция
„Морска администрация“, е длъжен незабавно
да уведоми за това директора на дирекцията
чрез оператор на системата за управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването и да направи запис в корабния дневник.“
§ 13. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „преди започване на“ се
заменят с „при“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Забранено е маневрирането на плавателни средства в непосредствена близост до
разставени бонови заграждения.“
Заключителна разпоредба
§ 14. Задължителните правила влизат в
сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Сергей Църнаклийски
6880

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1929-НС
от 23 юли 2012 г.
На 19 юли 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Димитър
Иванов А врамов, избран от Дванадесети
многомандатен избирателен район – Монтана, издигнат от ПП „ГЕРБ“ в 41-ото Народно
събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в Дванадесети многомандатен изборен
район – Монтана, Петър Илиев Якимов от
листата на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова

7073

Секретар:
Севинч Солакова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-981
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка № 93-6488 от 27.06.2012 г. от директора
на дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Старо Железаре“, с. Старо
Железаре, община Хисаря, област Пловдив, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Територията на сдружението обхваща 1427
дка земеделски земи, разположени в землището
на с. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Старо Железаре“, с. Старо Железаре,
да извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на Учредителния комитет на сдружението за
напояване „Старо Железаре“.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Иван Якимов – и. д. директор на
дирекция „Хидромелиорации“.

6889

За министър:
Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-854
от 29 юни 2012 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 и
4 от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване
за предоставяне на разрешение за търсене и
п роу ч ва не на ме та л н и полезн и изкопаем и,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в
площ „Звезда“ с размер 161 кв.км, разположена
на територията на общинa Минерални бани и

община Хасково, област Хасково, община Черноочене, област Кърджали, и община Първомай,
област Пловдив.
2. Определям срок на разрешението: до 3
години от датата на влизане в сила на договора
за търсене и проучване.
3. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
4. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 905 на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма,
София, ул. Триадица 8, тел. 02/9263 168, 02/9263
104, след представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 5000 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD;
– документ за самоличност на кандидата – физическо лице, на лицето, което представлява
кандидата по търговска регистрация или съгласно
договор за обединение, или на представляващия
кандидата по издадено за целта изрично нотариално заверено пълномощно;
– декларация за ЕИК или удостоверение за
актуално състояние на кандидата търговец.
За кандидати – обединения на търговци, тези
документи следва да се представят за всички участници в обединението заедно с копие от договора
за обединение. Пълномощниците на кандидатите
представят нотариално заверено пълномощно.
В платеж ното нареж дане следва да бъде
записано: „За тръжни книжа за площ „Звезда“.
Лицето, представляващо кандидата, подписва и
декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в тръжните книжа.
5. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, София, ул. Триадица 8, писмено
заявление на български език за участие в търга
и приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство, и тръжните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Такса за участие в търг за
площ „Звезда“.
6. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в търга по сметка на Министерство-
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то на икономиката, енергетиката и туризма при
БНБ – ЦУ, IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC
BNBGBGSD. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в търг за площ
„Звезда“. Същото се прилага към заявлението за
участие в търга.
7. Определям срок за внасяне на ценовите
предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Ценовите предложения се подават в деловодството
на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, София, ул. Триадица 8.
8. Определям първоначална цена на правото да
се търси и проучва в площта в размер 200 000 лв.
(без включен ДДС).
9. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването да
започне от предложената еднаква най-висока цена
със стъпка на наддаване 10 000 лв. (без включен
ДДС), представляващи 5 на сто от първоначалната
цена по т. 8 от тази заповед.
10. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
11. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Евгения Харитонова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

ВЕСТНИК

4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните 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 влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Нивицата“
Координатна система 1970 г.

Министър:
Д. Добрев

6753
РАЗРЕШЕНИЕ № 252
от 18 юни 2012 г.

за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Нивицата“,
разположена в землището на с. Логодаж, об
щина Благоевград, област Благоевград
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 и § 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. 29 от протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 23 май 2012 г.
разрешавам на „Пътинженеринг – М“ – EАД,
Монтана – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 111001688, със седалище
и адрес на управление Монтана, ул. Граф Игнатиев 24, 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 „Нивицата“, разположена в
землището на с. Логодаж, община Благоевград,
област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,37 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
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№

X (m)

Y (m)

1.

4522500

8466083

2.

4522500

8466340

3.

4522280

8466390

4.

4522240

8466640

5.

4521868

8466731

6.

4521734

8466470

7.

4522235

8465833

6704
РАЗРЕШЕНИЕ № 257
от 29 юни 2012 г.
за проучване на строителни материали, подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Бъзка чука – 3“,
разположена в землището на с. Крепост, община
Димитровград, област Хасково
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, 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 и протоколно
решение № 46 от 23.12.2010 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Беттран“ – АД, Хасково,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 836144149, със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. Старо пловдивско
шосе 1, 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 „Бъзка чука – 3“, разположена в
землището на с. Крепост, община Димитровград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,21 кв. км.
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3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
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 геологопроучвателните 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 влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бъзка чука – 3“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4585482

9429657

2.

4585502

9429654

3.

4585610

9429450

4.

4585749

9430044

5.

4585370

9430317

6.

4584948

9430063

7.

4584945

9429962

8.

4585003

9429971

9.

4585188

9429988

10.

4585196

9430018

11.

4585327

9430117

12.

4585549

9430044

13.

4585511

9429934

14.

4585497

9429877

15.

4585480

9429730

6754

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-516
от 2 юли 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради обстоятелството, че не е открито на терен:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида Летен дъб (Quercus robur), намиращо се в
местност Градената нива, землището на с. Ново
Паничарево, община Приморско, област Бургас,
заведено в Държавния регистър под № 23.
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2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
6853
ЗАПОВЕД № РД-517
от 2 юли 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане на дървото,
напълно изсъхнало:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида Летен дъб (Quercus robur), намиращо се в
местност Дудино, землището на с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас, обявено
със Заповед № 775 от 28.03.1962 г. на Главно
управление на горите, заведено в Държавния
регистър под № 24.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
6854
ЗАПОВЕД № РД-538
от 4 юли 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане вследствие
пречупване на дървото в основата му:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
Летен дъб (Quercus robur), част от група вековни
дървета, намиращи се в землището на с. Скобелево, община Димитровград, област Хасково,
обявени със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на
КОПС, заведено в Държавния регистър под № 674.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
6855
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ЗАПОВЕД № РД-547
от 9 юли 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) променям режимите на дейностите
в природна забележителност „Пясъчни дюни
между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“,
установени с точки „г“ и „з“ от Заповед № 2109
от 20.12.1984 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда (КОПС) (ДВ, бр. 3
от 1985 г.) за обявяване на природни забележителности, както следва:
І. Точка „г“ се изменя по следния начин:
„г) влизане, преминаване или престой на
моторни превозни средства, с изключение на случаите на допустимо строителство по точка „з“;“.
ІІ. Точка „з“ се изменя по следния начин:
„з) строителство, с изключение на изграждането
на подземни проводи и мрежи на техническата инфраструктура, държавна или общинска собственост.“
III. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6856

Министър:
Н. Караджова

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 58
от 12 юли 2012 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение, считано от 8 октомври
2012 г., златна възпоменателна монета „Св. Петка
Българска“ от серията „Българска иконография“
със следното описание:
Технически параметри
номинална стойност – 100 лева;
метал – злато, проба 999/1000;
тегло – 8,64 г;
диаметър – 24 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2012;
тираж – 2500 броя.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст
са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“,
номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на
емисия „2012“.
На обратната страна на монетата е изобразен
фрагмент от икона на Св. Петка Българска. Околовръст е изписано „СВ. ПЕТКА БЪЛГАРСКА“,
а от двете страни на изображението на светицата
е изписано името є на черковнославянски език.
Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.

6873

Управител:
Ив. Искров
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РЕШЕНИЕ № 59
от 12 юли 2012 г.
На основа н ие ч л. 25 ЗБНБ Бъ л гарск ата
народна банка пуска в обращение, считано от
11 септември 2012 г., сребърна възпоменателна
монета с нанесено оцветяване „Момче и вятър“
от серията „Български народни приказки“ със
следното описание:
Технически параметри
номинална стойност – 5 лева;
метал – сребро, проба 500/1000, с нанесено
оцветяване;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2012;
тираж – 4000 броя.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст
са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“,
номиналната стойност „5 ЛЕВА“ и годината на
емисия „2012“.
На обратната страна на монетата е изобразено
цветно композиционно решение на приказката
„Момче и вятър“. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ“ и „МОМЧЕ
И ВЯТЪР“.
Автор на художествения проект е Евгения
Цанкова.
Управител:
Ив. Искров
6874

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1529
от 11 юли 2012 г.
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол във връзка с
протоколно решение № 1843 от 11.07.2012 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол забранява
на „Атур“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството,
сключването на договори за придобиване на
дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания, както и
поемането на менителнични задължения освен
с разрешение на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
6887
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РЕШЕНИЕ № 3259-П
от 12 юли 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 2,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 1851 от 12.07.2012 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на „Магазин – РЕП – подлеза“
в Благоевград, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 103 000 лв.; цената
се оферира в левoве и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв.;
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
посочена в тръжната документация, най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая
411, в срок до 15-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на
лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
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2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

6888

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3261-П
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и протоколно решение № 1865 от
20.07.2012 г. на Изпълнителния съвет АПСК реши:
1. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 74 877 дяла,
представляващи приблизително 26 % от капитала
на „Терем – Ген. Владимир Заимов“ – ООД, гр.
Божурище, собственост на „Терем“ – ЕАД, София (наричано по-нататък „дружеството“), при
минимална конкурсна цена – 1 305 000 лв.
2. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството,
се закупува в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в София,
ул. Аксаков 29, стая 412, в срок до 12-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Цената на конкурсната
документация е 4000 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва:
2.1. в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в левове, или
2.2. чрез банков превод по следната сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в Българската народна банка – Централно управление: IBAN BG 39 BNBG 9661 3100
1530 01, BIC код BNBGBGSD.
Плащането се извършва преди получаване
на конкурсната документация. Разходите по зап
лащането на конкурсната документация са за
сметка на лицата.
3. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи конкурсна
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документация. В случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език.
4. В срок до 15-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
заинтересованите лица, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания
до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за даване на разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят
в писмена форма в срок три работни дни и се
предоставят на разположение на всички лица,
закупили конкурсна документация.
5. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване
само на заинтересованите лица, отговарящи на
предварителното квалификационно изискване,
посочено в т. 5.1, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване
на информация.
5.1. Заинтересованото лице следва да е над
лежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на
държавата, чиято юрисдикция урежда неговия
правен статут, което кумулативно отговаря на
следните изисквания:
5.1.1. да осъществява някоя от следните дейности:
а) производство, ремонт и реализация на радиолокационна техника и системи за управление
за нуждите на въоръжените сили и/или
б) производство и ремонт на военна техника,
въоръжение, боеприпаси и друго военнотехничес
ко имущество, и/или
в) търговия на оръжия или изделия и технологии с възможна двойна употреба;
5.1.2. размерът на приходите по т. 5.1.1 за
последните три финансови години съгласно
одитираните годишни финансови отчети трябва
да възлиза общо на минимум 10 000 000 лв. или
равностойността им в евро;
5.1.3. да има положителен финансов резултат
за всяка една от последните три финансови години съгласно изготвените одитирани годишни
финансови отчети;
5.1.4. да притежава пълен лиценз за внос, износ и трансфер на оръжие и стоки с възможна
двойна употреба;
5.1.5. да има производствен опит в изработване
на радиолокационна техника минимум 5 години
и да притежава сертификат за съответствие с
изискванията на Съюзна публикация на НАТО
AQAP 2110;
5.1.6. да е получило разрешение за достъп до
информация с ниво на класификация „Секретно“
и/или удостоверение за сигурност или потвърждение съгласно глави V и VІ от Закона за защита
на класифицираната информация и глави VІ и
VІІ от Правилника за прилагане на Закона за
защита на класифицираната информация.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посоченото предварително квалификационно изискване, се съдържат в конкурсната
документация.
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6. Не се допускат до участие в конкурса офшорни дружества, консорциуми (във формата на
търговски или граждански дружества съгласно
българското законодателство, специално създадени с цел участие в конкурса), лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут.
7. Право да получат сертификат за регистрация
имат заинтересованите лица, които отговарят на
предварителното квалификационно изискване по
т. 5.1 и са закупили информационен меморандум
на дружеството.
8. Цената на информационния меморандум
на дружеството е в размер 8000 лв. (с включен
ДДС) или равностойността им в евро, която се
заплаща при условията и в сроковете, посочени
в конкурсната документация. Разходите по заплащане на информационния меморандум са за
сметка на лицата.
9. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 300 000 лв. или равностойността им в евро.
Банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в конкурсната документация, следва да бъде заверена
при условията и по реда, предвидени в конкурсната
документация, най-късно до 15 ч. българско време
на 115-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10. Офертите на участниците в конкурса се
подават в стая 209 на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол в София, ул.
Аксаков 29, в срок до 15 ч. българско време на
115-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
11. Утвърждава конкурсната документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс на
един етап на 74 877 дяла, представляващи приблизително 26 % от капитала на „Терем – Ген. Владимир Заимов“ – ООД, гр. Божурище, собственост
на „Терем“ – ЕАД, София, и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

7000

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3262-П
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и протоколно решение № 1866 от
20.07.2012 г. на Изпълнителния съвет АПСК реши:
1. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 844 810 дяла,
представляващи приблизително 34 % от капитала
на „Терем – Георги Бенковски“ – ООД, Пловдив,
собственост на „Терем“ – ЕАД, София (наричано по-нататък „дружеството“), при минимална
конкурсна цена – 8 900 000 лв.
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2. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството, се закупува в сградата на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
в София, ул. Аксаков 29, стая 412, в срок до
12-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Цената на
конкурсната документация е 4000 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се
заплаща, както следва:
2.1. в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в левове, или
2.2. чрез банков превод по следната сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в Българската народна банка – Централно управление: IBAN BG 39 BNBG 9661 3100
1530 01, BIC код BNBGBGSD.
Плащането се извършва преди получаване
на конкурсната документация. Разходите по заплащането на конкурсната документация са за
сметка на лицата.
3. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ, от който да е вид
но лицето, оправомощено да закупи конкурсна
документация. В случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език.
4. В срок до 15-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
заинтересованите лица, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до
Агенцията за прватизация и следприватизационен
контрол за даване на разяснения по процедурата
за провеждане на конкурса. Разясненията по
предходното изречение се изготвят в писмена
форма в срок три работни дни и се предоставят
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.
5. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване
само на заинтересованите лица, отговарящи на
предварителното квалификационно изискване,
посочено в т. 5.1, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване
на информация.
5.1. Заинтересованото лице следва да е надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на
държавата, чиято юрисдикция урежда неговия
правен статут, което кумулативно отговаря на
следните изисквания:
5.1.1. да осъщест вява н якоя от следни те
дейности:
а) ремонт на летателни апарати и авиационни
двигатели, проектиране и производство на резервни части за тях за нуждите на въоръжените
сили и/ или
б) производство и ремонт на военна техника,
въоръжение, боеприпаси и друго военнотехническо имущество, и/или
в) производство и търговия на оръжия или
изделия и технологии с възможна двойна употреба;
5.1.2. размерът на приходите по т. 5.1.1 за
последните три финансови години съгласно
одитираните годишни финансови отчети трябва
да възлиза общо на минимум 80 000 000 лв. или
равностойността им в евро;
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5.1.3. да има положителен финансов резултат
за всяка една от последните три финансови години съгласно изготвените одитирани годишни
финансови отчети;
5.1.4. да притежава пълен лиценз за внос, износ и трансфер на оръжие и стоки с възможна
двойна употреба;
5.1.5. да притежава сертификат за съответствие
с изискванията на Съюзна публикация на НАТО
AQAP 2110, както и сертификат по системата за
стандарт ISO 9001:2008;
5.1.6. да е получило разрешение за достъп до
информация с ниво на класификация „Секретно“
и/или удостоверение за сигурност или потвърждение съгласно глави V и VІ от Закона за защита
на класифицираната информация и глави VІ и
VІІ от Правилника за прилагане на Закона за
защита на класифицираната информация.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посоченото предварително квалификационно изискване, се съдържат в конкурсната
документация.
6. Не се допускат до участие в конкурса офшорни дружества, консорциуми (във формата на
търговски или граждански дружества съгласно
българското законодателство, специално създадени с цел участие в конкурса), лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут.
7. Право да получат сертификат за регистрация
имат заинтересованите лица, които отговарят на
предварителното квалификационно изискване по
т. 5.1 и са закупили информационен меморандум
на дружеството.
8. Цената на информационния меморандум
на дружеството е в размер 8000 лв. или равностойността им в евро, която се заплаща при
условията и в сроковете, посочени в конкурсната
документация. Разходите по заплащане на информационния меморандум са за сметка на лицата.
9. Депозитът за участие е парична вноска в размер 2 000 000 лв. или равностойността им в евро.
Банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в конкурсната документация, следва да бъде заверена
при условията и по реда, предвидени в конкурсната
документация, най-късно до 15 ч. българско време
на 115-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10. Офертите на участниците в конкурса се
подават в стая 209 на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол в София, ул.
Аксаков 29, в срок до 15 ч. българско време на
115-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
11. Утвърждава конкурсната документация
за продажба чрез публично оповестен конкурс
на един етап на 844 810 дяла, представляващи
приблизително 34 % от капитала на „Терем – Георги Бенковски“ – ООД, Пловдив, собственост
на „Терем“ – ЕАД, София, и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
7001
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 247
от 22 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 № 261 от
31.05.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.08.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ № 587,
София, кв. 72, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул.
Свети Климент 43а, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 58 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция 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 – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.08.2012 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. Славейков 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 248
от 22 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 № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.08.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ № 586,
кв. 72, София, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул.
Свети Климент 43, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 58 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.08.2012 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. Славейков 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
6786
РЕШЕНИЕ № 258
от 2 юли 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 № 272 от
28.04.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.09.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ с
планоснимачен № 736 в УПИ I и сграда, София,
ул. Летоструй 109, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 235 000 лв. (52 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 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
6787
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РЕШЕНИЕ № 259
от 2 юли 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 № 363 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.08.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
VII-1386, кв. 15А, София, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, с право на собственост върху
УПИ VII-1386.
2. Начална тръжна цена – 185 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.08.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 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
6788
РЕШЕНИЕ № 276
от 6 юли 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 Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.09.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж.к. Дружба 2, до бл. 515,
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 – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
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SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.09.2012 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. Славейков 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
6789

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 277
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение № КЗЗ-02 от 12.04.2012 г. на
Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за пътна връзка към ПИ № 091085, местност Кълни дол, землище на гр. Килифарево, за
обект: „Търговски комплекс, бензиностанция,
автосервиз, паркинг за тирове, заведение“ на път
II-55 „Дебелец – Килифарево – Гурково“ при км
4+650, дясно, засягаща ПИ № 091085 – частна
собственост, ПИ № 091087 – частна собственост,
и ПИ № 001977 – полски път, публична общинска
собственост.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
7010
РЕШЕНИЕ № 278
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение № КЗЗ-04 от 1.03.2012 г. на
Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните Общинският
съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
външен водопровод, захранващ обект: „Автобаза“
в ПИ № 091085, местност Кълни дол, землище
на гр. Килифарево, като трасето на водопровода
започва от същуствуващ магистрален водопровод
към ПС „Дряново“ в ПИ № 3657.91.86 – нива, частна
собственост, пресича път II-55 „Дебелец – Гурково“
и достига до ПИ № 36957.91.85.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
7011
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РЕШЕНИЕ № 279
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 134, ал. 2
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, решение
№ КЗЗ-01 от 17.02.2012 г. и решение № КЗЗ-03
от 29.05.2012 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, одобрява:
1. Под робен уст ройст вен п лан – п лан за
застрояване за ПИ № 10447.16.212, местност
Качица, землище на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделския
имот за неземеделски нужди – отреждане за
производствено-складови и търговски дейности
чрез включване в строителните граници на гр.
Велико Търново.
2. Частично изменение на ПУП – план за
регулация и застрояване за УПИ V – за производствено-складови и търговски дейности,
и УПИ VI от кв. 17 по плана на гр. Велико
Търново – обединяване на УПИ V и УПИ VI и
присъединяване на ПИ № 10447.16.212 в един нов
УПИ с отреждане – УПИ ХХII – за производствено-складови и търговски дейности от кв. 17,
в който се предвижда свободно застрояване на
сгради за обект: „Производствено-складова база
за замразени плодове и зеленчуци – разширение“,
при следните устройствени показатели: височина
на сградите – 15 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – 80 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – 2,0, минимална озеленена площ – 20 %,
начин на застрояване – свободно. Линиите на
застрояване и разположението на сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
7012

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 151
от 5 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, одобрява ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за трасе
на канализация – клон № 62 и водопровод кв.
Чехлевци – кв. Велчевци.
Председател:
Н. Сираков
6903
РЕШЕНИЕ № 152
от 5 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Габрово, одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на главен
колектор 1 от канализация на кв. Войново, гр.
Габрово.
Председател:
Н. Сираков
6904
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РЕШЕНИЕ № 153
от 5 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, одобрява ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за трасе на канализация – клон № 02 и водопровод на кв. Славовци – кв. Велчевци, гр. Габрово.
Председател:
Н. Сираков
6905

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
ЗАПОВЕД № РД-09-347
от 12 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 2, чл. 130, ал. 2 и
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 6 ЗУТ, решения № 3,
4 и 5 от протокол № 7 от 29.06.2012 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията при
Община Мъглиж във връзка с инвестиционните
намерения на Община Мъглиж като собственик на
поземлени имоти в кв. 107 и кв. 108 и Заповед № 95110-231 от 6.04.2012 г. на кмета на Община Мъглиж
одобрявам подробен устройствен план – изменение
на план за регулация и застрояване на:
– УПИ І с отреждане „За комплексно жилищно
строителство“ в кв. 107 по регулационния план
на гр. Мъглиж, област Стара Загора, одобрен
със Заповед № 393 от 30.09.2004 г., като разделя
горния имот на 26 урегулирани поземлени имота
с отреждане „За жилищно строителство“ и образува нов квартал с № 118, съгласно приложена
графична част;
– УПИ I с отреждане „За детско заведение“ и
УПИ II с отреждане „ОДО“ в кв. 108 по регулационния план на гр. Мъглиж, област Стара Загора,
одобрен със Заповед № 393 от 30.09.2004 г., като
разделя горните имоти на 18 урегулирани поземлени
имота с отреждане „За жилищно строителство“,
съгласно приложена графична част.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез кмета на Община Мъглиж пред Административния
съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от датата
на обнародване в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Господинов
6976

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 79
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение
от кмета на Община Съединение с вх. № 102 от
4.06.2012 г. Общинският съвет – гр. Съединение,
одобрява план-схемата за газификация към ПУП
на гр. Съединение, община Съединение.
Председател:
Ю. Пусалска
6990
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ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 282
от 6 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС във връзка с Решение № 102 от 23.05.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Чепеларе, и чл. 60
АПК отчуждавам:
1. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1180, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1700, 80371.243.1699, 80371.243.1181,
с площ за отчуждаване 1 кв. м съгласно одобрен
протокол от 15.05.2012 г. от кмета на Община Чепеларе, собственост на Дафинка Русинова Вълева
и Марияна Русинова Илиева, целият с площ 409
кв. м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м).
2 . Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1181, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1180, 80371.243.1699, 80371.243.1702,
с площ за отчуждаване 3 кв. м съгласно одобрен
протокол от 15.05.2012 г. от кмета на Община
Чепеларе, собственост на Янко Атанасов Янков
и Мария Стайкова Баталова, целият с площ 345
кв. м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м).
3. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1201, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1200, 80371.243.1699, 80371.243.1202,
80371.243.4050, с площ за отчуждаване 245 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на Вас 
ка Владимирова Трифонова, Лазар Владимиров
Кьоргогов, Дочка Владимирова Евтимова, Иван
Петков Кьоргогов и Евдокия Атанасова Славова,
целият с площ 898 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).
4. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1202, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1201, 80371.243.1699, 80371.243.1203,
80371.243.4050, с площ за отчуждаване 79 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на Атанас Георгиев Филев, целият с площ 247 кв. м,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м).
5. По з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат о р
№ 80371.243.1203, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1202, 80371.243.1699, 80371.243.1204,
80371.243.4050, с площ за отчуждаване 187 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на Стана
Василева Лазарова, целият с площ 566 кв. м, с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м).
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6. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1204, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1203, 80371.243.1699, 80371.243.1205,
80371.243.4050, с площ за отчуждаване 177 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от кмета
на Община Чепеларе, собственост на Калина Ген
кова Дойчинова и Мария Атанасова Балджиева,
целият с площ 2778 кв. м, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и с начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м).
7. П о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 80371.243.1205, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи:
80371.243.1204, 80371.243.1699, 80371.243.1206, с площ
за отчуждаване 1 кв. м съгласно одобрен протокол
от 15.05.2012 г. от кмета на Община Чепеларе,
собственост на Атанас Петров Бозуков, целият
с площ 641 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и с начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м).
8. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1206, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1205, 80371.243.1699, 80371.243.1208,
80371.243.1207, с площ за отчуждаване 13 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на
Владимир Николов Дандаров, целият с площ 993
кв. м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м).
За отчуждените имоти да бъде заплатено
дължимото обезщетение, определено съгласно
Решение № 102 от 23.05.2012 г. в размер, както
следва:
1. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1180, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1700, 80371.243.1699, 80371.243.1181,
с площ за отчуждаване 1 кв. м съгласно одобрен
протокол от 15.05.2012 г. от кмета на Община Чепеларе, собственост на Дафинка Русинова Вълева
и Марияна Русинова Илиева, целият с площ 409
кв. м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м) – в размер 20 лв.
2 . Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1181, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1180, 80371.243.1699, 80371.243.1702,
с площ за отчуждаване 3 кв. м съгласно одобрен
протокол от 15.05.2012 г. от кмета на Община
Чепеларе, собственост на Янко Атанасов Янков
и Мария Стайкова Баталова, целият с площ 345
кв. м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м) – в размер 60 лв.
3. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1201, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града при съседи: 80371.243.1200, 80371.243.1699, 80371.243.1202,
80371.243.4050, с площ за отчуждаване 245 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на Васка Владимирова Трифонова, Лазар Владимиров
Кьоргогов, Дочка Владимирова Евтимова, Иван
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Петков Кьоргогов и Евдокия Атанасова Славова,
целият с площ 898 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), в
размер 4960 лв.
4. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1202, намиращ се в гр. Чепеларе по
одобрената кадастрална карта на града, при съседи: 80371.243.1201, 80371.243.1699, 80371.243.1203,
80371.243.4050, с площ за отчуждаване 79 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от кмета
на Община Чепеларе, собственост на Атанас Георгиев Филев, целият с площ 247 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, и
с начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), в размер 1640 лв.
5. По з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат о р
№ 80371.243.1203, намиращ се в гр. Чепеларе по
одобрената кадастрална карта на града, при съседи: 80371.243.1202, 80371.243.1699, 80371.243.1204,
80371.243.4050, с площ за отчуждаване 187 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на Стана
Василева Лазарова, целият с площ 566 кв. м, с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), в размер 3770 лв.
6. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1204, намиращ се в гр. Чепеларе по
одобрената кадастрална карта на града, при съседи: 80371.243.1203, 80371.243.1699, 80371.243.1205,
80371.243.4050, с площ за отчуждаване 177 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на
Калина Генкова Дойчинова и Мария Атанасова
Балджиева, целият с площ 2778 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, и
с начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), в размер 3600 лв.
7. П о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 80371.243.1205, намиращ се в гр. Чепеларе по
одобрената кадастрална карта на града, при съседи: 80371.243.1204, 80371.243.1699, 80371.243.1206,
с площ за отчуждаване 1 кв. м съгласно одобрен
протокол от 15.05.2012 г. от кмета на Община
Чепеларе, собственост на Атанас Петров Бозуков,
целият с площ 641 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), в
размер 20 лв.
8. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.243.1206, намиращ се в гр. Чепеларе по
одобрената кадастрална карта на града, при съседи: 80371.243.1205, 80371.243.1699, 80371.243.1208,
80371.243.1207, с площ за отчуждаване 13 кв. м
съгласно одобрен протокол от 15.05.2012 г. от кмета
на Община Чепеларе, собственост на Владимир
Николов Дандаров, целият с площ 993 кв. м, с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), в размер 380 лв.
Във връзка с реализирането на обект „Реконструкция на ул. Ручей – гр. Чепеларе, от км
0+000 до км 0+192“ и съгласно ЗРП на гр. Чепеларе, одобрен със Заповед № 17 от 7.03.1978 г. от
председателя на ИК на ОНС – гр. Смолян, както
и за задоволяване на общинска нужда, която не
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може да бъде задоволена по друг начин, е започната процедура по принудително отчуждаване, а
именно за осъществяване на строителството на
обект „Реконструкция на ул. Ручей – гр. Чепеларе,
от км 0+000 до км 0+192“.
С Решение № 102 от 23.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, е одобрено наличието
на основание за извършване на отчуждаването,
открита е процедура по отчуждаване на имотите,
както и са одобрени средствата за обезщетяване
на собствениците на имота.
Определеното в настоящата заповед обезщетение след влизането є в сила ще бъде изплатено на
правоимащите лица, като същото ще бъде внесено
в „Токуда Банк“ – АД, ИРМ – гр. Чепеларе, по
сметка на правоимащите лица.
Изпълнението на заповедта възлагам на главния счетоводител и главен експерт „Общинска
собственост и стопанска дейност“.
Контрола є възлагам на Георги Костадинов – зам.-кмет на Община Чепеларе.
На основание чл. 60 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта.
Мотиви:
Допускането на предварителното изпълнение
ще ускори реализацията на пътния участък, който е от значим общински и обществен интерес.
Реализацията на обекта ще повиши безопасността и комфорта на движение.
Поради краткото време, през което може
да се извършва строителство в гр. Чепеларе, е
необходимо стартиране на строителните работи
преди завършване процедурата по отчуждаване
на засегнатите имоти.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – Смолян, в
3-дневен срок от съобщаването му.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Смолян, в 14-дневен срок от
съобщаването є.

6927

Кмет:
Т. Бозуков

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 172
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на линейната инфраструктура, представляващ отвеждащ и довеждащ тръбопровод
за захранване на „Специализирана рибовъдна
ферма за отглеждане на есетрови риби“, до ПИ
№ 092014, местност Ормана, землище с. Гърмен,
община Гърмен, област Благоевград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.

6929

Председател:
М. Адем
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25. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), като за
елементи на техническата инфраструктура се
определят трасетата за ел. кабели средно и ниско напрежение до новоизграден БКТП в ПИ
с ид. 32319.68.11, местност Дража, в землището
на с. Игнатовци, община Дряново, за „Малки
елект роцент ра ли с фотоволтаични мод ули“.
Част от трасетата на ел. кабели НН минават
през общински имот (публична общинска собственост) – ПИ с ид. 32319.68.24 (бивш път ІV
клас – Дряново – Големи Българени – Игнатовци) по КК на з-ще с. Игнатовци, община Дряново.
Проектът за ПУП – ПП може да се разгледа в
Общинска администрация Дряново, стая 204, и
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6950
921. – Областният управител на област Смо
лян на основание чл. 149, ал. 4 и чл. 150, ал. 3
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със
Заповед № АП-03-17-388 от 12.07.2012 г. е одобрен
комплексен проект и е издадено Разрешение за
строеж № 22 от 12.07.2012 г. за обект „Газификация на курортен комплекс Пампорово“, подобект
„Газоразпределителна мрежа – етап 1“, преминаващ през територията на община Чепеларе
и община Смолян, област Смолян. Проектът и
разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната администрация – Смолян, и
обжалвани пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването им в
„Държавен вестник“.
6916
5. – Община с. Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУ П – ПП) за обект: АМ „Марица“ Лот 1
Оризово – Димитровград от км 5+000 до км
36+400 – изместване на път II-66 Чирпан – Стара Загора и надлез над АМ „Марица“ при км
5+028, п рем и на ва щ п рез позем лен и и мо т и
№ 036002, 036003, 036004, 036028, 036032, 036037,
036038, 036059, 000006 и 000008 в землището на
с. Плодовитово, община Братя Даскалови. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок от един месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта в дирекция „УТИСПП“ на Община Братя
Даскалови и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7013

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от сдру жение с нестопанска цел
„Сдружение за електронни комуникации“ със
седалище София срещу чл. 39, ал. 3; § 59, ал. 3;
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раздел ІІІб от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 1 и чл. 26, ал. 1 и част от приложение № 17 към
чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 22, ал. 1 от
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране
и отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства на Министерството
на финансите, по което е образувано адм. д.
№ 5547/2012 по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение, което е насрочено
за 19.09.2012 г. от 11 ч.
6910
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Росен Николаев Марков от Варна, с която се
оспорва чл. 247а от Правилника за прилагане на
Закона за Министерството на вътрешните работи,
по което е образувано адм. д. № 8272/2012 по
описа на Върховния административен съд.
6911
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, 190 и 196
АПК съобщава, че е постъпило оспорване срещу
разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от Наредба № 37 от
10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и
правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна
собственост, по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, издадена от министъра
на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 100 от 2008 г.), от
„Варна Шарк“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, район „Одесос“, ул. Македония
142, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя
Пламен Василев, по което е образувано адм.д.
№ 8022/2012, по описа на Върховния административен съд, I колегия, VIII отделение, насрочено
за 19.02.2013 г. в 10,30 ч., 1-ва зала.
7021
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от държавата чрез областния управител на област Добрич с искане за прогласяване
нищожността на Заповед № 1552 от 30.08.2007 г.
на кмета на Община Каварна, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ
000307, ПИ 000308 и ПИ 000219 в землището
на гр. Каварна, във връзка с което оспорване
е образувано АД № 760/2011 по описа на Административния съд – Добрич, с указване, че
заинтересуваните лица, за които решението се
явява благоприятен акт, могат в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението за
оспорване да подадат заявление в изискуемата
съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма, за да се конституират като ответници по делото.
6918
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване с вх. № 1425 от 11.05.2012 г. от Диана
Николова Бонева и Владимир Георгиев Бонев,
и двамата от гр. Каварна, на Решение № 66 от
24.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Каварна, по протокол № 10 от заседание, проведено
на 24.04.2012 г., в частта, в която е одобрен
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляваща кабелна линия СрН 35/110
kV и ВН 110 kV, и транспортна инфраструктура,
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свързваща ветрогенератори в имоти с идентификатори 03318.6.84 (образуван от 03318.6.79),
03318.6.86 (образуван от 03318.6.81) и 03318.16.202
в землището на с. Белгун, община Каварна,
към п/ст „Видно“ и п/ст „Вранино“, община
Каварна, област Добрич, по следното трасе:
имоти с идентификатори 03318.6.76, 03318.1.59,
03318.16.124, 03318.16.202, 03318.16.86, 03318.6.84
в землището на с. Белгун, във връзка с което
оспорване е образувано АД № 316/2012 по описа
на Административния съд – Добрич, с указване,
че заинтересованите лица, за които решението
се явява благоприятен акт, могат в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
за оспорване да подадат заявление по реда на
чл. 218, ал. 4 ЗУТ, за да се конституират като
ответници по делото.
6919
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че Стефка
Петкова Кемалова от Пазарджик, ул. Георги
Пенев 6, е оспорила Заповед № 55 от 9.04.2012 г.
на кмета на Община Пазарджик, с която е
одобрен проект на РУП за УПИ I-694 (ПИ с
идентификатор 55155.506.922), УПИ II-691 (ПИ с
идентификатор 55155.506.921), УПИ III-690 (ПИ
с идентификатор 55155.506.920) и IV-687 (ПИ с
идентификатор 55155.506.919) в кв. 129 по плана на гр. Пазарджик, с който се конкретизира
действащият подробен устройствен план с оглед
архитектурно-художественото оформление на
улиците. С този план се определят с точни мерки
разположението на сградите, отстоянията помежду
им и до регулационните линии и силуети, които
изясняват максималната височина на сградите до
кота стреха (корниз и било), съгласно означенията
на приложения проект, за което е образувано
адм.д. № 1999/2012, първо отделение, VIII състав.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародване на обявлението чрез заявление,
което съдържа: трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските 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
и 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 заинтересованото лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Административно дело № 1999/2012 е
насрочено за 25.09.2012 г. от 9 ч.
6920
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 9636/2010 по описа на II отделение,
35 състав, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 27.09.2012 г. от 15,30 ч. по
жалба на Александър Христов Николов, заместен от наследника си Христо Александров Христов, срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г. на
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Столичния общински съвет в частта му срещу
уличната регулация (тупик) от о.т. 519 до о.т. 520
на м. Студентски град. Всяко заинтересовано
лице може да поиска конституирането му като
ответник по делото със заявление, подадено до
съда по номера на делото в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, което да
съдържа следната информация: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер на чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и 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; заявление, че заинтересованото лице
иска да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
6981
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 1930/2010 по описа на II отделение,
35 състав, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 27.09.2012 г. от 15,30 ч. по
жалба на: 1. Борис Вангелов Вангелов и Деница
Димитрова Вангелова срещу Заповед № РД-09-50404 от 6.04.2009 г. на главния архитект на Столична
община в частта є, засягаща предвижданията
за имота УПИ II-982; 2. „Корпорация Топливо“ – АД, София, срещу Заповед № РД-09-50-404
от 6.04.2009 г. на главния архитект на Столична
община в частта є, засягаща предвижданията
за имота пл. № 977. Всяко заинтересовано лице
може да поиска конституирането му като ответник по делото със заявление, подадено до
съда по номера на делото в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“, което
да съдържа следната информация: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер на чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и 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; заявление, че заинтересованото лице
иска да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
6982
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Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм.
д. № 5000/2011, ІІ троен състав, насрочено за
5.10.2012 г. от 11 ч., по постъпило оспорване от
„Парк хотел „Москва“ – АД, София, сдружение „Българска туристическа камара“, София,
сдружение „Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация България“, София, „Родина
Турист“ – АД, София, „Джоли“ – АД, София, и
сдружение „Хотелиерско-ресторантьорско сдружение Витоша“, София, срещу чл. 58, ал. 1 и 4 от
Наредбата за определяне на размера на местните
данъци (приета с Решение № 83 на Столичния
общински съвет по протокол № 7 от 28.02.2008 г.
и разгласена на 7.03.2008 г., поправка на чл. 41,
ал. 1 с Решение № 113 от 6.03.2008 г. и разгласена
на 7.03.2008 г., изменена и допълнена с Решение
№ 828 по протокол № 28 от 18.12.2008 г., изменена
и допълнена с Решение № 32 по протокол № 30
от 29.01.2009 г., изменена и допълнена с Решение
№ 766 по протокол № 54 от 17.12.2009 г., изменена
и допълнена с Решение № 3 по протокол № 81
от 13.01.2011 г.).
6980
Административният съд – София област, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. д. № 469/2012 по жалба на Петър
Димитров Петров и Цветанка Иванова Добрилова, и двамата от София, срещу Заповед № 130 от
17.04.2012 г. на кмета на Община Горна Малина,
с което е одобрено изменение на ПУП – ПР
между УПИ І-215 и УПИ ХІІІ-627 в кв. 12 по
кадастралния и регулационния план на с. Горна
Малина, като вътрешната регулационна линия
се поставя по съществуващата граница между
имотите според зелените черти и щрихи по скица
№ 426 от 28.09.2011 г., която е неразделна част от
заповедта. Уведомява заинтересованите страни,
че могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, отговарящо
на изискванията на чл. 218, ал. 2 ЗУТ. Делото е
насрочено за 18.09.2012 г. от 10,15 ч.
6979
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Движение с екологична насоченост“, с. Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол, ул. Извън
регулация 1, представлявано от Димитър Вълев
Димитров, срещу Решение по т. 1 от IX заседание
на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на
4.05.2012 г., за приемане на актуализация на Общинската програма за управление на дейностит е
по управление на отпадъците с период на действие 2008 – 2013 г., съгласно приложение № 1.
По оспорването е образувано адм.д. № 181/2012
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 13.09.2012 г. от 9,30 ч.
7025
Пловдивският окръжен съд, V гр. въззивен
състав, призовава Христина Тодорова Кипровска-Гаврилова и Мая Тодорова Кипровска, с
неизвестни адреси по делото, да се явят в съда
на 17.10.2012 г. в 10 ч. като ответници по гр.в.д.
№ 1514/2011, заведено от Христос Иванов Джамбов и други жалбоподатели от с. Цалапица, ул. В.
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Петлешков 3, община „Родопи“, област Пловдив.
Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6839
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данско
исково отделение, съобщава на Имануила-Мая
Петрова Ораховац с посочен адрес за призоваване:
САЩ, гр. Вашингтон, бул. Уйсконсин № 2800,
без адресна регистрация на територията на Република България, че срещу нея пред Пловдивския
окръжен съд е заведено гр.д. № 1329/2011, I гр.с.,
образувано по искова молба, подадена от „Тримона
ТД“ – ЕООД, ЕИК 160089969, представлявано от
Илиян Иванов Кузев, чрез адв. Петко Тодоров,
със съдебен адрес: Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4, ап. 6, против Йорданка Йорданова
Хаджиенева-Данова, Веселин Христов Данов,
Димитър Димитров Съселов, Радослав Петров
Пенев и Имануила-Мая Петрова Ораховац, с която
е предявен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД – за обявяване за окончателен сключеният на 21.02.2011 г. в
София между страните предварителен договор за
покупко-продажба на следния недвижим имот:
А) 5731/7531 идеални части от: недвижим имот в
Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев 75 – бивша
винарска изба, представляващ урегулиран имот
в кв. 453, състоящ се от парцели I, II, III и част
от парцел IV с обща площ 7531 кв. м, който имот
съставлява поземлен имот 56784.518.720; Б) винарска изба с площ 760 кв. м, разположена в имота,
описан в точка А, с идентификатор 56784.518.720.2;
В) едноетажна сграда – канцелария, състояща се
от три функционално свързани помещения с обща
площ 355 кв. м, с идентификатори 56784.518.720.5;
56784.518.720.3 и 56784.518.720.6, като трите помещения са построени в описания в точка А поземлен имот; Г) триетажна сграда с площ 3470 кв.
м, построена в ъгъла на имота, описан в точка
А, обозначена на скица като две функционално
свързани сгради с идентификатори 56784.518.720.1
и част от 56784.518.720.2; Д) котелно помещение
със застроена площ 210 кв. м, обособено в сграда
с идентификатор 56784.518.720.2, която сграда е
построена в описания в точка А поземлен имот;
Е) едноетажна сграда – канцелария – личен състав, състояща се от две функционално свързани
помещения с обща площ 47 кв. м, с идентификатори 56784.518.720.10 и 56784.518.720.12, които са
построени в описания в точка А поземлен имот;
Ж) едноетажна промишлена сграда със застроена
площ 152 кв. м, с идентификатор 56784.518.720.5,
която сграда е построена в описания в точка А
поземлен имот; З) едноетажна сграда – трафопост,
със застроена площ 24 кв. м, с идентификатор
56784.518.720.15, както и сгради с идентификатори: 56874.518.720.3; 56784.518.720.4; 56874.518.720.5;
56874.518.720.6; 56874.518.720.7; 56874.518.720.9;
56874.518.720.10; 56874.518.720.11; 56874.518.720.12;
56874.518.720.13; 56874.518.720.16, както и всички
подобрения и приращения, направени в имота,
описан в точка А, за сумата 200 000 лв. Указва
на лицето в 14-дневен срок от обнародването на
съобщението да се яви в канцеларията на Плов
дивския окръжен съд, бул. Шести септември 167,
исково отделение, I гр.с., за да получи преписи
от исковата молба на „Тримона ТД“ – ЕООД,
ЕИК 160089969, и приложенията към нея, както

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

и че ако въпреки обнародването не се яви в
съда в определения срок, за да получи съдебните
книжа, съдът ще назначи особен представител в
производството по заведеното дело.
6922
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІVВ въззивен състав, призовава Илга
Стефанова Маринова с последен адрес София,
ж. к. Христо Смирненски, бл. 43А, вх. Б, ет.
6, ап. 40, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 22.11.2012 г. в 14,30 ч. като въззиваема
страна по гр. д. № 3035/2011 по описа на СГС,
ГО, ІVВ въззивен състав, образувано по жалба
от „Автотранс Средец“ – ООД, срещу постановено решение на СРС, 31-ви състав, по гр. д.
№ 13111/2006, образувано по искова молба от
Дамян Найденов Кънчев срещу Георги Иванов
Иванчев и др. за иск по чл. 97, ал. 1 ГПК относно
имот на територията на СО, район „Витоша“,
м. Карпузица – ІІ, целият с площ 17 552 кв. м.
Въззиваемата страна да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
6983
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 6 състав, призовава Руслан Владимирович
Селюминов, украински гражданин, роден на
16.11.1973 г. в гр. Москва, живущ в Украйна, гр.
Херсон, ул. Илича 80, ап. 34, като ответник по
гр. д. № 8607/2010, насрочено за 11.12.2012 г. от
14,30 ч., както и за 5.02.2013 г. от 14,30 ч. и за
5.03.2013 г. от 14,30 ч., заведено от Милка Пенева
Грънчарова и Мария Величкова Грънчарова.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7024
Дуловският районен съд уведомява Реджеп
Тюркьоз, гражданин на Република Турция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу него е заведено гр.д.
№ 389/2012 от Нериман Азис Хасан по чл. 127,
143, чл. 127а, ал. 2 СК и чл. 76, т. 9 ЗБЛД и че в
деловодството на съда на адрес: гр. Дулово, ул.
Васил Левски 12, се намират исковата молба и
приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението
в „Държавен вестник“. При неявяване на Реджеп
Тюркьоз или упълномощено от него лице в указания двуседмичен срок съдът ще му назначи
особен представител.
6717
Районният съд – Панагюрище, гражданска
колегия, І състав, призовава Къньо Йорданов
Тодоров с последен адрес Варна, местност Банала
чешма № 928, район „Приморски“, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.09.2012 г. в 10 ч.
като ответник по гр. д. № 113/2003, заведено от
Централен кооперативен съюз. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6838
Софийският районен съд, гр. колегия, 36
състав, призовава Атанас Тодоров Янков с последен адрес София, бул. Гоце Делчев 25, сега с
неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен
съд на бул. Драган Цанков 6 на 3.10.2012 г. в 11 ч.
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като ответник по гр. д. № 33946/2008, заведено от
Ботьо Тодоров Благоев. Ответникът да посочи
съдебен адрес за призоваване, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
6917
Софийският районен съд, ІІ ГО, 76 състав,
призовава лицето Николай Николаев Банев,
с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
в Софийския районен съд като ответник по гр.
д. № 391/2012, за да получи препис от ИМ и
приложения към същата.
7022
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 20 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр.
д. № 15158/2011 въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Илия Асенов Димитров с постоянен адрес:
София, ж. к. Красна поляна, бул. Възкресение 155,
и същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 19.11.2012 г. от 9,30 ч. Определя
двумесечен срок от датата на обнародване на
заинтересованите лица да предявят претенции
върху имуществото, описано, както следва:
От Илия Асенов Димитров
– 25 дружествени дяла всеки по 100 лв., от
капитала на „И енд В“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ
200003614, притежавани от ограничено отговорният съдружник и управител на дружеството Илия
Димитров, със седалище и адрес на управление
София, ж. к. Люлин, бл. 540, вх. А, ет. 3, ап. 11,
в размер 2500 лв.
– Незастроен урегулиран поземлен имот,
Х-776, в кв. № 15 по плана на гр. София, вилна
зона Симеоново, местност Драгалевци-ІІ, утвърден
със Заповед № РД-50-09-84 от 16.03.1990 г. и Заповед № РД-50-294 от 5.11.2001 г., с площ, изчислена
графично съгласно представените: документ за
собственост и скица 1810 кв. м при граници съгласно представената скица: улица, УПИ ХІ-778,
УПИ І-777, УПИ ІІ-839, УПИ ХVІ-767, УПИ ІХ766, а по нотариален акт: от североизток – УПИ
ІХ-766, от югоизток – улица, от югозапад – УПИ
ХІ-778, от северозапад – УПИ ІІ-839. Съгласно
скица № 18947 от 5.07.2011 г. поземленият имот
е с идентификатор 68134.1981.776, с номер по
предходен план: 776, квартал: 15, парцел: Х, при
съседи 68134.1981.777, 68134.1981.778, 68134.1981.19,
68134.1981.766, 68134.1981.767, 68134.1981.839,
68134.1981.1350.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Корса“,
рег. № СА 9870 АА, рама № WOL000073S6000272,
двигател № C12NZ19273127, цвят бордо, придобит
с договор за покупко-продажба от 4.07.2007 г.
– Сумата от 1557 лв., внесени от Илия Асенов
Димитров по разплащателна сметка № BG 97 BPBI
79401057800801 в ТБ „Юробанк И Еф Джи“ – АД.
– Сумата от 8350 лв., внесени от Илия Асенов
Димитров по картова сметка – дебитна карта
Маестро, IBAN BG48RZBB91551077724886 в ТБ
„Райфайзенбанк“ – АД.
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От Илия Асенов Димитров с правно основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
– Сумата от 5000 лв., получена от продажбата на 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки от
капитала на „ЦБА Банско“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ 131200103, ф. д. № 267/2004, по описа
на Софийски градски съд.
– Сумата в размер 120 000 лв., получена от
проверяваното лице от продажбата на 1/2 ид. ч.
от поземлен имот, пл. № 80 с площ 750 кв. м, в
квартал 29 по плана на гр. София, местност Толева махала, район „Връбница“ (преди местност
Република 2), част от който в размер 746 кв. м,
съгласно скица, попада в урегулиран поземлен
имот VІІ-80, а останалите 4 кв. м попадат в
улица и към който УПИ се придават 6 кв. м по
регулация, при съседи на имота по нотариален
акт: от двете страни – улици, Веска Орешова и
Николай Георгиев, а по скица: от двете страни – улици, УПИ ХVІІ-155 и УПИ VІ-82, заедно
с втория жилищен етаж от изградената в мястото двуетажна жилищна сграда с площ 66 кв.
м и цялата стопанска постройка в същия имот
на площ 41 кв. м, продаден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 7,
том ІІ, рег. № 5361, дело № 198 от 3.05.2007 г.,
вписан в СВ – гр. София, с вх. № 27620, акт № 9,
т. LXVІІІ, д. № 18214/2007 г.
– Сумата в размер 116 000 лв., получена от
продажбата на апартамент № 38 на 9 етаж в
жилищната сграда на блок № 131, ж. к. Люлин
в София, състоящ се от две стаи, хол (вестибюл),
баня, клозет, коридор, стълбище със застроена
площ 84,62 кв. м, при съседи: апартамент № 37,
коридор, стълбище, зелена площ, ведно с таванско
помещение № 7 с площ 5,19 кв. м, при съседи:
разделна стена на бл. 132, таван № 8, коридор и
зелена площ, заедно с 1,845 % ид. части от общ.
части на сградата и толкова ид. ч. от правото на
строеж върху мястото, общ. собственост.
– С у мат а в ра змер 12 0 0 0 л в., пол у че на от продажбата на лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „Купе“, рег. № СА 7393 АА, рама
№ WAUZZZ8BZMA004378, двигател № DZ108386,
продаден с договор за покупко-продажба от
9.08.2006 г.
– С у мат а в ра змер 19 0 0 0 л в., пол у че на от продажбата на лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „Ц 180“, рег. № СА 7239
МС, рама № W DB2030351 A123792 , д ви гат ел
№ 11195132160788, продаден с договор за покупкопродажба от 17.09.2008 г.
– С у мата в ра змер 8 0 0 0 л в., пол у че на от продажбата на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № СА 3365
КС, рама № W V WZZZ1JZW W161568, двигател
№AHW040925, продаден с договор за покупкопродажба от 17.09.2009 г.
– Сумата в размер 4500 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „316И“,
рег. № СА 8434 КН, рама № WBACG11030KB55837,
двигател №164Е206347078, цвят черен, продаден
с договор за покупко-продажба от 22.03.2011 г.
6792
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 19 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр.д.
№ 10855/2010 въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност срещу Костас Павлос Пачас с постоянен и настоящ
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адрес София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл.
10, вх В, ет. 5, ап. 51, Тереза Ангелова Пачас с
постоянен и настоящ адрес София, ул. Цар Асен
41; ЕТ „Смаил травел – Константинос Пачас“, с
ЕИК131481052 чрез управителя Костас Павлос
Пачас със седалище и адрес на управление София, ул. Цар Асен 41; „Окей – газ“ – ООД, с ЕИК
130066786 чрез управителя Иван Ангелов Иванов
със седалище и адрес на управление София, ул.
Цар Асен 41, и „Окей газ 2001“ – ЕООД, с ЕИК
130678189 чрез управителя Костас Павлос Пачас
със седалище и адрес на управление София, ул.
Цар Асен 41, и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 28.01.2013 г. от
15 ч. Определя двумесечен срок от датата на
обнародване на заинтересованите лица да предявят претенции върху имуществото, описано,
както следва:
От Костас Павлос Пачас
– 50 дяла с номинална стойност 100 лв. на
обща стойност 5000 лв. от капитала на „Окей
газ 2001“ – ЕООД, ЕИК 130678189, рег. по ф.д.
№ 10987/2001 на Софийски градски съд, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Цар Асен № 41, настояща собственост на Костас Павлос Пачас.
– 25 дяла с номинална стойност 100 лв.
на обща стойност 250 0 лв. от капи та ла на
„Окей – газ“ – ООД, ЕИК 130066786, рег. по ф.д.
№ 10285/1999 на Софийски градски съд, пререгистрирано в ТР на 27/01/2009 г., със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Цар Асен 41, настояща собственост на Костас
Павлос Пачас.
От Костас Павлос Пачас и Тереза Ангелова Пачас
– 1/2 идеална част от апартамент в София, ул.
Уилям Гладстон (старо име на улицата Владимир
Поптомов) 10, на втория етаж над приземието
в западния вертикален строителен блок на постройката, състоящ се от: две стаи, вестибюл,
кухня, баня, клозет, входно и изолационно антре,
застроен върху около 90 кв. м, а заедно с него
и едно таванско помещение № 3 по утвърдения
план от около 8 кв. м и едно избено помещение
№ 9 по утвърдения план от около 12 кв. м и
27/345 идеални части от общите части на имота,
съгласно чл. 2 от Закона за етажната собственост, включително от пералнята и таванската
портиерска стая, заедно с 27/345 идеални части
от урегулирания поземлен имот, върху който е
построена сградата, съставляващ парцел XIV-8
в квартал 334 по плана на София, местност Г Г
Ц-Г-6 I, целият с площ 628 кв. м, настояща собственост на Тереза Ангелова Пачас.
– Мотоциклет „Априля Скарабео 150“, ДK
№ С6033К, рама № ZD4PC0000XS015001, двигател № ROTAX154S662178, дата на първоначална
регистрация 04.10.1999 г., настояща собственост
на Костас Павлос Пачас.
– Лек автомобил „Форд Бронко 2“, ДК № СА2190АА, рама № 1FMEU15H0KLA06750, без № на
двигател, дата на първоначална регистрация
22.12.1994 г., настояща собственост на Костас
Павлос Пачас и Тереза Ангелова Пачас.
– Сумата от 220 000 лв., предоставена от
Костас Павлос Пачас на „Витито“ – ООД, с
нотариален акт № 90, т. ІV, рег. № 11401, дело
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№ 623/05.10.2001, вписан в Службата по вписванията – София, с вх. рег. № 29393, акт № 54, том
XIII, дело 22624/05.10.2001 г. за договорна ипотека
върху недвижим имот.
– Сумата от 0,61 USD по спестовна сметка
в USD № BG19BPBI 7940 41 35812801, открита
на 01.06.1996 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Костас Павлос Пачас.
– Сумата от EUR 224.19 по спестовна сметка
в EUR № BG54BPBI 7940 44 35812801, открита
на 21.03.2006 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Костас Павлос Пачас.
– Су мата от 82,68 лв. по сметка в BGN
№ 16143343153004, открита на 24.09.1999 г. в „Банка
ДСК“, с титуляр Тереза Ангелова Пачас.
– Сумата от 286,44 лв. по сметка в BGN
№ 17321343153000, открита на 24.09.1999 г. в „Банка
ДСК“, с титуляр Тереза Ангелова Пачас.
От Костас Павлос Пачас и Тереза Ангелова Пачас
– Сумата от 225 452 лв. от продажбата на двуетажна еднофамилна вилна сграда, в груб строеж,
в София, район „Панчарево“, с. Панчарево, ул.
Божур, със застроена площ от 175,20 кв. м с РЗП
330,60 кв. м, състояща се на приземен етаж от:
гараж, мазе, склад, баня-тоалетна, преддверие и
входно антре; на първи етаж от: кухня, баня-тоалетна, дневна-столова, тоалетна, кабинет, тераса;
и на втори етаж от: три спални, баня-тоалетна,
тераса и таванско помещение, заедно с дворното
място, върху което е построена сградата, с площ
640 кв. м, съставляващо парцел IV – СНС от квартал № 12 по плана на град София, с. Панчарево,
вилна зона Беликата, при граници на парцела:
улица и парцел III – СНС, парцел XIII – 188, парцел
XII – 187, парцел VI – 186, бивша собственост на
Костас Павлос Пачас и Тереза Ангелова Пачас.
– Сумата от 12 600 лв. от продажбата на „Пежо
206“, ДK № С3886КМ, рама № VF32AKFXE40904783,
двигател № 10FS8U3126645, дата на първоначална
регистрация 01.06.2000 г., бивша собственост на
Костас Павлос Пачас.
От ЕТ „Смаил травел – Константинос Пачас“
– Лек автомобил „БМВ 325 И“, ДK № С3112НА,
р а м а № W B A C B 3 1 0 8 0 F D 7 0 617, д в и г а т е л
№ 31140206, дата на първоначална регистрация
18.09.1992 г., настояща собственост на ЕТ „Смаил
травел – Константинос Пачас“ с ЕИК 131481052.
От „Окей – газ“ – ЕООД
– Лек автомобил „Мерцедес 310 Д“, ДK
№ С2514МС, рама № WDB6024181P165905, двигател № 60294010161319, дата на първоначална
регистрация 05.02.1992 г., настояща собственост
на „Окей газ 2001“ – ЕООД, с ЕИК 130678189.
От „Окей – газ“ – ООД
– Сумата от 85 746 лв. от продажбата на
неурегулиран поземлен имот с площ 1210 кв. м,
съставляващ имот с пл. № 315, заснет през 1999 г.
и нанесен в кадастрален лист № 376 по неодобрения кадастрален план на гр. София, местността
Барите II част, при съседи: Христо Иванов Влахов,
ДПФ на МЗГАР, дере, ул. Обиколна, празно място,
стопанство на общината, заедно с изградената на
груб строеж в него газостанция за зареждане на
автомобили с пропан-бутан със застроена площ 120
кв. м, състояща се от служебно-обслужваща сграда,
състояща се от приемна, входно антре, персонал,
коридор, счетоводител, със застроена площ от
48,90 кв. метра, 2 броя резервоари, всеки с площ
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от 23,50 кв. м, или общо за двата резервоара 47 кв.
м, и 2 козирки (без конзолите), всяка по 12 кв. м,
или общо за двете 24 кв. м, бивша собственост на
„Окей – газ“ – ООД, с ЕИК 130066786.
6793
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 10918/2007
за политическа партия „Лидер“, както следва:
вписва ново седалище и адрес на управление:
София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна, бл. 331, вх.
А, ет. 1; вписва нов устав на партията, приет на
7.04.2012 г., който да се счита неразделна част
от решението; вписва Национален изпълнителен комитет в състав: Веселина Иванова Делчева-Борисова, Владимир Бойчов Владимиров,
Владимир Маринов Маринов, Димитър Паунков
Колев, Златка Тодорова Карамелска, Красимира
Арангелова Ковачка, Кънчо Янев Филипов, Минко Танев Минчев, Огнян Кирилов Зарев, Петър
Иванов Петров, Стойчо Славчов Василев, Юлиан
Красинов Семерджиев; заличава Мария Андонова Пиргова като зам.-председател на партията;
вписва като заместник-председатели на ПП „Лидер“ Владимир Бойчов Владимиров и Владимир
Маринов Маринов с организационен секретар
на партията Петър Иванов Петров. Партията се
представлява от Кънчо Янев Филипов.
7023

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на Асоциацията на
професорите от славянските страни (АПСС), Со
фия, на основание чл. 16 от устава на АПСС във
връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
АПСС на 3.09.2012 г. в 17 ч. в гр. Китен – Творческия дом на СУ „Св. Кл. Охридски“ – конферентна зала, при следния дневен ред: 1. избор
на комисии и доклад на мандатната комисия; 2.
отчет за дейността на ръководството на АПСС;
3. отчет за финансовото състояние на АПСС и
разисквания по докладите; 4. освобождаване на
действащия управителен съвет; 5. приемане на
промени в устава на АПСС; 6. избор на ръководни органи; 7. разни. 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 независимо от броя на
присъстващите членове. Материалите за общото събрание са на разположение в сайта на
АПСС – http://www.apsc-bg.eu/.
6876
20. – Управителният съвет на Национално
студентско сдружение за образователен обмен
„АИЕСЕК – България“, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.09.2012 г. в
10 ч. на адрес – София, пл. Народно събрание 10,
Национален студентски дом, при следния дневен
ред: 1. гласуване за закриване на локална секция
София ТУ; 2. гласуване за закриване на локална
секция Пловдив; 3. гласуване на конферентен
цикъл за мандат 2012/2013 г.; 4. гласуване на
модел за развитие на локални офиси през мандат
2012/2013 г.; 5. гласуване на модел за избиране
на председател/зам.-председатели на НССОО
„АИЕСЕК – България“; 6. гласуване на модел
за избиране на председатели и зам.-председатели
на локални комитети за мандат 2012/2013 г.; 7.
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гласуване на официална стартова дата на мандати
на Национален комитет и локални комитети;
8. гласуване на процес за получаване на статус
„Алумни“ на национално ниво; 9. гласуване на
въвеждане на наказателни такси за неспазване на
брандинг правила; 10. общи промени на съществуващи членове във вътрешните правила. 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.
6835
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тишина“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
18.09.2012 г. в 17 ч. в седалището на сдружението
в София, ул. Йордан Йовков 13, при следния
дневен ред: 1. финансов отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
от 2007 до 2011 г.; 2. приемане на нови членове
на сдружението; 3. избор на нов УС на сдружението; 4. изменения в устава на сдружението; 5.
разни. Материалите за провеждането на общото
събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6878
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Зелена Стара планина“, Етрополе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.09.2012 г. в 11 ч. в гр. Етрополе, Бизнес център,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за изтеклата
година; 2. освобождаване и избиране на членове
на управителния съвет; 3. приемане и изключване на членове на сдружението; 4. приемане и
одобрение на ГСО на сдружението за изтеклата
година; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава събранието
ще се проведе от 12 ч. при същия дневен ред и
на същото място.
6723
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Правец 99“,
гр. Правец, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 12, ал. 1 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на 28.08.2012 г. в 11 ч. в
гр. Правец, Софийска област, в седалището на
сдружението – Спортната зала – Правец, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на молби
за приемане на нови членове на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Правец 99“; 2.
промяна в броя на членовете на управителния
съвет; 3. освобождаване на членовете на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел
„Футболен клуб „Правец 99“; 4. избор на нов
управителен съвет на сдружение с нестопанска
цел „Футболен клуб „Правец 99“; 5. приемане на
промени в устава на сдружение с нестопанска цел
„Футболен клуб „Правец 99“; 6. разни.
6834
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по волейбол – Бе
рое“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 17.09.2012 г. в
17,30 ч. в седалището и на адреса на управлението
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му в Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 60, при
следния дневен ред: 1. отчет на ръководството за
дейността през изминалия период; 2. промяна на
устава на сдружението; 3. избор на ръководство.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6722
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Спортист“, с. Кайнарджа, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.08.2012 г. в
14 ч. в заседателната зала на Община Кайнарджа
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС през 2011 г.; 2. отчет на КС за 2011 г.; 3.
избор на ръководни органи на клуба; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6925
76. – Управителят на сдружение „Съюз на
производителите в България“, с. Стража, община Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 31.08.2012 г. в 10 ч. в офиса на
сдружението на ул. Аврам Топалов 51 в с. Стража,
община Търговище, при следния дневен ред: 1.
приемане и освобождаване на членове на сдружението; 2. одобряване на доклад на управителя
за отчетния период; 3. приемане на програма за
работа на Съюза на производителите в България
за 2013 г. Регистрация на участниците – в залата.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в същата зала един
час по-късно независимо от представения брой
членове. Материалите за събранието могат да се
получат в офиса на сдружението.
6840
17. – „Фазан“ – АД, Русе, на основание чл. 92а
ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 320 992 обикновени поименни безналични акции с право на 1
глас всяка, с номинална стойност 1 лв. всяка,
при общ размер на емисията 353 091,20 лв., съгласно приетите на 16.03.2012 г. и 11.06.2012 г.
решения на съвета на директорите за увеличаване на капитала от 320 992 лв. на до 641 984 лв.
и съгласно проспект за публично предлагане на
акции на дружеството, потвърден от Комисията
за финансов на дзор с Решение № 781-Е о т
17.07.2012 г. Началото на публичното предлагане
e по-късната от двете дати: датата на обнародване на това съобщение в „Държавен вестник“ и
датата на публикуването му във в. „Дума“. Акционерите на „Фазан“ – АД, имащи право да
запишат акции от тази емисия, могат да запишат
брой акции, съразмерни на участието им в капитала на дружеството преди увеличението. За
да се осигури правото на акционерите по пред
ходното изречение, се издават права. Правата се
издават в полза на акционерите, придобили акции
най-късно 7 дни след датата на обнародване на
съобщението за предлагането в „Държавен вестник“. На следващия работен ден „Централен
депозитар“ – АД, открива сметки за права на
тези лица, като срещу всяка акция се издава 1
право. Едно право дава възможност за записване на 1 нова акция по емисионна стойност 1,10 лв.
Всяко лице, което не е акционер и желае да за-
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пише акции, може да придобие права в срока за
прехвърляне на правата или при провеждане на
явния аукцион. Всяко лице може да запише наймалко 1 акция и най-много такъв брой акции,
който е равен на броя на издадените в негова
полза или придобити впоследствие права, умножен по 1. Началната дата, от която започва да
тече срокът за прехвърлянето на правата и записване на акциите от увеличението на капитала, е вторият работен ден, следващ изтичането
на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане. На петия работен ден след
изтичане на срока за прехвърляне на правата
„Фазан“ – АД, предлага чрез инвестиционния
посредник „БенчМарк Финанс“ – АД, на регулирания пазар за продажба при условията на
явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на
срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания от „Българска
фондова борса – София“ – АД, явен аукцион,
могат да запишат акции срещу тях до изтичането на срока за записване на акции. Крайният
срок за записване на акции е денят, следващ
изтичането на 15 работни дни считано от крайната дата за прехвърляне на права. В случай че
крайният срок за записване на акции изтича в
неработен ден, за крайна дата за записване на
акции се счита първият следващ работен ден. Не
се допуска записване на акции преди началния
или след крайния срок, посочени по-горе. Ред за
прехвърляне на правата: прехвърлянето на правата се извършва на „Сегмент Права“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, съгласно
борсовия правилник, ЗППЦК и останалите приложими правни норми. Лицата, желаещи да
продадат притежавани от тях права, следва да
подадат поръчка за продажба до инвестиционния
посредник, при който са открити сметките им
за права. Лицата, желаещи да закупят права,
следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на „Българска фондова борса – София“ – А Д. За придобиване на
права чрез други способи (например замяна или
дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на Централния депозитар. Цялата емисия
права се обслужва от избрания да обслужва
увеличението на капитала инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ – АД. „Фазан“ – АД,
ще разпредели сумата, получена от продажбата
на неупражнените права, намалена с разходите
по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на
правата, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се
ползват до вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър. В началото на всеки
работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация
за упражнените до края на предходния ден права. Ред за записване на акции: Записването на
акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до ИП
„БенчМарк Финанс“ – АД, директно или чрез
всеки лицензиран инвестиционен посредник, при
който се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционните посред
ници, получили заявки, са длъжни незабавно да
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уведомят ИП „БенчМарк Финанс“ – АД, за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на Централния депозитар.
Инвеститорите, получили права по техни лични
сметки в Централния депозитар, следва да заявят
прехвърлянето на правата преди упражняването
им по свои подсметки при ИП „БенчМарк Финанс“ – АД, или при друг инвестиционен посредник. Записването на акциите се счита за действително само ако е направено от лице, в полза
на което са издадени права или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или
по време на явния аукцион, до максималния
възможен брой акции съгласно посоченото погоре съотношение на права и акции и ако е
внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени
по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният
брой акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност
на записаните акции се извършва по набирателна сметка с IBAN BG17IABG74715000050100 BIC:
IABGBGSF, открита на името на „Фазан“ – АД,
в „Интернешънъл Асет банк“ – АД. Сметката
трябва да бъде заверена със същата сума найкъсно до крайната дата за записване на акции.
Притежателите на права подават заявки за записване на акции на адреса на упълномощения
и н ве с т и ц ионен по с р ед н и к „Б ен ч Марк Финанс“ – АД: София, ул. Вискяр планина 19, ет.
2, тел. 029625396, факс 029625388, е-mail: backoffice@
benchmark.bg, лице за контакти: Марин Костурски,
всеки работен ден от 9 до 16,45 ч., съответно на
адресите на другите инвестиционни посредници.
Заявките за записване на акции се подават при
спазване на изискванията за подаване на нареждания за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 от 2007 г. на КФН за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Заявката за записване трябва да
съдържа имената (наименованието) и уникалния
клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, присвоен от инвестиционния посредник,
а ако такива номера не са присвоени – за физически лица: трите имена, ЕГН, постоянен адрес;
за юридически лица: фирма, ЕИК, данни за
представляващото лице, седалище и адрес на
клиента; за чуждестранни лица – аналогични
идентификационни данни, включително личен/
осигурителен номер за физическо лице и номер
на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитент; ISIN код на емисията и
брой на акциите, за които се отнася заявката;
дата, час и място на подаване на заявката; други
инструкции на клиента, ако има такива; подпис
на лицето, което подава заявката, или на неговия
законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, който приема заявките,
има право да изготвя и изисква попълването на
определени от него форми на заявки. В заявката
се посочва банкова сметка на инвеститора, по
която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена или неуспешно приключила
подписка. Юридическите лица подават заявката
чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Чуждестранните юриди-
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чески лица следва да представят копие от удостоверителен документ, доказващ съществуването
на лицето, на съответния чужд език, съдържащ
пълното наименование на лицето, дата на издаване и адрес, имена на лицата, овластени да го
представляват, придружени с превод на тези
документи на български или английски език, за
български физически лица – заверено от тях
копие от документа им за самоличност, за чуждестранни физически лица – копие от паспорта,
съдържащ информация за пълното име, номер
на паспорта, дата на издаване и дата на изтичане, ако има такива, националност, адрес, ако има
такъв, и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето,
както и превод на тези документи на български
или английски език. Към заявката също така се
прилагат: данни за банкова сметка на лицето, по
която да бъдат връщани внесени суми, ако подписката приключи неуспешно; оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай
на подаване на заявката чрез пълномощник,
заедно със заверено копие на личната карта на
упълномощеното лице с гриф „Вярно с оригинала“, изписано собственоръчно и с подпис на
лицето, както и други документи от страна на
заявителя съгласно описаната процедура в проспекта. Инвестиционният посредник изисква от
лицето, което подава заявката, да представи доказателства, че е заплатена емисионната стойност
на записваните акции. В случай че до крайния
срок на подписката са записани и заплатени
минимум 240 000 бр. новоиздадени акции, подписката се счита за успешно приключила и ка-
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питалът на „Фазан“ – АД, ще бъде увеличен само
със записаните акции. В случай че до крайния
срок на подписката не бъдат записани и заплатени минимум 240 000 бр. новоиздадени акции,
увеличаването на капитала се счита за неуспешно. „Фазан“ – АД, уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и
резултатите от нея, включително за затруднения,
спорове и други подобни при търгуването на
правата и записване на акциите. Уведомлението
не може да съдържа неверни или непълни съществени данни. „Фазан“ – АД, вписва в търговския
регистър извършеното увеличаване на капитала.
Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта
за публично предлагане на акции на „Фазан“ – АД,
състоящ се от резюме, регистрационен документ
и документ за предлаганите ценни книжа, и да
получат копие на хартиен носител всеки работен
ден между 9 и 16,45 ч. на адреса на „Фазан“ – АД,
Русе, ул. Трети март 5; тел. 082820731; в офиса на
директора за връзки с инвеститорите Николай
Митанкин: София, ул. Фр. Ж.-Кюри 20, ет. 9, тел.
029634161, e-mail: investor@sphold.com, и на адреса
на ИП „БенчМарк Финанс“ – АД: София, ул.
Вискяр планина 19, ет. 2 (вход откъм бул. Черни
връх 32А), тел. 029625396, лице за контакти: Марин
Костурски. Проспектът за публично предлагане
на акции на „Фазан“ – АД, състоящ се от резюме,
регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, е публикуван в електронна
форма на адрес: http://www.sphold.com/index.
php?id=946&lang=BG.
6924

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
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Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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