ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 14

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 12 февруари 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Споразумението между   Република България,
Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване
на трансграничното изпълнение на
финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по
пътищата
 Закон за ратифициране на Спогодбата
за социална сигурност между Република България и Канада
 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството
на Съединените американски щати
за засилване на сътрудничеството
в предотвратяването и борбата с
тежката престъпност
 Решение за отмяна на Стратегията
за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот










Президент на републиката
Указ № 13 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана, на 7 април 2013 г.
Указ № 14 за освобождаване на Радион
Василев Попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Кралство Саудитска
Арабия
Указ № 15 за изменение на Указ № 1
от 10 януари 2013 г. (ДВ, бр. 5 от 18
януари 2013 г.) за утвърждаване нови
граници на община Чирпан, област
Стара Загора, и община Стара Загора,
област Стара Загора
Указ № 17 за назначаване на Пламен
Георгиев Шукюрлиев – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Монголия със седалище в Пекин
Указ № 18 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Славей-

ково, община Провадия, област Варна,
на 7 април 2013 г.

2

2

3

3

3

3

3

4

4

Министерски съвет
 Решение № 72 от 4 февруари 2013 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище
„Егреците”, разположено в землищeто
на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик
4
 Решение № 73 от 4 февруари 2013 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Зъбера-2“, разположено в землището на с. Белотинци, община Монтана, област Монтана, на
„Фили“ – ООД, Плевен
8
 Решение № 77 от 7 февруари 2013 г.
за допускане предварително изпълнение на Решение № 1078 на Министерския съвет от 2012 г. за удължаване
срока на разрешението за търсене и
проучване на нефт и газ в площ „Блок
Добрич“ и на Решение № 1081 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за промяна в размера на площ „Блок Добрич“
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Изпълнителна агенция
по горите към Министерството
на земеделието и храните
 Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. София
12
 Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Пловдив
15
 Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Варна
19
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение на Наредба
№ 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водо-
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снабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват
с храни, бръснарските, фризьорските
и козметичните салони
22
Министерство на образованието,
младежта и науката
 Наредба за изменение на Наредба № 1
от 2010 г. за работните заплати на
персонала в звената от системата
на народната просвета
22
Министерство
на правосъдието
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на
бюрата за съдимост
22
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Комисия за защита
на личните данни
 Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за
минималното ниво на технически и
организационни мерки и допустимия
вид защита на личните данни
31
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-2453 от
2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вът
решните работи, отчитането му
и компенсиране на работата извън
установеното работно време
37

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 19
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението между Република България, Република
Хървати я, Унгари я и Република А встри я
относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка
с нарушения на правилата за движение по
пътищата, приет от ХLI Народно събрание
на 30 януари 2013 г.
Издаден в София на 6 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 30 януари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1021

УКАЗ № 20
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 Спогодбата за
социална сигурност между Република България и Канада, приет от ХLI Народно събрание
на 30 януари 2013 г.
Издаден в София на 6 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Република България, Република Хърватия,
Унгария и Република Австрия относно улес
няване на трансграничното изпълнение на
финансови санкции във връзка с нарушения
на правилата за движение по пътищата
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България, Република
Хървати я, Унгари я и Република А встри я
относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка
с нарушения на правилата за движение по
пътищата, подписано на 11 октомври 2012 г.
в Матрахаза, Унгария.

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за социал
на сигурност между Република България и
Канада
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
за социа лна сиг у рност меж д у Реп ублика
България и Канада, подписана на 5 октомври
2012 г. в Отава.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 30 януари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
971

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

УКАЗ № 21

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в
предотвратяването и борбата с тежката престъпност, приет от ХLI Народно събрание на
30 януари 2013 г.
Издаден в София на 6 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и пра
вителството на Съединените американски щати
за засилване на сътрудничеството в предот
вратяването и борбата с тежката престъпност
Член единствен. Ратифицира Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Съединените американски
щати за засилване на сътрудничеството в пре
дотвратяването и борбата с тежката престъпност,
подписано на 10 октомври 2012 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 30 януари 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1020

РЕШЕНИЕ

за отмяна на Стратегията за приватизация на
„Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД,
Сопот
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УКАЗ № 13
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Смоляновци, община Монтана, област
Монтана, на 7 април 2013 г.
Издаден в София на 30 януари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
1063

УКАЗ № 14
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Радион Василев Попов от
длъжността извънреден и пълномощен пос
ланик на Република България в Кралство
Саудитска Арабия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 януари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1064

УКАЗ № 15

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 35а от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол

На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 28,
ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

РЕШИ:
Отменя Стратегията за приватизация на
„Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД,
Сопот, приета с Решение на Народното съб
рание от 23 март 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 7 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Изменям Указ № 1 от 10 януари 2013 г.
(ДВ, бр. 5 от 18 януари 2013 г.), както следва:
Утвърждавам нови граници на:
1. Община Чирпан, област Стара Загора,
включваща населените места: гр. Чирпан,
с. Винарово, с. Воловарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, с. Златна
ливада, с. Изворово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Свобода,
с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян Заимово, с. Целина, с. Ценово и с. Яздач.
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2. Община Стара Загора, област Стара Загора, включваща населените места: гр. Стара
Загора, с. Арнаутито, с. Бенковски, с. Богомилово, с. Борилово, с. Борово, с. Братя
Кунчеви, с. Бъдеще, с. Воденичарово, с. Горно
Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Елхово,
с. Загоре, с. Змейово, с. Казанка, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Кирилово, с. Козаревец, с. Колена, с. Ловец, с. Лозен, с. Люляк,
с. Лясково, с. Маджерито, с. Малка Верея,
с. Малко Кадиево, с. Михайлово, с. Могила,
с. Ново село, с. Оряховица, с. Остра могила,
с. Памукчии, с. Петрово, с. Плоска могила,
с. Подслон, с. Преславен, с. Пряпорец, с. Пшеничево, с. Пъстрово, с. Ракитница, с. Руманя,
с. Самуилово, с. Сладък кладенец, с. Старозагорски бани, с. Стрелец, с. Сулица, с. Хан
Аспарухово, с. Християново, с. Хрищени и
с. Яворово.
Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Стара Загора,
на кмета на община Чирпан и на кмета на
община Стара Загора.
Издаден в София на 30 януари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
1065

УКАЗ № 17
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Пламен Георгиев Шукюрлиев – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Китайската народна
република, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Монголия
със седалище в Пекин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1066

УКАЗ № 18
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
к метство Славейково, община Провади я,
област Варна, на 7 април 2013 г.
Издаден в София на 6 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
1297

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 72
ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли (баластра), от
находище „Егреците“, разположено в зем
лищeто на гр. Ветрен, община Септември,
област Пазарджик
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства 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. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище
„Егреците“, разположено в землищeто на гр.
Ветрен, община Септември, област Пазарджик.
2. Определя концесионна площ с размер
207 310 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 25 съгласно
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Егреците“ с
размер 172 234 кв. м, индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 25, съгласно координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 30 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение, с което
е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
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или на положително решение по ОВОС, или
на оценка за съвместимостта с предмета и
целите на опазване в защитените зони.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя за концесионер „Раян газ“ –
ЕООД, гр. Септември – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0409 от 14 юли
2009 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура,
както и актовете и предписанията на всички
компетентни органи.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва и се извършва след съгласуване
от министъра на икономиката, енергетиката и туризма на проектите и плановете по
т. 8.2.3, съобразени с мерките и препоръките
от решението по т. 4.1 и Решение № ПК-47ПР от 2009 г. на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Пазарджик.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
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7.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства, и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва концесионната площ и пътната връзка между площта
на находището и пътната мрежа на страната.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива пясъци и чакъли (баластра)
от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли (баластра);
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
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8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техничес
ка документация за дейностите по концесията;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
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преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.9. да информира предварително за
добивните дейности Археологическия музей
„Проф. М. Домарадски“ – гр. Септември;
8.2.10. 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 и одобряване на съответния подробен
устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ;
8.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.12. 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. 8.2.3.4;
8.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде находището по т. 1 при
условия и по ред, определени с концесионния
договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
8.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
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8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, включително за извършване
на концесионно плащане, за извършване на
годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
9.1.1 за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 13 661 лв. и се
предоставя в 7-дневен срок от датата на влизане в сила на съответното решение по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 ян уари на съответната
година.
9.2. Банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.
9.3. При усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1.1 или 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в
14-дневен срок от уведомлението на концедента
за усвояването є.
9.4. 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 с концесионния договор.
9.5. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
с концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът извършва към концедента
по ред, определен с концесионния договор,
концесионно плащане, върху което се дължи
ДДС, както следва:
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10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. 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.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от 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.).
10.4. Кон цесион но т о п ла ща не за ед иница добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 10.3 – пясъци и чакъли (баластра), не може
да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон, като тази
стойност се индексира ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 4296 лв.,
определен на базата на 10 740 тона добита
суровина и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на община
Септември при условията и по реда на чл. 81
от Закона за концесиите.
11. При условия и по ред, определени с
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи, при условие че не се
извършва добив на подземни богатства.
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12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Раян газ“ – ЕООД,
гр. Септември.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Егреците“
Координатна система „1970 г.“
Концесия „Егреците“
№ на
гранична
точка

1105

Координати, система „1970 г.“
Y (m)

X (m)

H (m)

1.

8561266,5

4551657,1

255,9

2.

8561417,4

4551697,1

254,9

3.

8561423,9

4551672,3

254,9

4.

8561719,8

4551750,7

252,7

5.

8561686,4

4551876,1

252,9

6.

8561810,3

4551909,1

252,2

7.

8561799,5

4551949,9

252,3

8.

8562003,2

4552004,4

251,1

9.

8561982,2

4552083,6

251,3

10.

8562126,2

4552121,8

250,5

11.

8562065,3

4552353,1

250,3

12.

8562229,3

4552396,3

249,7

13.

8562297,6

4552140,0

249,3

14.

8562138,1

4552095,5

250,5

15.

8562191,2

4551904,9

250,1

16.

8562116,8

4551884,2

250,4

17.

8562044,0

4551868,7

250,9

18.

8561840,3

4551814,2

252,0

19.

8561867,7

4551711,3

251,8

20.

8561746,6

4551641,5

252,6

21.

8561604,6

4551601,9

253,8

22.

8561613,2

4551571,2

253,8

23.

8561465,9

4551530,1

255,1

24.

8561392,8

4551502,2

254,9

25.

8561314,4

4551481,4

255,9
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РЕШЕНИЕ № 73
ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строи
телни материали – варовици, от находище
„Зъбера-2“, разположено в землището на с.
Белотинци, община Монтана, област Монтана,
на „Фили“ – ООД, Плевен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Зъбера-2“, разположено в землището на с. Белотинци, община
Монтана, област Монтана, който се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
143 507 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 11 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Зъбера-2“, която
е 81 181 кв.м и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 7 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„Фили“ – ООД, Плевен – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0422 от
22.01.2010 г., издадено от министъра на околната среда и водите.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията
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в Решение № МО 99-ПР от 2009 г. и Решение № МО 37-ПР от 2012 г. на директора на
Районната инспекция по околната среда и
водите – Монтана.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта
на концесията, без изрично писмено съгласие
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.7. 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 площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
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7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Зъбера-2“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
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7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
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7.2.8. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от Регионалния исторически
музей – Монтана;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
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данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение или забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 23 414 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 ян уари на съответната
година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-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. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът
за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. 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 конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
концесионното възнаграждение се умножи
по добитото количество подземно богатство
за съответния отчетен период съгласно чл. 1,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
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№ 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 по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
7317 лв. за шестмесечие, определен на базата
на 24 390 тона/шестмесечие добити варовици
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от извършеното концесионно плащане за съответния отчетен период
по бюджета на община Монтана.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Фили“ – ООД, Плевен, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Зъбера-2“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4734053,8

8475220,0

2.

4734102,8

8475240,9

3.

4734138,9

8475328,2

4.

4734126,9

8475581,6

5.

4734026,0

8475564,0

6.

4733943,9

8475639,1

7.

4733834,3

8475684,1

8.

4733792,1

8475511,4

9.

4733714,3

8475250,8

10.

4733721,5

8475228,7

11.

4733750,0

8475220,0

1106

РЕШЕНИЕ № 77
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за допускане предварително изпълнение на
Решение № 1078 на Министерския съвет от
2012 г. за удължаване срока на разрешени
ето за търсене и проучване на нефт и газ в
площ „Блок Добрич“ (ДВ, бр. 1 от 2013 г.) и
на Решение № 1081 на Министерския съвет
от 2012 г. за издаване на разрешение за про
мяна в размера на площ „Блок Добрич“ (ДВ,
бр. 1 от 2013 г.)
На основание чл. 60, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка
с чл. 7, ал. 2, т. 8 от Закона за подземните
богатства и предвид необходимостта да се
осигурят животът и здравето на гражданите,
с оглед недопускане изтичането на газ на
земната повърхност с образуването на пожари
и с оглед недопускане замърсяване на водоносни хоризонти при изтичане на пластови
флуиди, както и да се защитят особено важни
държавни и обществени интереси, касаещи
националната сигурност в нейния аспект,
свързан с енергийната независимост и диверсификация на енергийните доставки, съгласно
мотивите, посочени в доклада на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, и
по искане на „Русгеоком БГ“ – АД, за защита
на особено важен негов интерес
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Допуска предварително изпълнение на
Решение № 1078 на Министерския съвет от
2012 г. за удължаване срока на разрешението
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за търсене и проучване на нефт и газ в площ
„Блок Добрич“ и на Решение № 1081 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на
разрешение за промяна в размера на площ
„Блок Добрич“.
2. В тридневен срок след обнародването
на решението „Русгеоком БГ“ – АД, внася
парична гаранция в размер 100 000 лв. по
банков път по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма в
БНБ – ЦУ – BG17 BNBG 9661 3300 1026 01,
BIС: BNBGBGSD.
3. Гаранцията се освобождава, без да се
дължат лихви, след влизане в сила на Решение
№ 1078 на Министерския съвет от 2012 г. за
удължаване срока на разрешението за търсене
и проучване на нефт и газ в площ „Блок Доб
рич“ и на Решение № 1081 на Министерския
съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за
промяна в размера на площ „Блок Добрич“.
4. Решението може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в тридневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1250

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Лесозащитна станция гр. София
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят функциите,
задачите, структурата и организацията на дейност на Лесозащитна станция гр. София (ЛЗС).
Чл. 2. Лесозащитната станция е юридическо
лице на бюджетна издръжка, специализирано
териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ).
Чл. 3. (1) Лесозащитната станция подпомага
изпълнителния директор на ИАГ при провеждане
на държавната политика в областта на защитата
на горските територии от болести, вредители и
други повреди, включително и използването на
растителнозащитните препарати, като:
1. оказва методическо ръководство, дава
предписания и извършва контрол по защита
на горските територии от болести, вредители
и други повреди;
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2. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на правомощията му, осигурява
технически дейността му и извършва дейности
по административно обслужване на гражданите
и юридическите лица.
(2) При осъществяване на своята дейност
администрацията на ЛЗС се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност,
отговорност, отчетност и координация в рамките
на своята компетентност.
Чл. 4. Районът на дейност на ЛЗС гр. София
включва следните административни области:
Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца,
Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник,
Плевен, София-град и Софийска област.
Чл. 5. Лесозащитната станция има собствен печат и емблема (лого), които може да
възпроизвежда върху своята кореспонденция,
печатни издания, транспортни средства и друго
нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 6. Лесозащитната станция:
1. изготвя прогнози за нападение от болести,
насекомни вредители и други повреди и определя
необходимостта от лесозащитни мероприятия;
2. оказва методическо ръководство и извършва контрол по защита на горите;
3. консултира собствениците на гори по
въпроси на растителната защита;
4. дава предписания за провеждане на лесозащитни мероприятия в горските територии;
5. координира и контролира защитата на
горите в случаите на широкомащабно разпространение на болести и вредители;
6. провежда инструктажи, контролира и
оказва квалифицирана помощ при провеждане
на лесопатологичните обследвания;
7. провежда лесопатологичен мониторинг
в стационарните обекти за проследяване вида,
числеността и динамиката на насекомните и
други вредители и болести;
8. извършва лесопатологично обследване в
горите и горските разсадници за:
а) нападение от насекомни вредители;
б) повреди от фитопатогенни вируси;
в) повреди от фитопатогенни бактерии;
г) повреди от фитонематоди;
д) повреди от гризачи;
е) повреди от дивеч;
ж) повреди от висши цветни полупаразитни
растения;
з) повреди от абиотични фактори;
и) установяване на повреди в опожарени
площи и в съседните им незасегнати насаждения;
9. извършва лабораторен анализ на постъпилите проби и материали от лесопатологичните
обследвания и текущи наблюдения;
10. извършва лабораторни анализи на материали от лесопатологичните обследвания за
установяване на очакваните обезлиствания и
други повреди от вредителите в горите;
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11. коригира информация и въвежда нова в
базата данни лесопатологично обследване на
информационната система на ИАГ (system.iag) ;
12. изготвя прогноза на база получените
сведения, контролните проверки на терена,
лабораторните анализи и др. за очакваните
нападения от вредители, болести и други повреди от антропогенен или абиотичен характер;
13. изисква и контролира спазването на профилактичните и фитосанитарните мероприятия;
14. контролира цялостната дейност по подготовката и провеждането на борбата с насекомни
и други вредители и болести в горите;
15. определя площите за авиоборба след
контролни проверки на терена съвместно с
представители от РДГ и собствениците на гори,
калибрирането на системите за разпръскване,
вида и дозата на препарата и качеството на
провеждане на борбата и съставя съответните
протоколи по образец;
16. отчита ефекта от борбата в съответствие
с изискванията на Наредба № 12 от 2011 г. за
защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (ДВ, бр. 2 от 2012 г.);
17. следи за спазване на нормативните документи, отнасящи се за прилагането и съхранението на продуктите за растителна защита;
18. извършва мероприятия за разширяване
прилагането на биологични и други безвредни
средства и интегрирана борба;
19. извършва проверки за установяване на
здравословното състояние на семена и посадъчни материали в горските разсадници и за
здравно освидетелстване посадъчния материал
преди залесяване;
20. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ,
бр. 64 от 2011 г.), когато с промяната на вида
на сечта се предвижда провеждането на санитарна сеч, следствие на биотични въздействия;
21. участва в дейности, свързани с изпитването и прилагането в практиката на нови
технологии, препарати и разработки в областта
на лесозащитата;
22. кандидатства с проекти и програми за
извършване на дейности пред регионални, национални и международни институции;
23. участва чрез свои представители в различни програми и проекти, засягащи лесозащитната дейност;
24. извършва мероприятия и услуги, свързани
с дейността є;
25. прави предписания за лесозащитни мероприятия, които имат задължителен характер
за собствениците на гори;
26. осъществява връзки с учебни заведения,
институти, БАБХ, Централната лаборатория по
карантина на растенията, районни инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ), паркови
администрации, областни управи, общински
администрации и кметства, средствата за масова информация в района, обществени и неправителствени екологични организации и др.;
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27. осъществява връзки с международни
организации по въпросите на лесозащитата,
като ги съгласува с Изпълнителната агенция
по горите;
28. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
29. участва в комисии на ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), както и при
писмена покана за участие в комисии на други
институции и организации при осъществяване
на контрол в района на дейност на станцията;
30. други дейности, възложени с нормативни
и административни актове, както и дейности,
възложени по силата на междуведомствени
споразумения и договори или възложени от
министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
НА ЛЕСОЗАЩИТНАТА СТАНЦИЯ
Чл. 7. (1) Лесозащитната станция е на пряко
подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление на
станцията са София, ул. Шосе Банкя 3.
(3) Методическото ръководство на дейността
на ЛЗС се осъществява от дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“ на ИАГ.
Чл. 8. (1) Лесозащитната станция се ръководи
и представлява от директор. Той осъществява
своите правомощия в района на дейност на
станцията.
(2) Директор може да бъде лице с висше
образование, съответстващо на предмета на
дейност на ЛЗС, с образователно-квалификационна степен „магистър“, с трудов стаж по
специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.
(3) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от
изпълнителния директор на ИАГ.
(4) Трудовият договор с директора на ЛЗС
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(5) Директорът осъществява правомощията
си пряко и чрез администрацията на ЛЗС.
(6) Правомощията на директора на ЛЗС
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 9. (1) Директорът на Лесозащитната
станция:
1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на станцията;
2. разпорежда се с бюджетните средства на
ЛЗС и носи отговорност за тяхното управление
и законосъобразното им разходване;
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3. издава актове за възникване, изменяне
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения със служителите в ЛЗС по
утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ
структура и щатно разписание;
4. командирова в страната служителите на
станцията;
5. организира система за квалификация,
преквалификация, усъвършенстване и развитие
на кадрите в ЛЗС;
6. поддържа пряка връзка с ръководството
на ИАГ и функционалните дирекции и отдели
в ИАГ;
7. представлява ЛЗС и поддържа официални
връзки и взаимоотношения с регионални и
местни администрации, РДГ, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ),
научни и учебни заведения, неправителствени
организации (НПО) и др.;
8. решава всички въпроси в рамките на
предоставените му от изпълнителния директор
на ИАГ и законодателството правомощия;
9. издава административно-наказателни
разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или с административен акт на
компетентен държавен орган;
10. участва в експертни и специализирани
съвети и форуми;
11. изготвя и представя за утвърждаване от
изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари
годишен работен план на ЛЗС за съответната
година;
12. води регистър на заложените фотоеклектори и лепливи пояси и досиета на стационарните
обекти за района на дейност на ЛЗС;
13. издава документи за здравно освидетелстване на посадъчния материал в горските
разсадници;
14. участва в разработване на учебни програми в областта на защитата на горите от
вредители, болести и други повреди;
15. изготвя и представя на изпълнителния
директор на ИАГ отчет на полугодието и годишен отчет за дейността на станцията и за
проведените лесозащитни мероприятия в съответствие с Наредба № 12 от 2011 г. за защита
на горските територии от вредители, болести
и други повреди;
16. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното разписание на ЛЗС;
17. управлява имуществото на ЛЗС;
18. прави предложение до изпълнителния
директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни
материални активи, собственост на ЛЗС;
19. прави предложение до изпълнителния
директор на ИАГ за отдаване под наем на
движими вещи, собственост на ЛЗС;
20. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
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21. сключва колективен трудов договор със
синдикалните организации на служителите в
станцията;
22. създава експертни работни групи за
изготвяне на проекти или за предлагане на
решения по конкретни въпроси;
23. издава индивидуални административни
актове във връзка с дейността на ЛЗС;
24. контролира изпълнението на закона и
упражнява общ надзор и методическо ръководство в рамките на неговите правомощия
върху дейността на всички органи и лица,
на които са възложени задължения по него,
както и контрол по изпълнение на дейностите
в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини,
в района на дейност на ЛЗС;
25. утвърждава и контролира система за
финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния
режим в станцията;
б) инструкция за административното обслужване в станцията;
в) инструкция за документооборота в станцията;
26. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на ЛЗС, определени със закон или
акт на министъра на земеделието и храните
или на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) При отсъствие на директора на ЛЗС за
всеки конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
компетентно длъжностно лице от състава на
станцията, която се изпраща за сведение на
изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът на ЛЗС може да делегира
с писмена заповед на други служители от
станцията свои правомощия, като определя
функциите им.
Чл. 10. (1) Структурата и числеността на
ЛЗС се определят в длъжностното разписание
на станцията, което се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите по предложение на директора на ЛЗС.
(2) Задълженията и отговорностите на служителите в ЛЗС се определят с длъжностни
характеристики, утвърдени от директора на
станцията.
Чл. 11. (1) Документите, изпратени до ЛЗС,
се завеждат в деловоден регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията,
постъпили в ЛЗС, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция
според адресата или съдържанието им.
Чл. 12. (1) В Лесозащитната станция се води
регистър на договорите на хартиен носител.
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(2) При вписване на договорите в регистъра
върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор ведно с предложенията, които са неразделна
част от него, се съхранява като приложение
към регистъра.
Чл. 13. (1) В Лесозащитната станция се води
на хартиен носител регистър за извършените
проверки на дейността на станцията.
(2) Като приложения към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документ, в който са отразени резултатите
от извършената проверка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 14. (1) Лесозащитната станция се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от други
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
(2) Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка за
издръжка и мероприятия, която ежегодно се
утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 15. Лесозащитната станция формира
приходи от:
1. извършване на административни услуги;
2. други дейности, разрешени от закона,
свързани с функциите и задачите на станцията.
Чл. 16. Работното време на Лесозащитната
станция е от 8 до 16,30 ч. с обедна почивка от
12,30 до 13 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се приема
на основание чл. 161 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на ЛЗС.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
И.д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1022

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Лесозащитна станция гр. Пловдив
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят функциите, задачите, структурата и организацията на
дейност на Лесозащитна станция гр. Пловдив
(ЛЗС).
Чл. 2. Лесозащитната станция е юридическо
лице на бюджетна издръжка, специализирано
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териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ).
Чл. 3. (1) Лесозащитната станция подпомага
изпълнителния директор на ИАГ при провеждане
на държавната политика в областта на защитата
на горските територии от болести, вредители и
други повреди, включително и използването на
растителнозащитните препарати, като:
1. оказва методическо ръководство, дава
предписания и извършва контрол по защита
на горските територии от болести, вредители
и други повреди;
2. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на правомощията му, осигурява
технически дейността му и извършва дейности
по административно обслужване на гражданите
и юридическите лица.
(2) При осъществяване на своята дейност
администрацията на ЛЗС се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност,
отговорност, отчетност и координация в рамките
на своята компетентност.
Чл. 4. Районът на дейност на ЛЗС гр. Пловдив
включва следните административни области:
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара
Загора и Хасково.
Чл. 5. Лесозащитната станция има собствен печат и емблема (лого), които може да
възпроизвежда върху своята кореспонденция,
печатни издания, транспортни средства и друго
нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 6. Лесозащитната станция:
1. изготвя прогнози за нападение от болести,
насекомни вредители и други повреди и определя
необходимостта от лесозащитни мероприятия;
2. оказва методическо ръководство и извършва контрол по защита на горите;
3. консултира собствениците на гори по
въпроси на растителната защита;
4. дава предписания за провеждане на лесозащитни мероприятия в горските територии;
5. координира и контролира защитата на
горите в случаите на широкомащабно разпространение на болести и вредители;
6. провежда инструктажи, контролира и
оказва квалифицирана помощ при провеждане
на лесопатологичните обследвания;
7. провежда лесопатологичен мониторинг в
стационарните обекти за проследяване на вида,
числеността и динамиката на насекомните и
други вредители и болести;
8. извършва лесопатологично обследване в
горите и горските разсадници за:
а) нападение от насекомни вредители;
б) повреди от фитопатогенни вируси;
в) повреди от фитопатогенни бактерии;
г) повреди от фитонематоди;
д) повреди от гризачи;
е) повреди от дивеч;
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ж) повреди от висши цветни полупаразитни
растения;
з) повреди от абиотични фактори;
и) установяване на повреди в опожарени
площи и в съседните им незасегнати насаждения;
9. извършва лабораторен анализ на постъпилите проби и материали от лесопатологичните
обследвания и текущи наблюдения;
10. извършва лабораторни анализи на материали от лесопатологичните обследвания за
установяване на очакваните обезлиствания и
други повреди от вредителите в горите;
11. коригира информация и въвежда нова в
базата данни лесопатологично обследване на
информационната система на ИАГ (system.iag);
12. изготвя прогноза на база получените
сведения, контролните проверки на терена,
лабораторните анализи и др. за очакваните
нападения от вредители, болести и други повреди от антропогенен или абиотичен характер;
13. изисква и контролира спазването на
профилактичните и фитосанитарни мероприятия;
14. контролира цялостната дейност по подготовката и провеждането на борбата с насекомни
и други вредители и болести в горите;
15. определя площите за авиоборба след
контролни проверки на терена съвместно с
представители от РДГ и собствениците на гори,
калибрирането на системите за разпръскване,
вида и дозата на препарата и качеството на
провеждане на борбата и съставя съответните
протоколи по образец;
16. отчита ефекта от борбата в съответствие
с изискванията на Наредба № 12 от 2011 г. за
защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (ДВ, бр. 2 от 2012 г.);
17. следи за спазване на нормативните документи, отнасящи се за прилагането и съхранението на продуктите за растителна защита;
18. извършва мероприятия за разширяване
прилагането на биологични и други безвредни
средства и интегрирана борба;
19. извършва проверки за установяване на
здравословното състояние на семена и посадъчни материали в горските разсадници и за
здравно освидетелстване на посадъчния материал преди залесяване;
20. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ,
бр. 64 от 2011 г.), когато с промяната на вида
на сечта се предвижда провеждането на санитарна сеч следствие на биотични въздействия;
21. участва в дейности, свързани с изпитването и прилагането в практиката на нови
технологии, препарати и разработки в областта
на лесозащитата;
22. кандидатства с проекти и програми за
извършване на дейности пред регионални, национални и международни институции;
23. участва чрез свои представители в различни програми и проекти, засягащи лесозащитната дейност;
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24. извършва мероприятия и услуги, свързани
с дейността є;
25. прави предписания за лесозащитни мероприятия, които имат задължителен характер
за собствениците на гори;
26. осъществява връзки с учебни заведения,
институти, БАБХ, Централната лаборатория по
карантина на растенията, районни инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ), паркови
администрации, областни управи, общински
администрации и кметства, средствата за масова
информация в района, обществени и неправителствени екологични организации и др.;
27. осъществява връзки с международни
организации по въпросите на лесозащитата,
като ги съгласува с Изпълнителната агенция
по горите;
28. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
29. участва в комисии на ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), както и при
писмена покана за участие в комисии на други
институции и организации при осъществяване
на контрол в района на дейност на станцията;
30. други дейности, възложени с нормативни
и административни актове, както и дейности,
възложени по силата на междуведомствени
споразумения и договори или възложени от
министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
НА ЛЕСОЗАЩИТНАТА СТАНЦИЯ
Чл. 7. (1) Лесозащитната станция е на пряко
подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление на
станцията са гр. Пловдив, ул. Славянска 82.
(3) Методическото ръководство на дейността
на ЛЗС се осъществява от дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“ на ИАГ.
Чл. 8. (1) Лесозащитната станция се ръководи
и представлява от директор. Той осъществява
своите правомощия в района на дейност на
станцията.
(2) Директор може да бъде лице с висше
образование, съответстващо на предмета на дейност на ЛЗС, с образователно-квалификационна
степен „магистър“, с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след
завършване на висшето образование.
(3) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от
изпълнителния директор на ИАГ.
(4) Трудовият договор с директора на ЛЗС
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
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(5) Директорът осъществява правомощията
си пряко и чрез администрацията на ЛЗС.
(6) Правомощията на директора на ЛЗС
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 9. (1) Директорът на Лесозащитната
станция:
1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на станцията;
2. разпорежда се с бюджетните средства на
ЛЗС и носи отговорност за тяхното управление
и законосъобразното им разходване;
3. издава актове за възникване, изменяне
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения със служителите в ЛЗС по
утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ
структура и щатно разписание;
4. командирова в страната служителите на
станцията;
5. организира система за квалификация,
преквалификация, усъвършенстване и развитие
на кадрите в ЛЗС;
6. поддържа пряка връзка с ръководството
на ИАГ и функционалните дирекции и отдели
в ИАГ;
7. представлява ЛЗС и поддържа официални
връзки и взаимоотношения с регионални и
местни администрации, РДГ, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ),
научни и учебни заведения, неправителствени
организации (НПО) и др.;
8. решава всички въпроси в рамките на
предоставените му от изпълнителния директор
на ИАГ и законодателството правомощия;
9. издава административнонаказателни разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или с административен акт на
компетентен държавен орган;
10. участва в експертни и специализирани
съвети и форуми;
11. изготвя и представя за утвърждаване от
изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари
годишен работен план на ЛЗС за съответната
година;
12. води регистър на заложените фотоеклектори и лепливи пояси и досиета на стационарните
обекти за района на дейност на ЛЗС;
13. издава документи за здравно освидетелстване на посадъчния материал в горските
разсадници;
14. участва в разработване на учебни програми в областта на защитата на горите от
вредители, болести и други повреди;
15. изготвя и представя на изпълнителния
директор на ИАГ отчет на полугодието и годишен отчет за дейността на станцията и за
проведените лесозащитни мероприятия в съответствие с Наредба № 12 от 2011 г. за защита
на горските територии от вредители, болести
и други повреди;
16. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното разписание на ЛЗС;
17. управлява имуществото на ЛЗС;
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18. прави предложение до изпълнителния
директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни
материални активи, собственост на ЛЗС;
19. прави предложение до изпълнителния
директор на ИАГ за отдаване под наем на
движими вещи, собственост на ЛЗС;
20. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
21. сключва колективен трудов договор със
синдикалните организации на служителите в
станцията;
22. създава експертни работни групи за
изготвяне на проекти или за предлагане на
решения по конкретни въпроси;
23. издава индивидуални административни
актове във връзка с дейността на ЛЗС;
24. контролира изпълнението на закона и
упражнява общ надзор и методическо ръководство в рамките на неговите правомощия
върху дейността на всички органи и лица,
на които са възложени задължения по него,
както и контрол по изпълнение на дейностите
в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини,
в района на дейност на ЛЗС;
25. утвърждава и контролира система за
финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния
режим в станцията;
б) инструкция за административното обслужване в станцията;
в) инструкция за документооборота в станцията;
26. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на ЛЗС, определени със закон или
акт на министъра на земеделието и храните
или на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) При отсъствие на директора на ЛЗС за
всеки конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
компетентно длъжностно лице от състава на
станцията, която се изпраща за сведение на
изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът на ЛЗС може да делегира
с писмена заповед на други служители от
станцията свои правомощия, като определя
функциите им.
Чл. 10. (1) Структурата и числеността на
ЛЗС се определят в длъжностното разписание
на станцията, което се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите по предложение на директора на ЛЗС.
(2) Задълженията и отговорностите на служителите в ЛЗС се определят с длъжностни
характеристики, утвърдени от директора на
станцията.
Чл. 11. (1) Документите, изпратени до ЛЗС,
се завеждат в деловоден регистър, като се отбелязва датата на получаването.
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(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията,
постъпили в ЛЗС, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция
според адресата или съдържанието им.
Чл. 12. (1) В Лесозащитната станция се води
регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра
върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор ведно с предложенията, които са неразделна
част от него, се съхранява като приложение
към регистъра.
Чл. 13. (1) В Лесозащитната станция се води
на хартиен носител регистър за извършените
проверки на дейността на станцията.
(2) Като приложения към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документ, в който са отразени резултатите
от извършената проверка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 14. (1) Лесозащитната станция се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от други
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
(2) Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка за
издръжка и мероприятия, която ежегодно се
утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 15. Лесозащитната станция формира
приходи от:
1. извършване на административни услуги;
2. други дейности, разрешени от закона,
свързани с функциите и задачите на станцията.
Чл. 16. Работното време на Лесозащитната
станция е от 8 до 16,30 ч. с обедна почивка от
12,30 до 13 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се приема
на основание чл. 161 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на ЛЗС.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
И.д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1023
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Лесозащитна станция гр. Варна
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят функциите,
задачите, структурата и организацията на дейност на Лесозащитна станция гр. Варна (ЛЗС).
Чл. 2. Лесозащитната станция е юридическо
лице на бюджетна издръжка, специализирано
териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ).
Чл. 3. (1) Лесозащитната станция подпомага
изпълнителния директор на ИАГ при провеждане
на държавната политика в областта на защитата
на горските територии от болести, вредители и
други повреди, включително и използването на
растителнозащитните препарати, като:
1. оказва методическо ръководство, дава
предписания и извършва контрол по защита
на горските територии от болести, вредители
и други повреди;
2. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на правомощията му, осигурява
технически дейността му и извършва дейности
по административно обслужване на гражданите
и юридическите лица.
(2) При осъществяване на своята дейност
администрацията на ЛЗС се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност,
отговорност, отчетност и координация в рамките
на своята компетентност.
Чл. 4. Районът на дейност на ЛЗС гр. Варна
включва следните административни области:
Бургас, Варна, Добрич, Русе, Разград, Силистра,
Шумен, Търговище, Сливен и Ямбол.
Чл. 5. Лесозащитната станция има собствен печат и емблема (лого), които може да
възпроизвежда върху своята кореспонденция,
печатни издания, транспортни средства и друго
нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 6. Лесозащитната станция:
1. изготвя прогнози за нападение от болести, насекомни вредители и други повреди
и определя необходимостта от лесозащитни
мероприятия;
2. оказва методическо ръководство и извършва контрол по защита на горите;
3. консултира собствениците на гори по
въпроси на растителната защита;
4. дава предписания за провеждане на лесозащитни мероприятия в горските територии;
5. координира и контролира защитата на
горите в случаите на широкомащабно разпространение на болести и вредители;
6. провежда инструктажи, контролира и
оказва квалифицирана помощ при провеждане
на лесопатологичните обследвания;
7. провежда лесопатологичен мониторинг
в стационарните обекти за проследяване вида,
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числеността и динамиката на насекомните и
други вредители и болести;
8. извършва лесопатологично обследване в
горите и горските разсадници за:
а) нападение от насекомни вредители;
б) повреди от фитопатогенни вируси;
в) повреди от фитопатогенни бактерии;
г) повреди от фитонематоди;
д) повреди от гризачи;
е) повреди от дивеч;
ж) повреди от висши цветни полупаразитни
растения;
з) повреди от абиотични фактори;
и) установяване на повреди в опожарени
площи и в съседните им незасегнати насаждения;
9. извършва лабораторен анализ на постъпилите проби и материали от лесопатологичните
обследвания и текущи наблюдения;
10. извършва лабораторни анализи на материали от лесопатологичните обследвания за
установяване на очакваните обезлиствания и
други повреди от вредителите в горите;
11. коригира информация и въвежда нова в
базата данни лесопатологично обследване на
информационната система на ИАГ (system.iag) ;
12. изготвя прогноза на база получените
сведения, контролните проверки на терена,
лабораторните анализи и др. за очакваните
нападения от вредители, болести и други повреди от антропогенен или абиотичен характер;
13. изисква и контролира спазването на профилактичните и фитосанитарни мероприятия;
14. контролира цялостната дейност по подготовката и провеждането на борбата с насекомни
и други вредители и болести в горите;
15. определя площите за авиоборба след
контролни проверки на терена съвместно с
представители от РДГ и собствениците на гори,
калибрирането на системите за разпръскване,
вида и дозата на препарата и качеството на
провеждане на борбата и съставя съответните
протоколи по образец;
16. отчита ефекта от борбата в съответствие
с изискванията на Наредба № 12 от 2011 г. за
защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (ДВ, бр. 2 от 2012 г.);
17. следи за спазване на нормативните документи, отнасящи се за прилагането и съхранението на продуктите за растителна защита;
18. извършва мероприятия за разширяване
прилагането на биологични и други безвредни
средства и интегрирана борба;
19. извършва проверки за установяване на
здравословното състояние на семена и посадъчни материали в горските разсадници и за
здравно освидетелстване на посадъчния материал преди залесяване;
20. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ,
бр. 64 от 2011 г.), когато с промяната на вида
на сечта се предвижда провеждането на санитарна сеч следствие на биотични въздействия;
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21. участва в дейности, свързани с изпитването и прилагането в практиката на нови
технологии, препарати и разработки в областта
на лесозащитата;
22. кандидатства с проекти и програми за
извършване на дейности пред регионални, национални и международни институции;
23. участва чрез свои представители в различни програми и проекти, засягащи лесозащитната дейност;
24. извършва мероприятия и услуги, свързани
с дейността є;
25. прави предписания за лесозащитни мероприятия, които имат задължителен характер
за собствениците на гори;
26. осъществява връзки с учебни заведения,
институти, БАБХ, Централната лаборатория по
карантина на растенията, районни инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ), паркови
администрации, областни управи, общински
администрации и кметства, средствата за масова информация в района, обществени и неправителствени екологични организации и др.;
27. осъществява връзки с международни
организации по въпросите на лесозащитата,
като ги съгласува с Изпълнителната агенция
по горите;
28. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
29. участва в комисии на ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), както и при
писмена покана за участие в комисии на други
институции и организации при осъществяване
на контрол в района на дейност на станцията;
30. други дейности, възложени с нормативни
и административни актове, както и дейности,
възложени по силата на междуведомствени
споразумения и договори или възложени от
министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБО
ТАТА НА ЛЕСОЗАЩИТНАТА СТАНЦИЯ
Чл. 7. (1) Лесозащитната станция е на пряко
подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на станцията са гр. Варна, ж. к. Възраждане,
бл. 78, вх. А, ет. 1, ап. 3.
(3) Методическото ръководство на дейността
на ЛЗС се осъществява от дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“ на ИАГ.
Чл. 8. (1) Лесозащитната станция се ръководи
и представлява от директор. Той осъществява
своите правомощия в района на дейност на
станцията.
(2) Директор може да бъде лице с висше
образование, съответстващо на предмета на
дейност на ЛЗС, с образователно-квалифика-
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ционна степен „магистър“, с трудов стаж по
специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.
(3) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от
изпълнителния директор на ИАГ.
(4) Трудовият договор с директора на ЛЗС
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(5) Директорът осъществява правомощията
си пряко и чрез администрацията на ЛЗС.
(6) Правомощията на директора на ЛЗС
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 9. (1) Директорът на Лесозащитната
станция:
1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на станцията;
2. разпорежда се с бюджетните средства на
ЛЗС и носи отговорност за тяхното управление
и законосъобразното им разходване;
3. издава актове за възникване, изменяне
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения със служителите в ЛЗС по
утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ
структура и щатно разписание;
4. командирова в страната служителите на
станцията;
5. организира система за квалификация,
преквалификация, усъвършенстване и развитие
на кадрите в ЛЗС;
6. поддържа пряка връзка с ръководството
на ИАГ и функционалните дирекции и отдели
в ИАГ;
7. представлява ЛЗС и поддържа официални
връзки и взаимоотношения с регионални и
местни администрации, РДГ, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ),
научни и учебни заведения, неправителствени
организации (НПО) и др.;
8. решава всички въпроси в рамките на
предоставените му от изпълнителния директор
на ИАГ и законодателството правомощия;
9. издава административнонаказателни разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или с административен акт на
компетентен държавен орган;
10. участва в експертни и специализирани
съвети и форуми;
11. изготвя и представя за утвърждаване от
изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари
годишен работен план на ЛЗС за съответната
година;
12. води регистър на заложените фотоеклектори и лепливи пояси и досиета на стационарните
обекти за района на дейност на ЛЗС;
13. издава документи за здравно освидетелстване на посадъчния материал в горските
разсадници;
14. участва в разработване на учебни програми в областта на защитата на горите от
вредители, болести и други повреди;
15. изготвя и представя на изпълнителния
директор на ИАГ отчет на полугодието и годишен отчет за дейността на станцията и за
проведените лесозащитни мероприятия в съот-
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ветствие с Наредба № 12 от 2011 г. за защита
на горските територии от вредители, болести
и други повреди;
16. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното разписание на ЛЗС;
17. управлява имуществото на ЛЗС;
18. прави предложение до изпълнителния
директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни
материални активи, собственост на ЛЗС;
19. прави предложение до изпълнителния
директор на ИАГ за отдаване под наем на
движими вещи, собственост на ЛЗС;
20. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
21. сключва колективен трудов договор със
синдикалните организации на служителите в
станцията;
22. създава експертни работни групи за
изготвяне на проекти или за предлагане на
решения по конкретни въпроси;
23. издава индивидуални административни
актове във връзка с дейността на ЛЗС;
24. контролира изпълнението на закона и
упражнява общ надзор и методическо ръководство в рамките на неговите правомощия
върху дейността на всички органи и лица,
на които са възложени задължения по него,
както и контрол по изпълнение на дейностите
в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини,
в района на дейност на ЛЗС;
25. утвърждава и контролира система за
финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния
режим в станцията;
б) инструкция за административното обслужване в станцията;
в) инструкция за документооборота в станцията;
26. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на ЛЗС, определени със закон или
акт на министъра на земеделието и храните
или на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) При отсъствие на директора на ЛЗС за
всеки конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
компетентно длъжностно лице от състава на
станцията, която се изпраща за сведение на
изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът на ЛЗС може да делегира с
писмена заповед на други служители от станцията
свои правомощия, като определя функциите им.
Чл. 10. (1) Структурата и числеността на
ЛЗС се определят в длъжностното разписание
на станцията, което се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите по предложение на директора на ЛЗС.
(2) Задълженията и отговорностите на служителите в ЛЗС се определят с длъжностни
характеристики, утвърдени от директора на
станцията.
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Чл. 11. (1) Документите, изпратени до ЛЗС,
се завеждат в деловоден регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията,
постъпили в ЛЗС, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция
според адресата или съдържанието им.
Чл. 12. (1) В Лесозащитната станция се води
регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра
върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор ведно с предложенията, които са неразделна
част от него, се съхранява като приложение
към регистъра.
Чл. 13. (1) В Лесозащитната станция се води
на хартиен носител регистър за извършените
проверки на дейността на станцията.
(2) Като приложения към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документ, в който са отразени резултатите
от извършената проверка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 14. (1) Лесозащитната станция се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от други
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
(2) Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка за
издръжка и мероприятия, която ежегодно се
утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 15. Лесозащитната станция формира
приходи от:
1. извършване на административни услуги;
2. други дейности, разрешени от закона,
свързани с функциите и задачите на станцията.
Чл. 16. Работното време на Лесозащитната
станция е от 8 до 16,30 ч. с обедна почивка от
12,30 до 13 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се приема
на основание чл. 161 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на ЛЗС.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
И.д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1024
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение на Наредба № 15 от
2006 г. за здравните изисквания към лицата,
работещи в детските заведения, специали
зираните институции за деца и възрастни,
водоснабдителните обекти, предприятията,
които произвеждат или търгуват с храни,
бръснарските, фризьорските и козметичните
салони (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.; изм., бр. 14
от 2011 г., бр. 82 от 2012 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за функциите и организацията
на дейността на бюрата за съдимост (ДВ,
бр. 24 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 5 т. 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Атанасова
1164

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 1 от
2010 г. за работните заплати на персонала в
звената от системата на народната просвета
(ДВ, бр. 4 от 2010 г.)
§ 1. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Група

I. Педагогически специа листи с
ръководни
функции

Длъжности

Минимална
основна
работна
заплата от
1.01.2013 г.

директор на училище, детска градина и обслужващо
звено
– 660 лв.
помощник-директор
– 610 лв.
младши учител, младши
възпитател
– 500 лв.

II. Педагоги- учител, ръководител на
чески специ- компютърен кабинет, ръалисти
ководител на филиал в
меж ду училищен център
за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО),
логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог,
ресурсен учител, възпитател
– 500 лв.
старши у чител, старши
възпитател
– 535 лв.
главен учител, главен възпитател
– 570 лв.

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2013 г.
За министър:
Милена Дамянова
1100

“

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Централното бюро за съдимост събира,
съхранява и актуализира данните за съдимост, като обменя информация с бюрата за
съдимост при районните съдилища и с централните органи на други държави – членки
на Европейския съюз, както и със системи
на Европейския съюз и на международни
организации.
(3) За предаването и получаването по електронен път на информацията по ал. 2, включително подаването на заявление по електронен
път за издаване на свидетелство за съдимост
и на справки за съдимост в електронен вид,
Министерството на правосъдието създава и
поддържа информационна система.“
§ 2. В чл. 2, в текста преди т. 1 след думата „събира“ се поставя запетая, заличава се
съюзът „и“, а след думите „съхранява данни“
се добавя „и обменя информация“.
§ 3. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и актуализира сведения за
осъдени извън страната български граждани и
предоставя сведения на бюрата за съдимост.“
§ 4. В чл. 7, ал. 1, т. 1 след думите „придобито при сключването му“ се добавя „и
предходни имена, ако е извършвана промяна
на име по реда на Закона за гражданската
регистрация;“.
§ 5. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Бюлетинът за съдимост се съставя на
хартиен носител – картон, по образец съгласно
приложение № 1.“
§ 6. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съставеният бюлетин за съдимост
се проверява и подписва от председателя
на съда или определен от него – заместник,
председател на съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или съдията-докладчик
при разглеждане на наказателното дело като
първа инстанция.“
§ 7. В чл. 17, ал. 1 се създава т. 7:
„7. е постановен съдебен акт по чл. 425
НПК.“
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо след думата
„прокурор“ се добавя „или съд“.
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2. Алинея 2 се отменя.
§ 9. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се изготвя от
определения съдебен служител и се подписва
от председателя на съда или определен от
него – заместник, председател на съдебния
състав, който е постановил съдебния акт,
или съдията-докладчик при разглеждане на
наказателното дело като първа инстанция,
съгласно приложение № 5.“
§ 10. В чл. 28 се създава ал. 3:
„(3) В азбучния указател се отбелязват
определените за унищожаване бюлетини, без
да се заличават имената на лицата и вписаните сведения. Отбелязванията се подписват
от председателя на съда или от определен
от него заместник, а в Централното бюро за
съдимост – от ръководителя или от определен
служител юрист.“
§ 11. В чл. 31, ал. 1 думите „пет години“
се заменят с „петнадесет години“.
§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, в края на изречение второ се добавя „ако същата е отбелязана в заявлението“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „ако същата е
отбелязана в заявлението“.
3. В ал. 4 думите „връща надлежно“ се
заменят с „изпраща по надлежния ред“.
§ 13. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 след думите „се представят“ се
добавя „в оригинал“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Свидетелство за съдимост може да се
заяви и без посочване на информацията по
ал. 1, т. 7, с изключение на случаите по чл. 33,
ал. 2, т. 2 и 3. В този случай свидетелството
за съдимост не може да послужи за цел или
постъпване на работа, когато закон или указ
не заличават последиците от осъж дането
или наложено административно наказание
по чл. 78а НК.“
§ 14. Създава се член 35а:
„Чл. 35а. (1) Издаване на електронно свидетелство за съдимост се извършва от Министерството на правосъдието след подаване
на заявление по електронен път. Електронно
свидетелство за съдимост се издава само за
лица, за които не са съставяни бюлетини за
съдимост, включително и по чл. 78а НК. В
останалите случаи свидетелство за съдимост
се издава по общо установения ред.
(2) Електронно свидетелство за съдимост
не се издава в случаите по чл. 33, ал. 3 и 4.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава чрез
попълване на данни в обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, като идентифицирането на заявителя се
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извършва с квалифициран електронен подпис
или друго средство по смисъла на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
(4) Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден квалифициран
електронен подпис или друго средство по
смисъла на Закона за електронния документ
и електронния подпис.
(5) След идентифициране на заявителя и
въвеждането от негова страна на пълна информация за ЕГН и допълнителна информация за име, презиме и фамилия с английска
транслитерация, съответстващи на документа
за самоличност, системата генерира уникален
код на заявката и визуализира информация,
чрез която да се заплати държавна такса за
извършване на услугата.
(6) М и н ис т ер с т во т о на п ра во с ъд ие т о
п редоставя въ змож ност на за яви т ел я да
въведе електронен адрес за получаване на
код за достъп до електронното свидетелство
за съдимост. Електронното свидетелство за
съдимост е достъпно чрез предоставения код
не по-късно от три работни дни след постъпване на държавната такса по посочената
банкова сметка.
(7) Електронното свидетелство за съдимост
се генерира в електронен формат, подписва
се с електронен подпис на Министерството
на правосъдието и се съхранява безсрочно в
информационната му система.
(8) Електронното свидетелство за съдимост
е достъпно на обявената от Министерството
на правосъдието интернет страница чрез
предоставения код за достъп, визуализирано
по образец, съгласно приложение № 6.
(9) Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на
издаването му.
(10) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно
на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила
като свидетелството за съдимост, издадено на
хартиен носител.
(11) Вписаните в електронното свидетелство
за съдимост данни удостоверяват статуса за
лицата по ал. 1.
(12) Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост
се съхраняват безсрочно в информационната
система на Министерството на правосъдието.“
§ 15. В чл. 41 ал. 1 се изменя така:
„(1) Свидетелството за съдимост и справката
за съдимост се издават на хартиен носител,
освен в случаите по чл. 35а, без поправки и
задрасквания.“
§ 16. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Свидетелство за съдимост се издава
срещу заплащане на държавна такса освен в
случаите, когато е поискано чрез централен
орган на друга държава – членка на ЕС.“
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§ 17. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Централното бюро за съдимост
събира, съхранява и предоставя информация
относно гражданството или гражданствата на
лицата, за които има постановени присъди
от български съд.
(2) При постановена присъда от български
съд срещу гражданин на друга държава членка Централното бюро за съдимост уведомява веднага след постъпване на бюлетина за
съдимост централния орган на съответната
държава членка.
(3) Алинея 2 се прилага и когато осъдено
лице е едновременно български гражданин и
гражданин на друга държава членка.
(4) Централното бюро за съдимост незабавно предава информация на централния
орган на друга държава членка по гражданството на лицето за последващо изменение
или заличаване на данни, съдържащи се в
регистъра за съдимост.
(5) В случаите на ал. 2 – 4 Централното
бюро за съдимост изпраща и препис от съответните присъди или други наложени мерки.
(6) В случаите на ал. 2 – 5 Централното
бюро за съдимост може да уведоми централния
орган на другата държава членка, че информацията за присъди и решения, постановени в
Република България, не може да се използва
за други цели освен за целите на наказателно
произвоство.“
§ 18. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Централното бюро за съдимост
съхранява цялата информация за български
граждани, която му е предадена по реда на
чл. 48, ал. 2 – 4, с цел предоставянето є при
запитване от централен орган на друга държава членка.
(2) В случаите на чл. 48, ал. 4 Централното бюро за съдимост отразява и съхранява
съответните изменения и заличавания в информацията за български гражданин.
(3) За целите на предаването на данни
на друга държава членка се използва само
информация, която е актуализирана в съответствие с ал. 2.“
§ 19. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Искане за информация от регистъра за съдимост на друга държава членка за
целите на наказателното производство срещу
дадено лице или за други цели се подава чрез
Централното бюро за съдимост, което отправя искане към централния орган на другата
държава членка.
(2) Физическо лице може да поиска чрез
Централното бюро за съдимост да му бъде
издадено свидетелство за съдимост от централен орган на друга държава членка само
при условие, че е български гражданин или
гражданин на другата държава членка, или
пребивава или е пребивавал в Република
България или другата държава членка.“
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§ 20. Създават се чл. 50а – 50г:
„Чл. 50а. (1) При постъпило искане от
централен орган на друга държава членка за
предоставяне на информация от регистъра
за съдимост за целите на наказателно производство Централното бюро за съдимост
предоставя информация относно:
1. присъди и решени я, постановени в
Република България за лица с българско
гражданство;
2. присъди, постановени в други държави
членки за лица с българско гражданство,
които са предадени, съхранявани и вписани
в регистъра за съдимост;
3. съдебни актове за лица с българско
гражданство, постановени в трети страни и
предадени на Централното бюро за съдимост.
(2) При постъпило искане от централен орган на друга държава членка за предоставяне
на информация от регистъра за съдимост за
цели, различни от наказателно производство,
Централното бюро за съдимост предоставя
следната информация при спазване на националното законодателство:
1. присъди и решени я, постановени в
Република България за лица с българско
гражданство, и;
2. съдебни актове за лица с българско
гражданство, постановени в трети страни и
предадени на Централното бюро за съдимост.
(3) В случаите на ал. 2 Централното бюро
за съдимост предава при спазване на националното законодателство и информация,
съхранявана съгласно чл. 49, ал. 1 и 2.
(4) В случаите, когато Централното бюро
за съдимост е било уведомено за забрана за
използване на предадената информация за
други цели освен за целите на наказателното
производство, то уведомява централния орган
на запитващата държава членка коя държава
членка е предала информацията.
(5) При постъпило искане от трета страна
за предоставяне на информация от регистъра
за съдимост Централното бюро за съдимост
може да предостави информация за присъди,
постановени в други държави членки, при
спазване на условията в ал. 1 – 4.
(6) В случаите, когато се иска от централния
орган на друга държава членка информация
от регистъра за съдимост за гражданин на
друга държава членка, гражданин на трета
страна или лице без гражданство, Централното бюро за съдимост предоставя следната
информация:
1. за целите на наказателно производство – цялата налична информация по чл. 40,
ал. 1;
2. за цели, различни от наказателно производство – при спазване на националното
законодателство.
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Чл. 50б. (1) Исканията за информация и
отговорите на искания за информация за
съдимост от държава членка се изготвят
съгласно формуляр по образец съгласно приложение № 4.
(2) Отговорът на искане за информация за
съдимост се придружава от справка за съдимост, когато е поискана от централен орган
на друга държава – членка на ЕС, или от
свидетелство за съдимост, когато е поискано
от гражданин, чрез централен орган на друга
държава – членка на ЕС. Централното бюро
за съдимост посочва кода на наказуемото деяние в съответствие с таблицата на наказуеми
деяния от приложение № 4.
(3) Централното бюро за съдимост подава
и приема искания от централните органи на
другите държави членки, изпратени по системата ECRIS, на български и на английски език.
Чл. 50в. (1) Централното бюро за съдимост изпраща отговор на искане, отправено
от централен орган на друга държава членка
по смисъла на чл. 50, ал. 1, незабавно, но не
по-късно от 10 работни дни от деня на получаване на искането.
(2) В случаите, когато е необходимо предоставяне на допълнителна информация за
идентификация на лицето, Централното бюро
за съдимост се консултира незабавно с централния орган на другата държава членка,
отправил искането, с цел изготвяне на отговор
в рамките на 10 работни дни от получаване
на искането.
(3) Централното бюро за съдимост изпраща
отговор на искане, отправено чрез централен
орган на друга държава членка по смисъла
на чл. 50, ал. 2, в срок от 20 работни дни от
деня на получаване на искането.
Чл. 50г. Личните данни, получени в отговор
на отправено искане от Централното бюро за
съдимост, се обработват при условията и по
реда на Закона за защита на личните данни
и в съответствие с целите, за които са били
поискани.“
§ 21. Наименованието на раздел „Допълнителна разпоредба“ се изменя на „Допълнителни разпоредби“.
§ 22. В допълнителните разпоредби се
създава § 1а:
„§ 1а. Издаването на свидетелство за съдимост по електронен път не е електронна
административна услуга по смисъла на Закона
за електронното управление.“
§ 23. В заключителните разпоредби в § 3
думите „Решение 2005/876/ПВР на Съвета на
Европейския съюз, публикувано в „Специално издание на 2007 г. по Глава първа“, брой
6/2007 г. на Официален вестник на Европейския съюз“ се заменят с „Рамково решение
2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г.
относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите
за съдимост, между държавите членки (ОВ,
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L 93 от 7.04.2009 г.) и Решение 2009/316/ПВР
на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на
Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) в изпълнение
на чл. 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР
(ОВ, L 93 от 7.04.2009 г.).“
§ 24. Приложение № 4 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 50б, ал. 1
Искане на информация за съдимост
a) Информация, отнасяща се до молещата държава членка:
Държава членка: Централен(ни) орган(и): Лице
за контакт:
Телефон (с код за страната и града):
Факс (с код за страната и града):
Е-mail:
Пощенски адрес:
Референция на преписката, когато има такава:
б) Информация за самоличността на лицето,
свързано с искането (*):
Пълно име (лични имена и всички фамилни
имена):
Предишни имена:
Псевдоним и/или друго използвано име, ако
има такива:
Пол: M Ж
Националност:
Дата на раждане (с цифри: дд/мм/гггг):
Място на раждане (град и държава):
Име на бащата:
Име на майката:
Местоживеене или известен адрес:
Идентификационен номер на лицето или вид и
номер на документа за самоличност на лицето:
Пръстови отпечатъци:
Друга налична информация за установяване на
самоличност:
(*) За да се улесни установяването на самоличност
та на лицето, се въвежда възможно най-много
информация.
в) Цел на искането:
Моля, отбележете подходящата клетка
1) наказателно производство (моля, отбележете
от кой орган ще се извършва производството и
номера на делото, ако има такъв) .....................
..................................................................................
2) искане извън контекста на наказателно производство (моля, отбележете от кой орган ще се
извършва производството и номера на делото,
ако има такъв)
i) от съдебен орган ...............................................
..................................................................................
ii) от компетентен административен орган ......
..................................................................................
iii) от заинтересованото лице за собственото
досие за съдимост .................................................
..................................................................................
Лице за контакти при нужда от допълнителна
информация:
Име:
Телефон:
Е-mail:
Друга информация (например спешност на искането):
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Отговор на искането за информация за съди
мост
Информация относно въпросното лице
Моля, отбележете подходящата клетка
Долуподписаният орган потвърждава, че:
няма информация относно присъди в досието
за съдимост на въпросното лице;
има информация относно присъди, вписани в
досието за съдимост на въпросното лице;
прилага се справка за съдимост;
има друга информация, вписана в досието за
съдимост на въпросното лице; информацията
се прилага (по избор);
има информация относно присъди, вписани в
досието за съдимост на въпросното лице, но
осъждащата държава членка е съобщила, че информацията относно тези присъди може да бъде
препредавана единствено и само за целите на
наказателното производство; искането за повече
информация може да бъде изпратено директно
до ..................... (моля, посочете осъж дащата
държава членка);
в съответствие с националното законодателство
на замолената държава членка искания за цели,
различни от тези на наказателното производство,
не могат да бъдат удовлетворени.
Лице за контакти при нужда от допълнителна
информация:
Име:
Телефон:
Е-mail:
Друга информация (ограничения върху използването на данни, отнасящи се до искания извън
контекста на наказателното производство):
Моля, отбележете броя страници, приложени
към формуляра за отговор:
Съставено в
Дата:
Подпис и официален печат (ако има такъв):
Име и длъжност/организация:
Ако е уместно, моля, приложете справка за съдимост и изпратете пълния комплект документи
на молещата държава членка. Не е необходимо
формулярът или справката да се превеждат на
езика на молещата държава членка.
Образец 2
Обща таблица на категориите наказания и мерки
Код Категории и подкатегории наказания и
мерки
1000 отворена категория Лишаване от свобода
1001 Лишаване от свобода
1002 Доживотен затвор
2000 отворена категория Ограничаване на
личната свобода
2001 Забрана за посещаване на определени
места
2002 Забрана за пътуване в чужбина
2003 Забрана за престой на определени места
2004 Забрана за участие в масови събирания
2005 Забрана за установяване на контакт с
определени лица по какъвто и да е начин
2006 Поставяне под електронно наблюдение (1)
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2007 Задължение за отчитане в определени
часове пред определен орган
2008 Задължение за пребиваване на определено място
2009 Задължение за присъствие в мястото, в
което се пребивава, в определено време
2010 Задължение за спазване на наложените
от съда пробационни мерки, включително задължението за оставане под надзор
3000 отворена категория Лишаване от определено право, длъжност или професия
3001 Лишаване от правото да се упражнява
определена функция
3002 Лишаване от право/временно отнемане
на възможността за заемане или назначаване на
обществена длъжност
3003 Лишаване/временно отнемане на правото
да гласува или да бъде избирано
3004 Забрана за сключване на договори с
публична администрация
3005 Невъзможност за получаване на публични субсидии
3006 Отнемане на свидетелството за управление на превозно средство (2)
3007 Временно отнемане на свидетелството
за управление на превозно средство
3008 Забрана за управление на определени
превозни средства
3009 Лишаване/временно отнемане на родителски права
3010 Лишаване/временно отнемане на правото да бъде съдебен експерт/свидетел/съдебен
заседател
3011 Лишаване/временно отнемане на правото
да бъде попечител/настойник (3)
3012 Лишаване/временно отнемане на ордени
или звания
3013 Забрана за упражняване на професия,
търговска или обществена дейност
3014 Забрана за работа или дейност с непълнолетни или малолетни лица
3015 Задължение за затваряне на предприятие
3016 Забрана за притежаване или носене на
оръжия
3017 Отнемане на разрешително за лов/
риболов
3018 Забрана за използване на чекове или на
разплащателни/кредитни карти
3019 Забрана за държане на животни
3020 Забрана за притежаване или използване
на определени предмети, различни от оръжия
3021 Забрана за участие в някои игри/спортове
4000 отворена категория Забрана за влизане
или експулсиране от територията
4001 Забрана за влизане на национална територия
4002 Експулсиране от национална територия
5000 отворена категория Лични задължения
5001 Подлагане на медицинско лечение или
други форми на терапия
5002 Задължение за участие в социално-образователна програма
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5003 Задължение за поставяне под грижите/
надзора на семейството
5004 Образователни мерки
5005 Социално-правна пробация
5006 Задължение за обучение/работа
5007 Задължение за предоставяне на съдебните
органи на определена информация
5008 Задължение за публикуване на съдебното решение
5009 Задължение за поправяне на вредите,
причинени от престъплението
6000 отворена категория Наказания, свързани
с личното имущество
6001 Конфискация
6002 Събаряне
6003 Възстановяване
7000 отворена категория Настаняване в заведение
7001 Настаняване в психиатрично заведение
7002 Настаняване в заведение за лечение на
зависими от алкохол и наркотични вещества
7003 Настаняване в образователна институция
8000 отворена категория Финансови наказания
8001 Глоба
8002 Глоба с определен дневен размер (4)
8003 Глоба в полза на конкретен получател (5)
9000 отворена категория Трудови наказания
9001 Общественополезен труд или услуги
9002 Общественополезен труд или услуги,
придружени от други ограничителни мерки
10000 отворена категория Военни наказания
10001 Лишаване от военно звание (6)
10002 Уволнение от професионална военна
служба
10003 Лишаване от свобода във военен затвор
11000 отворена категория Освобождаване от
наказание/отлагане на изпълнението на наказание, предупреждение
12000 отворена категория Други наказания
и мерки
(1) Чрез фиксирани или подвижни средства
за наблюдение.
(2) Необходимо е повторно кандидатстване за
получаване на ново свидетелство за управление
на превозно средство.
(3) Попечител/настойник на лице, което е
недееспособно, или на малолетно или непълнолетно лице.
(4) Глоба, изразена дневно.
(5) Например за инстит у ци я, асоциаци я,
фондация или пострадал.
(6) Понижаване във военен чин.
Параметри (да се уточнят, където е приложимо)
o Наказание
m Мярка
a Отлагане на изпълнението на наказание/
мярка
b Частично отлагане на изпълнението на
наказание/мярка
c Отлагане на изпълнението на наказание/
мярка с налагане на пробационни мерки/мерки
за надзор
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d Частично отлагане на изпълнението на
наказание/мярка с налагане на пробационни
мерки/мерки за надзор
e Замяна на наказание/мярка
f Алтернативно наказание/мярка, наложено/а
като основно наказание
g Алтернативно наказание/мярка, наложено/а
първоначално в случай на неизпълнение на основното наказание
h Прекратяване на временно отлагане/условния характер на наказание/мярка
i Последващо определяне на едно общо наказание
j Прекъсване или отлагане на изпълнението
на наказанието/мярката (1)
k Опрощаване на наказанието
l Опрощаване на отложеното/условното наказание
n Край на изтърпяването на наказанието
o Помилване
p Амнистия
q Условно освобождаване (освобождаване на
лицето при определени условия преди окончателно изтърпяване на наказанието)
r Реабилитация (със или без заличаване на
наказанието от регистрите за съдимост)
s Специално наказание или мярка за малолетни и/или непълнолетни
t Акт, който няма наказателноправен характер (2)
(1) Изпълнението на наказанието не може
да се избегне.
(2) Тази характеристика ще се посочва само
тогава, когато такава информация се предоставя
в отговор на искането, получено от държавата
членка, чийто гражданин е съответното лице.
Обща таблица на категориите наказуеми
деяния
Параметри
Степен на довършване Довършено престъпление С
Опит или приготовление A
Непрехвърлен елемент O
Степен на участие Извършител M
Помагач и подбудител/организатор,
член на престъпна група H
Непрехвърлен елемент O
Освобождаване от
наказателна отговорност
Невменяемост или ограничена
отговорност S
Рецидив/повторност R
Код Категории и подкатегории наказуеми
деяния
0100 00 отворена категория Престъпления под
юрисдикцията на международния наказателен
съд
0101 00 Геноцид
0102 00 Престъпления против човечеството
0103 00 Военни престъпления
0200 00 отворена категория Участие в престъпна организация
0201 00 Ръководене на престъпна организация
0202 00 Умишлено участие в престъпната дейност на престъпна организация
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0203 00 Умишлено участие в непрестъпната
дейност на престъпна организация
0300 00 отворена категория Тероризъм
0301 00 Ръководене на терористична група
0302 00 Умишлено участие в дейността на
терористична група
0303 00 Финансиране на тероризма
0304 00 Публично подбуждане към извършване
на терористично действие
0305 00 Набиране или обучаване за извършване на терористични действия
0400 00 отворена категория Трафик на хора
0401 00 Трафик на хора с цел експлоатация
на труд или услуги
0402 00 Трафик на хора с цел експлоатацията им чрез проституция или други форми на
сексуална експлоатация
0403 00 Трафик на хора с цел отнемане на
телесни органи или тъкани
0404 00 Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително
подчинение
0405 00 Трафик на хора с цел експлоатация
на труд или услуги на малолетни и/или непълнолетни
0406 00 Трафик на хора с цел експлоатация
на малолетни и/или непълнолетни чрез проституция или други форми на тяхната сексуална
експлоатация
0407 00 Трафик на хора с цел отнемане на
телесни органи или тъкани от малолетни и/или
непълнолетни
0408 00 Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително
подчинение на малолетни и/или непълнолетни
0500 00 отворена категория Незаконен трафик
(1) и други престъпления във връзка с оръжия,
огнестрелни оръжия, техни части и компоненти,
боеприпаси и взривни вещества
0501 00 Незаконно производство на оръжия,
огнестрелни оръжия, техни части и компоненти,
боеприпаси и взривни вещества
0502 00 Незаконен трафик на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти,
боеприпаси и взривни вещества на национално
равнище (2)
0503 00 Незаконен износ или внос на оръжия,
огнестрелни оръжия, техни части и компоненти,
боеприпаси и взривни вещества
0504 00 Незаконно притежаване или използване на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части
и компоненти, боеприпаси и взривни вещества
0600 00 отворена категория Престъпления
против околната среда
0601 00 Унищожаване или увреждане на защитени животински и растителни видове
0602 00 Неправомерно изпускане на замърсяващи вещества или йонизираща радиация във
въздуха, почвата или водите
0603 00 Престъпления, свързани с отпадъци,
включително опасни отпадъци
0604 00 Престъпления, свързани с незаконен
трафик (1) на защитени животински и растителни
видове или части от тях
0605 00 Неумишлени престъпления, свързани
с околната среда
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0700 00 отворена категория Престъпления,
свързани с наркотици или прекурсори, и други
престъпления срещу общественото здраве
0701 00 Престъпления, свързани с незаконен
трафик (3) на наркотични вещества, психотропни
вещества и прекурсори, които не са изключително за лична употреба
0702 00 Незаконна употреба на наркотици и
тяхното придобиване, притежание, преработване или производство изключително за лична
употреба
0703 00 Помагане или подбуждане към незаконна употреба на наркотични или психотропни
вещества
0704 00 Преработване или производство на
наркотични вещества, които не са предназначени
изключително за лична употреба
0800 00 отворена категория Престъпления
против личността
0801 00 Умишлено убийство
0802 00 Квалифицирани случаи на умишлено
убийство (4)
0803 00 Неумишлено убийство
0804 00 Неумишлено убийство на новородено
от майка му
0805 00 Незаконен аборт
0806 00 Незаконна евтаназия
0807 00 Престъпления, свързани с извършване
на самоубийство
0808 00 Насилие, предизвикало смърт
0809 00 Причиняване на тежко телесно увреждане, обезобразяване или инвалидност
0810 00 Неумишлено причиняване на тежко
телесно увреждане, обезобразяване или постоянни
увреждания
0811 00 Причиняване на леко телесно увреждане
0812 00 Неумишлено причиняване на леко
телесно увреждане
0813 00 Излагане на опасност от смърт или
тежка телесна повреда
0814 00 Изтезание
0815 00 Неоказване на помощ или грижи
0816 00 Престъпления, свързани с отнемане на
телесни органи или тъкани без разрешение или
без съгласие
0817 00 Престъпления, свързани с незаконен
трафик (3) на човешки органи и тъкани
0818 00 Домашно насилие или заплашване
0900 00 отворена категория Престъпления
против личната свобода, достойнството и други
защитени интереси, включително расизъм и ксенофобия
0901 00 Отвличане, отвличане с цел откуп,
противозаконно лишаване от свобода
0902 00 Незаконно задържане под стража или
лишаване от свобода от орган на властта
0903 00 Вземане на заложници
0904 00 Незаконно отвличане на въздухоплавателни средства или кораби
0905 00 Обида, уронване на доброто име, клевета, неуважение
0906 00 Заплашване
0907 00 Принуда, натиск, преследване, тормоз
или посегателство от психологическо или емоционално естество
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0908 00 Изнудване чрез заплашване с насилие
или друга форма на принуда
0909 00 Квалифицирани случаи на изнудване
0910 00 Незаконно навлизане в частна собственост
0911 00 Посегателство срещу личния живот,
различно от незаконно навлизане в частна собственост
0912 00 Престъпления срещу защитата на
личните данни
0913 00 Незаконно прехващане на данни или
съобщения
0914 00 Дискриминация въз основа на пол,
раса, сексуална ориентация, религия или етнически произход
0915 00 Публично подбуждане към расова
дискриминация
0916 00 Публично подбуждане към расова омраза
0917 00 Изнудване чрез заплашване за разкриване на позорящи обстоятелства
1000 00 отворена категория Престъпления срещу
половата неприкосновеност
1001 00 Изнасилване
1002 00 Квалифицирани случаи на изнасилване
(5), различни от изнасилване на малолетни и/или
непълнолетни
1003 00 Сексуално посегателство
1004 00 Сводничество
1005 00 Неприлично излагане
1006 00 Сексуален тормоз
1007 00 Предлагане на сексуални услуги от
проституиращо лице
1008 00 Сексуална експлоатация на деца
1009 00 Престъпления, свързани с детска
порнография или неприлични изображения на
малолетни и/или непълнолетни
1010 00 Изнасилване на малолетно или непълнолетно лице
1011 00 Сексуално насилие над малолетно или
непълнолетно лице
1100 00 отворена категория Престъпления
против семейството
1101 00 Незаконни сексуални отношения между
близки членове на семейството
1102 00 Многобрачие
1103 00 Неизпълнение на задължение за издръжка
1104 00 Неполагане на грижи или изоставяне
на малолетно или непълнолетно лице или на лице
в безпомощно състояние
1105 00 Неизпълнение на разпореждане за предаване на малолетно или непълнолетно лице или
отнемане на малолетно или непълнолетно лице
1200 00 отворена категория Престъпления
против държавата, обществения ред, правосъдието
или лица на публична длъжност
1201 00 Шпионство
1202 00 Измяна
1203 00 Престъпления, свързани с избори и
референдуми
1204 00 Опит за покушение срещу живота или
здравето на държавния глава
1205 00 Опетняване на държавата, нацията или
държавни символи
1206 00 Обида или оказване на съпротива на
представител на органите на властта
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1207 00 Изнудване, упражняване на принуда,
натиск върху представител на органите на властта
1208 00 Насилие или заплаха на представител
на органите на властта
1209 00 Престъпления против реда и общественото спокойствие
1210 00 Насилие по време на спортни събития
1211 00 Кражба на публични или административни документи
1212 00 Възпрепятстване или отклоняване на
работата на правосъдието, неверни твърдения в
хода на наказателно или съдебно производство,
лъжесвидетелстване
1213 00 Незаконно представяне като друго лице
или представител на властта
1214 00 Бягство от задържане въз основа на
законно разпореждане
1300 00 отворена категория Престъпления против публична собственост или обществени интереси
1301 00 Измама, свързана с обществената и
социалната сигурност или семейните добавки
1302 00 Измама, свързана с европейско осигуряване или надбавки
1303 00 Престъпления, свързани с незаконна
хазартна игра
1304 00 Възпрепятстване на процедури за възлагане на обществени поръчки
1305 00 Активна или пасивна корупция на
държавен служител, лице на публична длъжност
или орган на властта
1306 00 Незаконно присвояване, злоупотреба
или друго отклоняване на собственост от лице на
публична длъжност
1307 00 Злоупотреба със служебно положение
от лице на публична длъжност
1400 00 отворена категория Данъчни и митнически престъпления
1401 00 Данъчни престъпления
1402 00 Митнически престъпления
1500 00 отворена категория Икономически
престъпления
1501 00 Банкрут или умишлен банкрут
1502 00 Нарушаване на счетоводни разпоредби, незаконно присвояване, укриване на активи
или незаконно увеличаване на задълженията на
дружество
1503 00 Нарушаване на правилата за конкуренция
1504 00 Изпиране на пари, придобити чрез
престъпление
1505 00 Активна или пасивна корупция в частния сектор
1506 00 Разкриване на тайна или нарушаване
на задължение за пазене на тайна
1507 00 Неправомерно предоставяне на вътрешна информация с търговска цел
1600 00 отворена категория Престъпления против собствеността или свързани с унищожаване
или повреждане на вещи
1601 00 Незаконно присвояване
1602 00 Незаконно присвояване или отклоняване на енергия
1603 00 Измама, включително мошеничество
1604 00 Търговия с откраднати вещи
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1605 00 Незаконен трафик (6) на предмети на
културата, включително антики и произведения
на изкуството
1606 00 Умишлено повреждане или унищожаване на имущество
1607 00 Неумишлено повреждане или унищожаване на имущество
1608 00 Саботаж
1609 00 Престъпления против индустриалната
или интелектуалната собственост
1610 00 Палеж
1611 00 Причиняване на смърт или телесна
повреда вследствие на палеж
1612 00 Предизвикване на горски пожар
1700 00 отворена категория Кражби
1701 00 Кражба
1702 00 Кражба с незаконно проникване в
чужда собственост
1703 00 Кражба с използване на насилие или
оръжие, или заплаха за използване на насилие
или оръжие срещу лица
1704 00 Квалифицирани случаи на кражба,
които не включват използването на насилие или
оръжие, или заплаха за използване на насилие
или оръжие срещу лица
1800 00 отворена категория Престъпления срещу информационни системи и други компютърни
престъпления
1801 00 Неправомерен достъп до информационни системи
1802 00 Неправомерна намеса в система
1803 00 Неправомерна намеса в данни
1804 00 Производство, притежание, разпространение или трафик на компютърни устройства
или данни, даващи възможност за извършване на
компютърни престъпления
1900 00 отворена категория Подправяне на
платежни инструменти
1901 00 Изготвяне на неистински или подправяне
на парични знаци, включително евро
1902 00 Изготвяне на неистински непарични
платежни инструменти
1903 00 Изготвяне на неистински или подправяне на публични ценни книжа
1904 00 Пускане в обращение/използване
на неистински или подправени парични знаци,
непарични платежни инструменти или публични
ценни книжа
1905 00 Притежаване на устройства за изготвяне на неистински или за подправяне на парични
знаци или публични ценни книжа
2000 00 отворена категория Подправяне на
документи
2001 00 Подправяне на публичен или административен документ от частно лице
2002 00 Подправяне на документ от длъжностно
лице или орган на властта
2003 00 Предоставяне или придобиване на подправен публичен или административен документ;
предоставяне или придобиване на подправен документ от длъжностно лице или орган на властта
2004 00 Използване на подправени публични
или административни документи
2005 00 Притежаване на устройства за подправяне на публични или административни документи

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

2006 00 Подправяне на частен документ от
частно лице
2100 00 отворена категория Престъпления
против правилата за движение
2101 00 Опасно управление на превозно средство
2102 00 Управление на превозно средство под
влиянието на алкохол или наркотични вещества
2103 00 Управление на превозно средство без
свидетелство за управление или след лишаване от
право за управление на превозно средство
2104 00 Неспиране след пътнотранспортно
произшествие
2105 00 Избягване на пътна проверка
2106 00 Престъпления, свързани с движението
по пътищата
2200 00 отворена категория Престъпления срещу
трудовото законодателство
2201 00 Незаконно наемане на работа
2202 00 Престъпления, свързани със заплащането на възнаграждение, включително с осигурителните вноски
2203 00 Престъпления, свързани с безопасните
и здравословни условия на труд
2204 00 Престъпления, свързани с достъп до
или упражняване на професия
2205 00 Престъпления, свързани с работното
време и времето за почивка
2300 00 отворена категория Престъпления срещу
миграционното право
2301 00 Неразрешено влизане или пребиваване
2302 00 Улесняване на неразрешено влизане
и пребиваване
2400 00 отворена категория Престъпления
против военни задължения
2500 00 отворена категория Престъпления,
свързани с хормонални вещества и други стимулатори на растежа
2501 00 Неразрешен внос, износ или доставяне
на хормонални вещества и други стимулатори на
растежа
2600 00 отворена категория Престъпления,
свързани с ядрени материали или други опасни
радиоактивни вещества
2601 00 Неразрешен внос, износ, доставка
или придобиване на ядрени или радиоактивни
материали
2700 00 отворена категория Други престъпления
2701 00 Други умишлени престъпления
2702 00 Други неумишлени престъпления
(1) Освен ако в настоящата категория не е
посочено друго, „трафик“ означава внос, износ,
придобиване, продажба, доставка, пренасяне или
превозване.
(2) За целите на настоящата подкатегория трафикът включва придобиване, продажба, доставка,
пренасяне или превозване.
(3) За целите на настоящата подкатегория
трафикът включва внос, износ, придобиване,
продажба, доставка, пренасяне или превозване.
(4) Например особено тежки обстоятелства.
(5) Например изнасилване по особено жесток
начин.
(6) Трафикът включва внос, износ, придобиване,
продажба, доставка, пренасяне или превозване.“

§ 25. Създава се приложение № 6:
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„Приложение № 6
към чл. 35а, ал. 8
Регистрационен номер:
Registration number:

Валидно до:
Date of expiry:

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS
CERTIFICATE
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC
OF BULGARIA
Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:
..................................................................................
(име, презиме и фамилия)
..................................................................................
(name, father’s name, surname)
ЕГН: ........................................................................
Personal number: .....................................................
Роден(а):
Date of birth:
НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК
HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM
CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER Art. 78a OF THE CRIMINAL CODE
Дата на издаване: (дата)
Date of issue:
Адрес за проверка:
(web адрес)
Verify at:

Код за достъп:
Access code:

Забележка. Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно за
обявената от Министерството на правосъдието
интернет страница, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на
Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.
Note: The Electronic Conviction Status Sertificate in
electronic format only is accessible through the web page
of the Ministry of Justice and has the same legal value
as the Conviction Status Certificate issued on paper.
Persons concerned access to Electronic Conviction
Status Certificate through the web page of the Ministry
of Justice via access code.“

Заключителна разпоредба
§ 26. Наредбата влиза в сила от 15 февруари 2013 г.
Министър:
Диана Ковачева
1107
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НАРЕДБА № 1
от 30 януари 2013 г.

за минималното ниво на технически и орга
низационни мерки и допустимия вид защита
на личните данни
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя минималното ниво на технически и организационни
мерки при обработване на лични данни и
допустимия вид защита.
Чл. 2. Наредбата има за цел да осигури
адекватно ниво на защита на личните данни
в поддържаните регистри с лични данни от
случайно или незаконно унищожаване, или
от случайна загуба, от неправомерен достъп,
изменение или разпространение, както и от
други незаконни форми на обработване.
Чл. 3. (1) Администраторът на лични данни
определя вида на личните данни, целите и
средствата за обработването им, освен ако те
не са определени със закон.
(2) При осъществяване на дейността по ал. 1
администраторът структурира съвкупност от
лични данни за целите на съответен регистър.
(3) А дминистраторът обработва лични
данни в поддържаните регистри при спазване
на принципите по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона
за защита на личните данни.
Чл. 4. (1) Администраторът предприема
необходимите технически и организационни
мерки за защита на личните данни, за да
гарантира адекватно ниво на защита, което
отговаря на обработваните лични данни и
въздействието при нарушаване на защитата им.
(2) Мерките по ал. 1 имат за цел да гарантират поверителност, цялостност и наличност
на личните данни.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ ЗАЩИТА
Чл. 5. Видовете защита на личните данни са
физическа, персонална, документална, защита
на автоматизирани информационни системи
и/или мрежи и криптографска защита.
Чл. 6. (1) Физическата защита на личните
данни представлява система от технически
и организационни мерки за предотвратяване
на нерегламентиран достъп до сгради, помещения и съоръжения, в които се обработват
лични данни.
(2) Основните организационни мерки на
физическата защита са:
1. определяне на зоните с контролиран
достъп;
2. определяне на помещенията, в които ще
се обработват лични данни;
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3. определяне на помещенията, в които ще
се разполагат елементите на комуникационно-информационните системи за обработване
на лични данни;
4. определяне на организацията на физическия достъп;
5. определяне на режима на посещения;
6. определяне на използваните технически
средства за физическа защита;
7. определяне на екип за реагиране при
нарушения.
(3) Основните технически мерки на физическата защита са:
1. ключалки;
2. шкафове;
3. метални каси;
4. оборудване на зоните с контролиран
достъп;
5. оборудване на помещенията;
6. устройства за контрол на физическия
достъп;
7. охрана и/или система за сигурност;
8. средства за защита на периметъра;
9. пожарогасителни средства;
10. пожароизвестителни и пожарогасителни
системи;
11. детектори за субстанции (метали, взривни вещества и др.).
Чл. 7. (1) Персоналната защита представлява система от организационни мерки спрямо
физическите лица, които обработват лични
данни по указание на администратора.
(2) Основните мерк и на персона лната
защита са:
1. познаване на нормативната уредба в
областта на защитата на личните данни;
2. познаване на политиката и ръководствата
за защита на личните данни;
3. знания за опасностите за личните данни,
обработвани от администратора;
4. споделяне на критична информация
между персонала (например идентификатори,
пароли за достъп и т.н.);
5. съгласие за поемане на задължение за
неразпространение на личните данни;
6. обучение;
7. тренировка на персонала за реакция
при събития, застрашаващи сигурността на
данните.
(3) Мерките за персонална защита гарантират достъпа до лични данни само на лица,
чиито служебни задължения или конкретно
възложена задача налагат такъв достъп, при
спазване на принципа „Необходимост да знае“.
(4) Лицата могат да започнат да обработват
лични данни след запознаване със:
1. нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
2. политиката и ръководствата за защита
на личните данни;
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3. опасностите за личните данни, обработвани от администратора.
(5) Лицата подписват декларация за неразгласяване на лични данни, до които са
получили достъп при и по повод изпълнение
на задълженията си.
(6) Администраторът поддържа информация за изпълнение на задълженията си по
ал. 2, т. 5, 6 и 7.
Чл. 8. (1) Документалната защита представлява система от организационни мерки при
обработването на лични данни на хартиен
носител.
(2) Основните мерки на документалната
защита са:
1. определяне на регистрите, които ще се
поддържат на хартиен носител;
2. определяне на условията за обработване
на лични данни;
3. регламентиране на достъпа до регистрите;
4. контрол на достъпа до регистрите;
5. определяне на срокове за съхранение;
6. правила за размножаване и разпространение;
7. процедури за унищожаване;
8. процедури за проверка и контрол на
обработването.
Чл. 9. (1) Защита на автоматизираните
информационни системи и/или мрежи представлява система от технически и организационни мерки за защита от незаконни форми
на обработване на личните данни.
(2) Основните мерки за защита на автоматизираните информационни системи и/
или мрежи са:
1. политика за защита на личните данни,
ръководства по защита и стандартни операционни процедури;
2. определяне на роли и отговорности;
3. идентификация и автентификация;
4. управление на регистрите;
5. контроли на сесията;
6. външни връзки/свързване;
7. телекомуникации и отдалечен достъп;
8. наблюдение;
9. защита от вируси;
10. планиране на случайността/непредвидените случаи;
11. поддържане/експлоатация;
12. управление на конфигурацията;
13. копия/резервни копия за възстановяване;
14. носители на информация;
15. физическа среда/обкръжение;
16. персонална защита;
17. тренировка на персонала за реакция
при събития, застрашаващи сигурността на
данните;
18. определяне на срокове за съхранение
на личните данни;
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19. процедури за унищожаване/заличаване/
изтриване на носители.
Чл. 10. (1) Криптографската защита представлява система от технически и организационни мерки, които се прилагат с цел
защита на личните данни от нерегламентиран
достъп при предаване, разпространяване или
предоставяне.
(2) Основните мерки на криптографската
защита са:
1. стандартните криптографски възможности на операционните системи;
2. стандартните криптографски възможности на системите за управление на бази
данни;
3. стандартните криптографски възможности на комуникационното оборудване;
4. системи за разпределение и управление
на криптографските ключове;
5. нормативно определените системи за
електронен подпис.
Г л а в а

т р е т а

ОЦЕНК А И НИВА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Чл. 11. (1) За определяне на адекватното
ниво на техническите и организационните
мерки и допустимия вид защита администраторът извършва оценка на въздействието
върху обработваните лични данни.
(2) Оценката на въздействието е процес
за определяне нивата на въздействие върху
конкретно физическо лице или група физически лица в зависимост от характера на обработваните лични данни и броя на засегнатите
физически лица при нарушаване на поверителността, цялостността или наличността на
личните данни.
(3) Оценката на въздействието се извършва периодично на всеки две години или при
промяна на характера на обработваните лични
данни и броя на засегнатите физически лица.
Чл. 12. При оценката на въздействието
администраторът отчита характера на обработваните лични данни, както следва:
1. систематизиране и оценка на лични
аспекти, свързани с дадено физическо лице
(профилиране), за анализиране или прогнозиране, по-специално на неговото икономическо
положение, местоположение, лични предпочитания, надеждност или поведение, която се
основава на автоматизирано обработване и
на чието основание се вземат мерки, които
пораждат правни последици за лицето или го
засягат в значителна степен;
2. данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни
или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически
или синдикални цели, или данни, които се
отнасят до здравето, сексуалния живот или
до човешкия геном;
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3. лични данни чрез създаване на видео
запис от видеонаблюдение на публично достъпни райони;
4. лични данни в широкомащабни регистри
на лични данни;
5. данни, чието обработване съгласно решение на Комисията за защита на личните данни
застрашава правата и законните интереси на
физическите лица.
Чл. 13. Oпределят се следните нива на
въздействие:
1. „Изключително високо“ – в случаите,
когато неправомерното обработване на лични
данни би могло да доведе до възникване на
значителни вреди или кражба на самоличност
на особено голяма група физически лица или
трайни здравословни увреждания или смърт
на група физически лица;
2. „Високо“ – в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни би
могло да доведе до възникване на значителни
вреди или кражба на самоличност на голяма
група физически лица или лица, заемащи
висши държавни длъжности, или трайни здравословни увреждания или смърт на отделно
физическо лице;
3. „Средно“ – в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни би могло
да създаде опасност от засягане на интереси,
разкриващи расов или етнически произход,
политически, религиозни или философски
убеждения, членство в политически партии
или организации, сдружения с религиозни,
философски, политически или синдикални
цели, здравословното състояние, сексуалния
живот или човешкия геном на отделно физическо лице или група физически лица;
4. „Ниско“ – в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни би
застрашило неприкосновеността на личността
и личния живот на отделно физическо лице
или група физически лица.
Чл. 14. (1) А дминистраторът извършва
оценка на въздействие за всички поддържани
регистри съгласно приложение № 1.
(2) Всеки отделен регистър се оценява
по критериите поверителност, цялостност и
наличност.
(3) Най-високото ниво на въздействие,
определено по всеки от критериите по ал. 2,
определя нивото на въздействие на съответния регистър.
(4) За група съвместно съхранявани или
обработвани регистри нивото на въздействие е
най-високото от определеното за всеки от регистрите от групата съгласно приложение № 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НИВА НА ЗАЩИТА
Чл. 15. (1) В зависимост от нивото на
въздействие се определя и съответно ниво
на защита.
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(2) Нивото на защита представлява съвкупност от технически и организационни
мерки за физическа, персонална, документална защита и защита на автоматизираните
информационни системи и/или мрежи, както
и криптографска защита на личните данни.
Чл. 16. (1) Нивата на защита са ниско,
средно, високо и изключително високо.
(2) Нивата на защита са, както следва:
1. при ниско ниво на въздействие – ниско
ниво на защита;
2. при средно ниво на въздействие – средно
ниво на защита;
3. при високо ниво на въздействие – високо
ниво на защита;
4. при изключително високо ниво на въздействие – изк лючително високо ниво на
защита.
Чл. 17. Минималното ниво на технически
и организационни мерки, които следва да
осигури администраторът (приложение № 3),
е, както следва:
1. при ниско ниво на защита – мерките
по чл. 6, ал. 2, т. 2 – 4, ал. 3, т. 1, 2, 5 и 9,
чл. 7, ал. 2, т. 1, 3 и 5, чл. 8, ал. 2, т. 1 – 3, 5
и 7, чл. 9, ал. 2, т. 3, 4, 6, 9, 13, 14, 16, 18 и 19;
2. при средно ниво на защита – мерките по
т. 1, както и мерките по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 6,
чл. 7, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7, чл. 8, ал. 2, т. 4 и 6,
чл. 9, ал. 2, т. 7, 11 и 15, чл. 10, ал. 2, т. 1, 2 и 3;
3. при високо ниво на защита – мерките
по т. 2, както и мерките по чл. 6, ал. 2, т. 5
и 7, ал. 3, т. 4, 6 – 8, 10 и 11, чл. 8, ал. 2, т. 8,
чл. 9, ал. 2, т. 1, 2, 5, 8, 10, 12 и 17, чл. 10,
ал. 2, т. 4 и 5;
4. при изключително високо ниво на защита администраторът предприема мерките
по т. 3, както и мерки, произтичащи от международни политики за сигурност или актове
с международен характер.
Г л а в а

п е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА
НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 18. (1) Прилагането на необходимите
технически и организационни мерки за защита
на личните данни се осъществява от администратора на лични данни или от определено
от него лице по защита на личните данни.
(2) Администраторът може да определи
едно или повече лица по защита на личните
данни, които отговарят за координиране и
прилагане на мерките по ал. 1.
Чл. 19. Администраторът има следните
задължения:
1. определя политиката за защита на личните данни в организацията;
2. приема инструкция по чл. 23, ал. 4 от
Закона за защита на личните данни;
3. осигурява организацията по водене на
регистрите;
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4. прилага конкретни мерки за защита
съобразно спецификата на водените регистри;
5. осъществява контрол по спазване на
изискванията за защита на регистрите, установява обстоятелства, свързани с нарушаване
на тяхната защита, и предприема мерки за
тяхното отстраняване;
6. актуализира поддържаните регистри с
лични данни;
7. извършва периодична оценка на въздействието по чл. 11;
8. оказва съдействие при осъществяване
на контролните функции на Комисията за
защита на личните данни.
Чл. 20. (1) Инструкцията по чл. 19, т. 2
включва:
1. индивидуализиране на администратора
на лични данни;
2. общо описание на поддържаните регистри – категории лични данни и основание за
обработване;
3. технологично описание на поддържаните
регистри – носители на данни, технология на
обработване, срок за съхранение и предоставени услуги;
4. определяне на длъжностите, свързани с
обработване и защита на лични данни, правата
и задълженията им;
5. оценка на въздействие и определяне на
съответно ниво на защита съгласно глава трета;
6. описание на предприетите технически
и организационни мерки;
7. действия за защита при аварии, произшествия и бедствия (пожар, наводнение и др.);
8. предоставяне на лични данни на трети
лица – основание, цел, категории лични данни;
9. срок за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване
на данните, както и за заличаването им;
10. определяне на ред за изпълнение на
задълженията по чл. 25 от Закона за защита
на личните данни.
(2) Информацията по т. 2 – 10 от пред
ходната алинея се описва за всеки един от
поддържаните регистри.
ДОПЪЛНИТЕЛНA РАЗПОРЕДБA
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Лице по защита на личните данни“ е
физическо лице, притежаващо необходимата
компетентност, което е упълномощено или
назначено от администратора със съответен
писмен акт, в който са уредени правата и
задълженията му във връзка с осигуряване
на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни при
тяхното обработване.
2. „Носител на лични данни“ е физически
обект, на който могат да се запишат данни
или могат да се възстановят от същия.
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3. „Резервни копия за възстановяване“ са
копия на данните, съхранявани на носител,
чрез които може да се осъществи възстановяването.
4. „Поверителност“ е изискване за неразкриване на личните данни на неоторизирани
лица в процеса на тяхното обработване.
5. „Цялостност“ е изискване данните да
не могат да бъдат променени/подменени
по неоторизиран начин в процеса на тяхното обработване и изискване да не се дава
възможност за изменение и за неразрешени
манипулации на функциите по обработване
на данните.
6. „Наличност“ е изискване за осигуряване
непрекъсната възможност за обработване на
личните данни на оторизираните лица и за
изпълнение на функциите на системата за
обработване или бързото им възстановяване.
7. „Особено голяма група физически лица“
е съвкупност от физически лица, чийто брой
надхвърля 1 000 000.
8. „Голяма група физически лица“ е съвкупност от физически лица, чийто брой надхвърля 10 000.
9. „Група физически лица“ е съвкупност
от физически лица, чийто брой надхвърля 2.
10. „Лица, заемащи висши държавни длъжности“ са лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за
публичност на имуществото на лица, заемащи
висши държавни длъжности.
11. „Широкомащабни регистри на лични
данни“ са разпределени масиви с лични
данни, чието управление не може да бъде
осъществено със стандартните средства за
управление на база данни.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Администраторът на лични данни е
длъжен да осигури минималното ниво на
технически и организационни мерки при обработване на лични данни и допустимия вид
защита в съответствие с тази наредба:
1. в срок до 6 месеца от влизане на наредбата
в сила администраторът е длъжен да определи
нивото на въздействие на обработваните от
него регистри;
2. за регистри с лични данни, водени към
момента на влизане в сила на тази наредба,
мерките за защита на ниско ниво, предвидени
в нея, трябва да бъдат изпълнени до 6 месеца
след определяне на нивото на въздействие;
3. за регистри с лични данни, водени към
момента на влизане в сила на тази наредба,
мерките за защита на средно ниво, предвидени
в нея, трябва да бъдат изпълнени до 9 месеца
след определяне на нивото на въздействие;
4. за регистри с лични данни, водени към
момента на влизане в сила на тази наредба,
мерките за защита на високо и изключително
високо ниво, предвидени в нея, трябва да бъдат
изпълнени до една година след определяне на
нивото на въздействие.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 23, ал. 5 от Закона за защита на личните
данни.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 1 от
2007 г. за минималното ниво на технически
и организационни мерки и допустимия вид
защита на личните данни (ДВ, бр. 25 от 2007 г.).
Председател:
Венета Шопова
Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1

Оценка на нивото на въздействие на регистър
НИВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
поверителност

цялостност

наличност

общо за регистъра

Име на регистъра

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 4
Оценка на нивото на въздействие на група от „n“ регистри
Поверителност

Цялостност

Регистър 1
Регистър 2
……
Регистър n
Ниво на въздействие за групата от „n“ регистри:

Наличност

Общо за регистъра
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Приложение № 3
към чл. 17
Видове
защити
Нива
на
защита

ниско

Физическа

Документална

Автоматизирани информационни системи и/или
мрежи
организацион- организацион- организацион- технически
ни мерки
ни мерки
ни мерки
мерки

организационни мерки

технически
мерки

* определяне на
помещенията, в
които ще се обработват лични
данни;
* определяне
на помещенията, в които ще
се разполагат
елементите на
комуникационно-информационните системи
за обработване
на лични данни;
* определяне на
организацията
на физическия
достъп;
* ниско ниво +
* определяне
на използваните технически
средства за физическа защита;
* определяне на
зоните с контролиран достъп;

*ключалки;
* шкафове;
* пожарогасителни средства;
* оборудване на
помещенията;

* познаване
на нормативната уредба в
о б л а с т т а н а
защитата на
личните данни;
* знания за
опасностите за
личните данни,
обработвани
от администратора;
* съгласие за
поемане на
задължение за
неразпространение на личните данни;

* определяне на
регистрите, които ще се поддържат на хартиен
носител;
* определяне
на условията за
обработване на
лични данни;
* регламентиране на достъпа до
регистрите;
* определяне на
срокове за съхранение;
* процедури за
унищожаване;

* персонална
защита;
* определяне
на срокове за
съхранение на
личните данни;
* процедури за
унищожаване/
заличаване/
изтриване на
носители;

* идентификация и автентификация;
* управление
на регистрите;
*
външни връзки/
свързване;
* защита от
вируси;
* копия/резервни копия
за възстановяване;
* носители на
информация;

* ниско ниво

* ниско ниво +
* обучение;
* споделяне на
критична информация между персонала;
* познаване на
политиката и
ръководствата
за защита на
личните данни;
* тренировка
на персонала за реакция
при събития,
застрашаващи
сигурността на
данните;

* ниско ниво +
* контрол на
достъпа до регистрите;
* правила за
размножаване
и разпространение;

* ниско ниво +
* физическа
среда/обкръжение;

* ниско ниво
+
* телекомуникации и
отдалечен
достъп;
* поддържане/експлоатация;

* средно ниво +
* определяне на
екип за реагиране при нарушения;
* определяне на
режима на посещения;

* средно ниво + * средно ниво * средно ниво +
* пожароизвес* процедури за
тителни и попроверка и конжарогасителни
трол на обработсистеми;
ването;
* оборудване на
зоните с контролиран достъп;
* охрана и/или
система за сигурност;
* устройства за
контрол на физическия достъп;
* детектори за
субстанции;
* средства за защита на периметъра;

* средно ниво
+
* политики
за защита на
личните данни,
ръководства по
защита и стандартни операционни процедури;
* планиране на
случайността/
непредвидените случаи;
* тренировка
на персонала за реакция
при събития,
застрашаващи
сигурността на
данните;

* средно ниво
+
* определяне
на роли и отговорности;
* контроли
на сесията;
* наблюдение;
* управление
на конфигурацията;

средно

високо

Персонална

Криптографска
технически
мерки

* стандартните криптографски
възможности на операционните
системи;
* стандартните криптографски
възможности на
системите
за управление на бази
данни;
*стандартните криптографски възможности на
комуникационното оборудване;
* средно
ниво +
* нормативно определените системи
за електронен подпис;
*системи за
разпределение и управление на
криптографските ключове;

изключител- * високо ниво +
но високо * мерки, произтичащи от международни политики за сигурност или актове с международен характер.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № Iз-2453 от 2012 г. за реда за раз
пределяне на работното време на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи, отчитането му и компенсиране на
работата извън установеното работно време
(ДВ, бр. 99 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 7 думите „по чл. 13,
т. 2,“ се заличават.
§ 2. В чл. 9 се създава ал. 6:
„(6) При оказване на медицинска помощ
ал. 4 не се прилага за държавните служители
в Медицинския институт на МВР.“
§ 3. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „службите за сигурност в МВР“ се поставя запетая и се добавя
„държавните служители, изпълняващи експертно-криминалистическа дейност“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При оказване на медицинска помощ
ал. 2 не се прилага за държавните служители
в Медицинския институт на МВР.“
§ 4. В чл. 17, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 12“
се заличават.
§ 5. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Заповедите за полагане на труд
извън установеното работно време от ръководителите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР на структурите

ВЕСТНИК
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и специализираните звена, както и от ръководителите на звената на пряко подчинение
на министъра на вътрешните работи или на
главния секретар на МВР се издават от:
1. министъра на вътрешните работи – за
главния секретар на МВР и ръководителите
на структурите и звената на пряко подчинение
на министъра на вътрешните работи;
2. главния секретар на МВР – за директорите на главни и областни дирекции на МВР,
директора на дирекция „Специална куриерска
служба“ и командира на Специализирания
отряд за борба с тероризма;
3. заместник-минист ър на вът решните
работи съгласно определения му ресор – за
останалите ръководители на структури по
чл. 186, ал. 1 ЗМВР.“
§ 6. В § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби думите „и не е длъжен да присъства на
работното си място“ се заличават.
§ 7. В § 7 от заключителните разпоредби
думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 4“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветан Цветанов
1067
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-23
от 12 декември 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 във връзка с одобрен
протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кърджали,
и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра
на земеделието и храните за упълномощаване на
зам.-министъра на земеделието и храните Светлана Боянова нареждам да се преработи частично
влезлият в сила план за земеразделяне на имотите
в съществуващи (възстановими) стари реални граници (картата на възстановената собственост) за
землището на гр. Ардино, ЕКАТТЕ 00607, община
Ардино, област Кърджали, за имоти с № 012291,
012301, 012309, 012312, 012464, 012466, 012516, 012564
и 012565, с площ за преработка 11,244 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр.
Кърджали, и началника на Общинската служба по
земеделие – гр. Ардино, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
1122
ЗАПОВЕД № РД-47-24
от 19 декември 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр.
Добрич, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните за упълномощаване на зам.-министъра на земеделието и храните Светлана Боянова нареждам да се преработи
частично влезлият в сила план за земеразделяне и/
или одобрената карта на имотите в съществуващи
(възстановими) стари реални граници (картата
на възстановената собственост) за землището на
с. Телериг, община Крушари, област Добрич, за
имоти с № 000065, 063001, 063002, 121001, с площ
за преработка 29,366 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр.
Добрич, и началника на Общинската служба по
земеделие – с. Крушари, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
1123

ЗАПОВЕД № РД-46-891
от 21 декември 2012 г.
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), чл. 19а, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във връзка с
Решение № 14576 от 9.11.2011 г. на Върховния административен съд – четвърто отделение, по адм. дело
№ 13331/2010 г. и протокол № 130 от 6.12.2012 г. на
комисията по чл. 19а, ал. 3 ППЗСПЗЗ нареждам:
1. Определям право на обезщетение по заявление
вх. № 94-642 от 6.02.2008 г. със заявител Зафира Ангелова Пейкова в размер 205 дка на наследниците
на Ангел Йорданов Топалов от с. Малко Кирилово,
община Елхово, област Ямбол.
2. Обезщетяването на правоимащите лица да
се извърши от Общинската служба по земеделие – гр. Елхово, съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ
и ППЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Цв. Димитров
914
ЗАПОВЕД № РД-09-25
от 14 януари 2013 г.
На основание чл. 7, т. 1 във връзка с чл. 9,
ал. 1 от Закона за сдружения за напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на министъра на
земеделието и храните и докладна записка № 93-485
от 14.01.2013 г. от директора на дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Изгрев“, с. Изгрев, община
Суворово, област Варна, 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 318,332
дка земеделски земи, разположени в землището
на с. Изгрев, община Суворово, област Варна, и
хидромелиоративна инфраструктура – публична
общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Изгрев“, с. Изгрев, да извърши предвидените от закона действия по процедурите на чл. 10,
11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Якимов – и.д. директор на дирекция
„Хидромелиорации“.
За министър:
Цв. Димитров
1157

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-5
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 5 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна професионална гимназия по икономика и
туризъм „Булпрогрес“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-50 от 1996 г. (ДВ, бр. 52 от 1996 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-02 от 1997 г. (ДВ,
бр. 53 от 1997 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-60 от 1998 г. (ДВ, бр. 71 от 1998 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-120 от 2004 г. (ДВ, бр. 66
от 2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-108
от 2006 г. (ДВ, бр. 54 от 2006 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-38 от 2012 г., както следва:
В т. 3 думите „специалност „Мениджмънт в
туризма“ се заменят със „специалност код 8130101
Спортно-туристически дейности от професионално
направление код 813 Спорт, професия код 813010
Помощник-инструктор по спортно-туристически
дейности – трета степен на професионална квалификация, с прием след завършен седми клас,
дневна форма на обучение“.
Министър:
С. Игнатов
1059

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-30
от 16 януари 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – Триразделнолистен ериолобус (Eriolobus trilobata), и
неговото местообитание нареждам:
1. Обявявам защитена местност Находище на
Триразделнолистен ериолобус – Ливадите, в землището на с. Белополяне, ЕКАТТЕ 03695, община
Ивайловград, област Хасково, с площ 22,203 дка.
2. Защитена местност Находище на Триразделнолистен ериолобус – Ливадите включва имот с
№ 000416 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Белополяне, ЕКАТТЕ
03695, община Ивайловград, област Хасково, с
площ 22,203 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. строителство с изключение на дейности,
свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите действия по
отразяване на защитената територия в картата на
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възстановената собственост за землището на с. Белополяне, ЕКАТТЕ 03695, община Ивайловград,
област Хасково.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. 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“.
Министър:
Н. Караджова
1191
ЗАПОВЕД № РД-31
от 16 януари 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – Тракийски
клин (Astracantha thracica), и неговото местообитание нареждам:
1. Обявявам защитена местност Търнавски
Бакаджик в землищата на с. Търнава и с. Победа,
община Тунджа, област Ямбол, с площ 148,828 дка.
2. Защитена местност Търнавски Бакаджик
включва имоти с номера, както следва:
2.1. имот с № 093045 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Победа,
ЕКАТТЕ 56873, община Тунджа, област Ямбол, с
площ 141,346 дка;
2.2. имот с № 042029 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Търнава,
ЕКАТТЕ 73657, община Тунджа, област Ямбол, с
площ 7,482 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. строителство, с изключение на дейности,
свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Стара Загора, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената територия в картата
на възстановената собственост за землищата на с.
Победа и с. Търнава, община Тунджа, област Ямбол.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. 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“.
Министър:
Н. Караджова
1192
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ЗАПОВЕД № РД-32
от 16 януари 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – Вебиев
див бадем (Amygdalus webii), и неговото местообитание нареждам:
1. Обявявам защитена местност Находище
на Вебиев див бадем в землището на с. Палат,
ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, област Благоевград, с площ 149,486 дка.
2. Защитена местност Находище на Вебиев див
бадем включва имоти с номера: 004003 и 003035 по
картата на възстановената собственост за землището на с. Палат, ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни,
област Благоевград, с обща площ 149,486 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. строителство, с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Благоевград, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената територия в картата
на възстановената собственост за землището на с.
Палат, ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, област
Благоевград.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. 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“.
Министър:
Н. Караджова
1193
ЗАПОВЕД № РД-33
от 16 януари 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – Провански салеп (Orchis provincialis Balbis), и неговото
местообитание нареждам:
1. Обявявам защитена местност Находище на
Провански салеп – с. Априлци, в землището на
с. Априлци, ЕКАТТЕ 000905, община Кирково,
област Кърджали, с площ 5,566 дка.
2. Защитена местност Находище на Провански салеп – с. Априлци, включва имоти с номера
010224 и 010283 съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Априлци, ЕКАТТЕ
000905, община Кирково, област Кърджали, с обща
площ 5,566 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
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3.2. строителство, с изключение на дейности,
свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Хасково, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената територия в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Априлци, ЕКАТТЕ 000905, община Кирково,
област Кърджали.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. 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“.
Министър:
Н. Караджова
1194
ЗАПОВЕД № РД-34
от 16 януари 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – Ружевидна
поветица (Convolvulus althaeoides L.), и неговото
местообитание нареждам:
1. Обявявам защитена местност Находище на
Ружевидна поветица в землището на с. Ново село,
община Ново село, област Видин, с площ 14,308 дка.
2. Защитена местност Находище на Ружевидна
поветица включва имоти с номера: 051006, 051007,
000241 по картата на възстановената собственост
(КВС) за землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ
52180, община Ново село, област Видин, с обща
площ 14,308 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението на земята;
3.2. строителство, с изключение на дейности,
свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. разораване, разкопаване и друг вид обработка на земята;
3.5. използване на хербициди;
3.6. залесяване;
3.7. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Монтана, да предприеме необходимите действия
за отразяване на защитената територия в КВС за
землището на с. Ново село, община Ново село,
област Видин.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
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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
1195
ЗАПОВЕД № РД-35
от 16 януари 2013 г.
На основание на чл. 39 във връзка с чл. 33,
ал. 1, т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените
територии (ЗЗТ) с цел опазване на растителен
вид – Жлезист лопен (Verbascum purpureum), и
неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност Находище
на Жлезист лопен в землището на с. Българска
поляна, община Тополовград, област Хасково, с
площ 117,282 дка.
2. Защитена местност Находище на Жлезист
лопен включва имот с номер 000286 съгласно картата на възстановената собственост за землището
на с. Българска поляна, ЕКАТТЕ 07346, община
Тополовград, област Хасково, с площ 117,282 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. строителство с изключение на дейности,
свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. сечи с изключение на санитарни;
3.5. залесяване;
3.6. паша на домашни животни до началото
на месец юли;
3.7. палене на огън.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Стара Загора, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената територия в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Българска поляна, община Тополовград, област
Хасково.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. 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“.
Министър:
Н. Караджова
1196
ЗАПОВЕД № РД-65
от 28 януари 2013 г.
за специалния режим на опазване и ползване на
лечебните растения през 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
лечебните растения:
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1. Определям допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) съгласно приложението
от естествените находища извън територията на
националните паркове на следните видове лечебни
растения:
Божур червен (Paeonia peregrina Mill.)
Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.)
Иглика лечебна (Primula veris L.)
Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum
(L.) Scop.)
Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum acre L.)
Трън кисел (Berberis vulgaris L.)
Шапиче (Alchemilla vulgaris complex).
2. Забранявам събирането в националните паркове на билки от видовете лечебни растения по т. 1.
3. Забранявам събирането на билки от естествените им находища от видовете лечебни растения
по т. 1 извън количествата и районите, определени
в приложението.
4. Забранявам разпределение на билки от видовете лечебни растения по т. 1 на билкозаготвителни
пунктове, които не отговарят на изискванията на
Наредба № 5 от 2004 г. на МЗ и МОСВ (ДВ, бр.
85 от 2004 г.).
5. Забранявам събирането на билки от естествените им находища на територията на цялата страна
от следните видове лечебни растения:
Бенедиктински трън, пресечка (Cnicus
benedictus L.)
Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.)
Д и л я н к а л е ч е б н а , в а л е р и а н а (Valeriana
officinalis L.)
Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
Изтравниче, страшниче (Asplenium trichomanes L.)
Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.)
Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp. aristatus)
Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
Копитник (Asarum europaeum L.)
Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng)
Момина сълза (Convallaria majalis L.)
Оман бял (Inula helenium L.)
Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium flavum
Crantz)
Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
Пирински чай (Sideritis scardica Grisb.)
Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand)
Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
Риган бял (Origanum vulgarе L. Ssp. Hirtum (Link)
Ietswaart)
Ружа лечебна (Althaea officinalis L.)
Салеп (Orchis sp. diversa)
Смил жълт (Helichrysum arenarium (L.) Moech.)
Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Huperzia
inundata (L.) Bernh=L.selago)
Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.)
6. Ограниченията и забраните по тази заповед
не се отнасят за количествата билки, събирани за
лични нужди.
7. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директорите на съответните регионални
инспекции по околна среда и водите.
Министър:
Н. Караджова
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 54-ЖЗ
от 17 януари 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор във връзка с чл. 29, ал. 3 и 5
и чл. 9, ал. 1 КЗ предвид представените към
заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов
надзор реши:
Издава на „Животозастрахователен институт“ – АД, допълнителен лиценз по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса
за застраховането – застраховка „Заболяване“,
за рисковете:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

1008

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3303-П
от 29 януари 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 2267 от 29.01.2013 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Прода жбата на поземлен имот – частна държавна собст веност, с и ден т ификатор
56722.659.1035 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, с площ 886 кв. м
на пл. Свободата 16, гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 250 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левове и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 40 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
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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 412, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник”; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-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; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 661
от 20 декември 2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Р-17 от 26.03.2009 г.
от Росица Жекова Демирова е поискано даване
на съгласие за изработване на проект за ПУП
за ПИ с № 691, 692, 620 и 693 от кв. 75, м. Манастирски ливади-изток.
Към заявлението са приложени: писмо изх.
№ ГР-94-П-51/1997 г./16.06.2005 г. на началникотдел „Правен“, копие от Решение № 55 по
протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС; копие от
влязло в сила на 22.03.2005 г. решение по а.х.д.
от 2002 г. на СГС, IIIж отделение, мотивирано
предложение.
С писмо от 2.04.2009 г. заявителите са уведомени, че е необходимо към молбата да се присъединят всички собственици на имотите – предмет
на разработката.
С молба от 6.04.2009 г. Росица Жекова Демирова, Жанет Величкова Велинова, Георги
Величков Ангелов, Елеонора Александрова Милева, Златка Александрова Милева, Александър
Димитров Милев, Бонка Маринова Варадинова,
Димитър Маринов Варадинов, Николай Димитров Тончев, Цветанка Николова Георгиева,
Григор Методиев Георгиев, Йорданка Кирилова
Данаилова, Дамянка Кирилова Методиева, Кирил
Кирилов като собственици на имоти с № 693,
620, 692, 691 заявяват съгласието си с внесеното мотивирано предложение. Представени са
допълнително: договор за доброволна делба на
имот пл. № 620 на пет дяла – вписан с вх. peг.
№ 34409, том XIX, № 201 от 28.12.2000 г. със
скица за разпределение на дяловете към него;
нотариален акт № 81, том XIX, дело № 3799 от
4.11.1996 г. за ПИ 620; скица за ПИ 620 от район
„Триадица”; удостоверение за наследници № 340
от 12.03.2007 г. от район „Витоша“ на Костадинка Георгиева Михайлова; скица за ПИ 692 от
район „Триадица”; удостоверение за наследници
№ 124 от 22.01.2009 г. от район „Люлин“ на Димитър Николов Тончев; нотариален акт № 15,
том I, peг. № 200, дело № 15 от 11.02.2009 г. за
1/4 ид.ч. от ПИ 692; скица за ПИ 691 от район
„Триадица“, нотариален акт № 111, том I, peг.
№ 1000, дело № 98 от 7.03.2001 г. за 1/5 ид.ч.
от ПИ 691; нотариален акт № 101, том V, peг.
№ 7701, дело № 819 от 11.12.2002 г. за 1/5 ид.ч.
от ПИ 691, нотариален акт № 165, том III, peг.
№ 4698, дело № 513 от 9.07.2003 г. за 1/5 ид.ч. от
ПИ 691; скица за ПИ 693 от район „Триадица”;
нотариален акт № 60, peг. № 9171, дело № 387 от
27.12.2004 г. за 1/10 ид.ч. от 1/2 ид.ч. от ПИ 693;
нотариален акт № 62, том III, peг. № 9180, дело
№ 389 от 27.12.2004 г. за 9/20 ид.ч. от ПИ 693;
удостоверение за наследници № 348 от 7.07.2008 г.
от район „Овча купел“ на Величко Григоров
Ангелов; удостоверение за наследници № 347 от
7.07.2008 г. от район „Овча купел“ на Маргарита
Миланова Ангелова; мотивирано предложение
за ИПР и мотивирано предложение за ПЗ.
Със Заповед № РД-09-50-840 от 17.07.2009 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на проект за ПИ 620, 691, 692, 693. Заповедта е
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изпратена до кмета на район „Триадица“ за сведение и изпълнение с писмо изх. № ГР-94-Р-17
от 22.07.2009 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Р-17 от 25.05.2010 г. е
внесен за одобряване проект с обяснителна записка, пълномощно на името на Татяна Стойчевска.
С писмо изх. № ГР-94-Р-17 от 9.07.2010 г. проектът е върнат за преработка.
Със заявление вх. № ГР-94-Р-17 от 30.07.2010 г.
е внесен проект.
Проектът е изпратен в район „Триадица“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо
изх. № ГР-94-Р-17/09 от 10.09.2010 г.
С писмо изх. № ГР-94-Р-17 от 13.01.2011 г. е
указано на заявителите разработване на проект
за целия кв. 75.
Върнат е в НАГ – СО, с писмо изх. № 6602271/10 от 8.04.2011 г., към писмото са приложени:
ИПРЗ, ИПР, разписен лист, 3 възражения.
Представени са: декларация за отсъствие на
дървесна и храстова растителност, заверена от
Дирекция „Зелена система“ при СО на 7.06.2011 г.;
предварителни данни за наличните ВиК мрежи и
съоръжения от „Софийска вода“ – АД, от месец
06.2011 г.; съгласуван проект от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, от 31.05.2011 г.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ – протокол
№ ЕС-Г-61 от 12.07.2011 г., т. 37, с решение проектът да се коригира по уважените възражения
и служебните предложения.
С „ис к а не“ о т 22 .0 7.2 011 г. и мо л ба о т
14.10.2011 г. е внесено възражение срещу решението на ОЕСУТ относно „решаването комплексно
на транспортния достъп за кв. 75“ и „отпадането
на втората сграда в УПИ VI“, както и мотивирано предложение за преработка на проекта.
Възражението е разгледано от ОЕСУТ с решение
по т. 11 от протокол № ЕС-Г-82 от 18.10.2011 г.
и е прието новото мотивирано предложение за
изменение.
С писмо изх. № ГР-94-Р-17/09 от 29.11.2011 г.
заявителите са информирани за решението на
ОЕСУТ и че следва да внесат в НАГ – СО, коригиран проект.
С писмо от 28.12.2011 г. на ДАГ отново са
дадени точни указания за корекциите на процедирания ПУП.
С писма от 10.02.2012 г. и 4.04.2012 г. в Дирекция „Териториално планиране“ при НАГ – СО, са
внесени коригирани проекти по части ПР и ПЗ.
Във връзка със становище на отдел „Правен“
при НАГ – СО, коригираният проект е обявен
по смисъла на чл. 128, ал. 2 ЗУТ с обявление в
ДВ, бр. 63 от 2012 г.
С писмо изх. № 6602-198 от 20.09.2012 г. от
19.06.2012 г. район „Триадица“ информира НАГ,
че в законоустановения срок не са постъпили
възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-70 от 9.10.2012 г.,
т. 9; да се изпрати в СОС на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
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Искането е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на поземлени имоти с № 620, 691, 692, 693 – предмет на плана.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на заинтересованите лица,
разгледан е заедно с постъпилите предложения
и възражения и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ („Жм“), поради
което предназначението на нови УПИ XXII-692,
XXIII-691, XXIV-620, XXV-693 – „За жилищно
строителство“, е допустимо съгласно т. 3 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на
застрояване, отразени в матрицата върху плана,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действащ кадастрален план, одобрен с Решение № 50
по протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС, с което
е спазено изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
С влязло в сила на 22.03.2005 г. решение по
а.х.д. № 1811/2002 г. на СГС, АК, III-ж състав,
е отменено Решение № 55 по протокол № 24 от
30.03.2001 г. на СОС в частта, с която е одобрен
проект относно улица о.т. 350 – о.т. 352.
Проектът е внесен без отразяване на решението
по съдебното дело, поради което с корекцията
във виолетов цвят е отразено това отпадане,
което прави проекта, изработен върху действащ
регулационен план. Отпадането на улицата не е
предмет на настоящия план, а само го отразява.
Отпадането на улица от о.т. 350 – о.т. 352, което
отпадане има обратно действие, прави действащите планове незаконосъобразни по отношение
на съществуването на кв. 75 и кв. 85 поради нарушаване правилото на чл. 14, ал. 2 ЗУТ, което
е основание за изменението на тези планове в
частта на преномерирането на кварталите по
чл. 134, ал. 2, т. 5 ЗУТ.
С ИПР номерацията на квартали 75 и 85 се
променя, като съобразно правилото на чл. 14,
ал. 2 ЗУТ с отмяната на улица от о.т. 350 – о.т.
352 с влязло в сила съдебно решение е налице
един квартал, затворен между оставащата като
действаща улична регулация. Новоформираният
квартал е с пореден № 85.
Наличието вече на един кв. 85 налага преномерирането на УПИ I-451, II-451, III-451 в такива,
следващи възходящата номерация на УПИ в кв.
85, а именно следващи УПИ XIX-451, ХХ-451,
XXI-451.
ИПР за УПИ I-451, II-451, III-451 е само по
отношение на преномерирането им; не се променят границите и конкретното им предназначение,
поради което не е необходимо изрично съгласие
на собствениците им за това.
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Основание за изменението е промяната в устройствените условия – отпадане на кв. 75 – основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
С ПР имоти с пл. № 620, 691, 692, 693 се
урегулират за първи път, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие
с границите на имотите в кадастралния план,
отреждат се за имотите по номерацията им в него
и се предвижда конкретното им предназначение
да е за жилищно строителство.
С горното е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Действащата улична регулация между о.т. 348 и
о.т. 177 се изменя, като лицето на новообразуваните
УПИ се предвижда да е по задънена улица от о.т.
348а – о.т. 348б. Променя се профилът на улична
регулация за улица по о.т. 178 – о.т. 177 – о.т. 359б,
като дъгата при о.т. 177 се предвижда симетрично
на тази в кв. 77. Изменението прави плана поикономично осъществим и целесъобразен.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на нискоетажни жилищни сгради – м+2,
свързани в УПИ XXIV-620 и УПИ XXV-693 и в
УПИ ХІІ-692 и ХХІІІ-691. Предвижда се и една
нискоетажна свободностояща жилищна сграда
в УПИ XXIV-620.
Планът се одобрява при спазване изискванията на чл. 21, ал. 2 и 5 ЗУТ, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗУТ
относно изискуемите разстояния до странична
граница и към дъно на УПИ; чл. 31, ал. 4 относно изискуемите разстояния между сградите на
основно застрояване през странична регулационна граница; чл. 33 ЗУТ относно разстоянието
между сградите в УПИ XXIV-620; чл. 31, ал. 5
ЗУТ, чл. 32, ал. 1 ЗУТ относно разстоянието
между жилищните сгради през улица и чл. 32,
ал. 2 относно разстоянието между жилищните
сгради откъм дъно.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Гарирането е осигурено в границите на новообразуваните УПИ с предвиждане на подземни
гаражи, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
ПЗ на преномерираните УПИ I-451, II-451,
III-451 не се изменя. В същите е показано предвиденото за тях застрояване по действащ ПЗ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените схеми и
планове.
В това административно производство не
е налице правно основание за одобряване на
ПРЗ за имот с пл. № 694, тъй като не е налице
разрешение по чл. 124, ал. 3 ЗУТ за него, не е
проведена процедура съобразно изискванията на
закона в този обхват. Няма пречка при спазване
на нормативните изисквания имотът да бъде
урегулиран с допустимото застрояване в него
съобразно устройствената зона, в която попада
по ОУП на СО.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
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С ИПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 124, ал. 3 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, т. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 2 и 4, чл. 17,
ал. 1, чл. 21, ал. 2 и 5, чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32,
чл. 33, чл. 43, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, т. 4 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-61 от 12.07.2011 г., т. 37, ЕС-Г-82
от 18.10.2011 г., т. 11, и ЕС-Г-70 от 9.10.2012 г., т. 9,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на м.
Манастирски ливади – изток, кв. 85, УПИ ХХII692, XXIII-691, XXIV-620, XXV-693 по сините линии, букви и цифри съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. Манастирски ливади – изток,
кв. 75 и кв. 85, за отпадане на кв. 75 поради
отмяната на улица от о.к. 350 до о.к. 352 и свързаното с това сливане на кв. 75 и кв. 85 в нов
кв. 85; изменение на плана за регулация за УПИ
I-451, УПИ ХХ-451, УПИ XXI-451 от кв. 75 за
преномерирането им съответно в УПИ ХIХ-451,
ХХ-451, XXI-451 от кв. 85 (нов); промяна профила
на улична регулация за улица по о.т. 178 – о.т.
177 – о.т. 359б; създаване на нова задънена улица
по о.т. 348а – о.т. 348б, по зелените и кафявите
линии, цифри, букви и зачерквания съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
м. Манастирски ливади – изток, кв. 85, УПИ ХХII692, XXIII-691, XXIV-620 и XXV-693 с корекциите
в зелен цвят съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и между сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 466
от 20 декември 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 № 595 от 22.11.2012 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.03.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, с. Бистрица, ул. Янчовска
река, ъгъла с ул. Синчец, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 52 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5200 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 14.03.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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 № 467
от 20 декември 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 № 211 от 29.04.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.03.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на цех, гр.
Банкя, ул. Христо Смирненски 20, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 97 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9700 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 15.03.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

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 № 470
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 766 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25.03.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 1, кв. Илиянци – изток, кв. 3, пл.
III, до бл. 5, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Сердика“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 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 21.03.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 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 № 471
от 20 декември 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 № 416 от
19.07.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.03.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поме-
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щение (канцелария – на партера на вътрешно
триетажно тяло), София, бул. Христо Ботев 72,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 59 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5900 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 19.03.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 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 № 473
от 20 декември 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 № 273 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 14.03.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I,
кв. 18, м. Обеля, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, ведно
със сграда – Битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3-та,
обособена част от капитала на общинско дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 250 000 лв. (46,71 %
от сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 25 000 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 12.03.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

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

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 21.13
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Захранващ водопровод“,
за имот № 000366 по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, засягащ
поземлени имоти № 000164 – полски път, собственост на Община Аксаково, и № 000162 – пасище,
мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

864

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 21.14
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлени имоти № 046071 и
046088 по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, от които се образува нов имот
№ 046091 – отреден за производствена и складова дейност, както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи със следните градоустройствени показатели: Устр. зона – Пч; Е/H – 5≤(15);
Пл – <80%; Кинт. – ≤2,5; Озел. – >20%.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

865

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 21.15
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ във връзка с
§ 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
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Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлени имоти № 031056 и
031057 по КВС на землище с. Осеново, община
Аксаково, от които се образува един нов имот
№ 031075 за вилно строителство, както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели:
Устр. зона – Ов; Е/H – 2(7); Пл – 40%; Кинт. – 0,8;
Озел. – 50%.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

866

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 21.16
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява изменението на действащия подробен устройствен план – план за застрояване за
поземлен имот № 000159 по КВС на землище с.
Слънчево, община Аксаково, област Варна, с цел
обособяване на три нови имота, както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели:
Устр. зона – Пп; H≥15; Пл – ≤80%; Кинт. – ≤2,5;
Озел. – ≥20%.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

867

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 21.17
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия, свързваща
ПИ № 210002“ по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, засягащ
поземлени имоти № 000308 – полски път, собственост на Община Аксаково, и № 210051 – изоставени
орни земи на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

868

Председател:
Св. Добрева
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РЕШЕНИЕ № 21.18
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 023047 по КВС
на землище с. Въглен, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на склад за съхранение
на зърно, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи с показатели: Устр. зона – Пп;
Е/H – 3(10); Пл – 80%; Кинт. – 2,5; Озел. – 20%.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

869

Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ № 269
от 22 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ветово, реши:
1. Одобрява ПУП – ИПУР на територията на
кв. 128 и кв. 86, гр. Глоджево, община Ветово,
както следва:
улицата северно от кв. 128 се привежда в съответствие с кадастралния план на същата, одобрен
със Заповед № 361 от 11.07.2012 г.; зачертават се
ОТ 237, 238, 239, 362, 363 и 364;
проектира се нова улична мрежа с нови ОТ
от № 374 до 411;
на територията на бившия кв. 128 се обособяват нови квартали № 131, 132, 136, 137 и 138;
на територията на бившия кв. 86 се обособяват
нови квартали № 133, 134 и 135.
2. Одобрява П У П – ИПР на У ПИ І – за
стопански двор на ТКЗС, кв. 128, и УПИ І – за
стопански двор на ТКЗС, кв. 86, гр. Глоджево,
община Ветово, както следва:
зачертават се УПИ І – за стопански двор на
ТКЗС, кв. 128, и УПИ І – за стопански двор на
ТКЗС, кв. 86, гр. Глоджево, община Ветово;
обособяват се нови урегулирани поземлени
имоти, като вътрешнорегулационните линии се
провеждат по кадастралните граници на същите,
одобрени със Заповед № 361 от 11.07.2012 г., и в
съответствие с предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 ЗУТ за ПИ 1571 – общо 35 бр., от които:
7 броя са общинска публична собственост:
УПИ І Пп-1564, кв. 132; УПИ ІІ Пп-1565, кв. 132;
УПИ ІІІ Пп-1569, кв. 132; УПИ І Пп-1591, кв. 133;
УПИ ІІ – за техническа инфраструктура – 1590,
кв. 133; УПИ ІІІ Пп-1592, кв. 133, и УПИ І – за
техническа инфраструктура – 1584, кв. 138;
16 бр. са държавна частна собственост на МЗХ:
УПИ І Пп-1560, кв. 131; УПИ ІІ Пп-1561, кв.
131; УПИ ІV Пп-1570, кв. 132; УПИ V Пп-1566,
кв. 132; УПИ VІ Пп-1567, кв. 132; УПИ ІV Пп-
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1593, кв. 133; УПИ І Пп-1603, кв. 134; УПИ ІІ
Пп-1604, кв. 134; УПИ ІІІ Пп-1601, кв. 135; УПИ І
Пп-1575, кв. 137; УПИ ІІ Пп-1576, кв. 137; УПИ ІІ
Пп-1586, кв. 138; УПИ ІІІ Пп-1582, кв. 138; УПИ
ІV Пп-1577, кв. 138; УПИ V Пп-1578, кв. 138 и
УПИ VІІІ Пп-1581, кв. 138;
14 бр. частна собственост на възложителите:
УПИ V Пп-1594, кв. 133; УПИ VІ Пп-1595,
кв. 133; УПИ ІІ Пп-1602, кв. 135; УПИ ІІІ Пп1562, кв. 131; УПИ ІХ Пп-1563, кв. 132; УПИ ІІ
Пп-1573, кв. 136; УПИ І Пп-1574, кв. 136; УПИ
VІ Пп-1579, кв. 138; УПИ VІІ Пп-1580, кв. 138;
УПИ ІХ Пп-1583, кв. 138; УПИ ХІ Пп-1587, кв.
138; УПИ Х Пп-1588, кв. 138; УПИ VІІІ Пп-1610,
кв. 132; УПИ VІІ Пп-1609, кв. 132.
Председател:
Б. Гайтанов

1126

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 202
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) – ел.
захранване на ПИ с идентификатор 18157.60.1 по
КК на гр. Гурково, с трасе, преминаващо през
ПИ с идентификатор 18157.60.660 по КК на гр.
Гурково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

870

Председател:
Ив. Дончева-Славова

РЕШЕНИЕ № 203
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура) – ел.
захранване на Фотоволтаична електроцентрала
в ПИ с идентификатор 38203.86.278 по КК на с.
Конаре, с трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори 38203.86.11 и 38203.86.561 по КК на
с. Конаре.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

871

Председател:
Ив. Дончева-Славова

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 9
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124 ЗИДЗУТ
(в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр.
Елена, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на имот № 080022 (част от имот
№ 080004) с начин на трайно ползване „нива“ в
местността Шарков рът по КВС на землище с.
Беброво и определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за „Инженерна (техническа)
инфраструктура“.
Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.
Председател:
В. Гуцов
1033
РЕШЕНИЕ № 10
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8
и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124 ЗИДЗУТ
(в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр.
Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на имот № 000686 (полски
път), отклонение от съществуващ водопровод ∅
219 мм, по КВС на землище гр. Елена с дължина
на трасето 100 л. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде
заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на водопровод, попадащ
в обхвата на имот № 000686 (полски път), отклонение от съществуващ водопровод ∅ 219 мм, по
КВС на землище гр. Елена с дължина на трасето
100 л. м и сервитут на трасето с площ 300 кв. м
след заплащане на изготвената и приета оценка
на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Гуцов
1034
РЕШЕНИЕ№ 11
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124 ЗИДЗУТ
(в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр.
Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имоти № 209016, 209017 и 209018
с начин на трайно ползване „Стопански двор“ по
КВС на землище гр. Елена, обособяване на два
нови имота с проектни № 209045 и 209046 по КВС
с ново конкретно предназначение на новообразуваните имоти – за „Производствена и складова
дейност“, с показатели на устройствена зона Пп
(предимно производствена).
Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.
Председател:
В. Гуцов
1035
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от 24 януари 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124 ЗИДЗУТ
(в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр.
Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 043071 с начин на трайно
ползване „Друга селскостопанска територия“ в
местността Мухтарското по КВС на землище с.
Майско и определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за „Ниско свободно жилищно
застрояване“.
Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.
Председател:
В. Гуцов
1036
РЕШЕНИЕ № 13
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8
и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124 ЗИДЗУТ
(в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр.
Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти в имоти
№ 000523 и 000774 (полски пътища) по КВС на
землище гр. Елена и по улица в околовръстния
полигон на Върлевци:
1.1. трасе на линеен обект – водопровод ∅ 60
мм с обща дължина 1028 л. м и площ на сервитута
извън урбанизираната територия 288 кв. м;
1.2. трасе на линеен обект – силов кабел 1 kV
с обща дължина 1033 л. м и площ на сервитута
извън урбанизираната територия 3220 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно
право – право на прокарване на линейните обекти
по т. 1.1 и 1.2 след заплащане на изготвените и
приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – гр. В. Търново.
Председател:
В. Гуцов
1037
РЕШЕНИЕ № 14
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124
ЗИДЗУТ (в сила от 26.11.2012 г.) Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод,
попадащ в имоти № 000391 и 086075 (полски пъ-
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тища) и имот № 000831 (общински път ІV клас за
с. Средни колиби) по КВС на землище с. Средни
колиби, с дължина на трасето 270 л. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде
заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на водопровод, попадащ
в имоти № 000391 и 086075 (полски пътища) и
имот № 000831 (общински път ІV клас за с. Средни
колиби) по КВС на землище с. Средни колиби, с
дължина на трасето 270 л. м и сервитут на трасето
810 кв. м след заплащане на изготвената и приета
оценка на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Гуцов
1038
РЕШЕНИЕ № 15
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124 ЗИДЗУТ
(в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр.
Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на имот № 039054 с начин на
трайно ползване „нива“ и имот № 039058 с начин
на трайно ползване „нива“ в местността Вълча
поляна по КВС на землище с. Средни колиби и
определяне на ново конкретно предназначение на
имотите за „Воден обект“.
Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.
Председател:
В. Гуцов
1039
РЕШЕНИЕ № 16
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124 ЗИДЗУТ
(в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр.
Елена, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ – двор за застрояване
в имот № 131033 с начин на трайно ползване
„изоставена нива“ в местността Чистака по КВС
на землище с. Буйновци, по реда и условията
на Наредба № 19 от 2012 г. за строителство в
земеделските земи без промяна на предназначението им.
Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.
Председател:
В. Гуцов
1040
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ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 220
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
обект ,,ВЛ 110 kV за разкъсване и присъединяване
към п/ст „Видно“ на една тройка проводници
на бъдещата нова двойна линия ВЛ 110 kV п/ст
„Добрич“ – п/ст „Каварна 2“ (Маяк)“, по следното трасе: ПИ 12.194, ПИ 22.11, ПИ 22.13, ПИ
22.20, ПИ 22.38, ПИ 22.42, ПИ 22.61, ПИ 22.65,
ПИ 22.169, ПИ 22.170, ПИ 22.171, ПИ 28.6, ПИ
28.8, ПИ 28.9, ПИ 28.10, ПИ 28.11, ПИ 28.12, ПИ
28.13, ПИ 28.14, ПИ 28.16, ПИ 28.17, ПИ 28.19,
ПИ 32.117, ПИ 32.119, ПИ 32.120, ПИ 32.121, ПИ
32.122, ПИ 32.123, ПИ 33.113, ПИ 33.114, ПИ 33.117,
ПИ 33.120, ПИ 33.121, ПИ 502.601, землище с.
Видно, ПИ 2.80, ПИ 3.13, ПИ 3.17, ПИ 3.29, ПИ
3.30, ПИ 3.93, ПИ 12.56, ПИ 13.6, ПИ 13.25, ПИ
13.26, ПИ 13.47, ПИ 13.48, ПИ 13.49, ПИ 13.52, ПИ
13.101, ПИ 18.70, ПИ 18.103, ПИ 21.16, ПИ 21.17,
ПИ 21.94, ПИ 21.95, землище с. Иречек, ПИ 5.32,
ПИ 5.83, ПИ 5.115, ПИ 8.73, ПИ 11.19, землище
с. Могилище, община Каварна, област Добрич.
Председател:
Ив. Кьосев
1172

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 248
от 12 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1 и чл. 193,
ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява специализирана план-схема – трасе на
КЛ СН към обект: Изграждане на кабелна линия
СрН между ВЛ 20 kV извод „Долно Ботево“ от
ЖР 207/8 пред ТП 2 с. Поповец, община Стамболово, област Хасково, и ВЛ 20 kV извод „Кокиче“
пред ТП с. Сестринско, община Кърджали, област
Кърджали.
Дава съгласие да се учреди със заповед на
кмета на община Кърджали в полза на „ЕВН
България – Електроразпределение“ – АД, Пловдив, право да прокарат кабелна линия ВЛ 20 kV
извод „Кокиче“ пред ТП с. Сестринско, община
Кърджали, област Кърджали – линеен обект на
техническата инфраструктура през улици, пътища
и имоти общинска собственост, които попадат в
трасето на специализирана план-схема – трасе на
КЛ СН към обект: Изграждане на кабелна линия
СрН между ВЛ 20 kV извод „Долно Ботево“ от
ЖР 207/8 пред ТП 2 с. Поповец, община Стамболово, област Хасково, и ВЛ 20 kV извод „Кокиче“
пред ТП с. Сестринско, община Кърджали, област
Кърджали.
Задължава кмета на община Кърджали да
предприеме необходимите действия във връзка с
учредяване правото на прокарване през общински
имоти.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за
одобряване на специализирана план-схема – трасе
на КЛ СН към обект: Изграждане на кабелна
линия СрН между ВЛ 20 kV извод „Долно Ботево“ от ЖР 207/8 пред ТП 2 с. Поповец, община
Стамболово, област Хасково, и ВЛ 20 kV извод
„Кокиче“ пред ТП с. Сестринско, община Кърджали, област Кърджали, чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
1031

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
РЕШЕНИЕ № 202
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският свет – гр. Луковит, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
кабел 20 kV през земеделски имоти с кадастрални
номера 071001, 165041 и 165058 по КВС на с. Дерманци, придружен с ел. схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от
заинтересуваните чрез общинската администрация
до Административния съд – Ловеч.
Председател:
К. Василев
1173

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 150
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване за кв. 48, УПИ
ІІ, с. Презвитер Козма, община Омуртаг.
С изменението на плана за регулация от УПИ
ІІ в кв. 48, отреден за „училище“, и част от УПИ І,
отреден за „озеленяване“, се образува нов урегулиран поземлен имот, отреден за „хотел и заведение
за обществено хранене“. С изменението на плана
за застрояване в новоурегулирания поземлен имот
се предвижда строеж на хотел и заведение за обществено хранене.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Омуртаг пред Административния съд – Търговище.
Председател:
М. Исмаил
916
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ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 205
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 6 и глава
пета, раздел І от НТК Общинският съвет – гр.
Павел баня, реши:
1. Да започне процедура по продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско
търговско дружество, представляващ: застроен
урегулиран поземлен имот с площ 521 кв. м заедно
с построената в имота едноетажна сграда със ЗП
230 кв. м, за който е отреден УПИ VІ-159, коо в
кв. 20 по плана на с. Асен, утвърден със заповеди
№ 177 от 13.07.1998 г. и № 681 от 10.12.2005 г., при
граници и съседи: УПИ V-153, улица, улица, УПИ
ХІІ-159, коо; чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване.
2. Определя минимална тръжна цена в размер
28 250 лв. (приета с Решение № 295 от 29.11.2012 г.,
протокол № 19 на ОбС – гр. Павел баня). Стъпка
за наддаване в размер 5 % от началната тръжна
цена, или 1412,50 лв.
3. Утвърждава изготвените по реда на Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство: правен анализ, информационен
меморандум и приватизационна оценка.
4. Утвърждава тръжна документация за продажбата на имота, която съдържа:
а) обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 НТК с конкретни данни за всяко от тях;
б) изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
в) основанията за допускане и недопускане до
участие в търга;
г) разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за
приватизация;
д) проект на договор за продажба на обекта
на търга;
е) информационен меморандум;
ж) други документи: копие от АОС, скица на
обекта, копие от удостоверение за тежести.
5. Тръжната документация се закупува в
сградата на Община Павел баня, намираща се в
гр. Павел баня, ул. Освобождение 15, стая № 6,
ет. 2 – Служба „Общинска собственост“, в срок
до 20 календарни дни от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Цената на
конкурсната документация е 150 лв. без ДДС и
се заплаща в касата на Община Павел баня, в
сградата на общината или по банкова сметка BG
91 UNCR 9660 8400 3003 10, BIC UNCRBGSF, код
44 70 00 при банка „УниКредит Булбанк“, клон
Казанлък, до изтичане на срока за подаване на
документите за участие. При закупуването на
документацията следва да бъдат представени
следните документи:

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

А) юридическите лица и едноличните търговци
представят:
1) документ – удостоверение за актуално правно
състояние – оригинал или заверено копие, издадено
до 15 дни преди датата на търга;
2) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация (ако представителната власт не може
да се установи от документа за съдебна регистрация);
Б) физическите лица, извън тези по т. А),
представят:
1) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация;
2) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация;
В) при получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по ЗПСК, и сведенията, представляващи служебна тайна.
6. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в публичния търг, които
са част от тръжната документация:
А) до участие в търга се допускат български
физически/юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и вписани в търговския регистър
(представя се копие от лична карти или удостоверение за актуално състояние);
Б) кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение);
В) кандидатите – физически/юридически лица,
да нямат задължения към НАП и Община Павел
баня (доказва се с удостоверение, издадено до
15 дни преди датата на търга).
7. Лицата, закупили тръжна документация, могат
да отправят искане за разяснения по процедурата за
провеждане на търга в срок до 30-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Депозит за участие в размер 10 % от началната тръжна цена, внесен като парична сума
по банкова сметка BG 56 UNCR 9660 3300 3003
18, BIC UNCRBGSF при банка „УниКредит Булбанк“, клон Казанлък. Краен срок за внасяне на
депозита – до изтичане на срока за подаване на
предложенията за участие в търга.
9. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки
работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване на
предложения за участие.
10. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 16 ч. на последния работен ден
преди датата на провеждането на търга.
11. Дата и място на провеждане на търга – в
сградата на Община Павел баня, стая № 8, на 35ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч.
12. Определя тръжна комисия по реда на чл. 8
от Наредбата за търговете и конкурсите.
13. Възлага на кмета на община Павел баня
организацията и провеждането на търга. След при-
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ключване на процедурата да внесе предложение в
Общинския съвет – Павел баня, за определяне на
спечелилия търга участник.
14. Упълномощава кмета на община Павел баня
да подпише от името на органа по приватизация
договор за приватизационна продажба със спечелилия търга участник.
Председател:
Н. Кавръкова
872

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 234
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 55155.12.69,
м. Атчаир, по КККР на землище Пазарджик за
обект: „Разширение на Гробищен парк“, с който
се обособява УПИ LXXXІІ-69, Гробищен парк,
съгласно червените и сините линии и надписи, с
устройствената зона „КОО“ и параметри, посочени
в проекта и таблицата към него.
Председател:
Х. Харалампиев
1032
РЕШЕНИЕ № 2
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1,
т. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и
предложение на кмета на общината Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Изменя т. 2.4, 3 и 4 от Решение № 85 от
28.03.2012 г., взето с протокол № 4 (ДВ, бр. 30
от 2012 г.), изменено и допълнено с Решение
№ 123 от 31.05.2012 г., взето с протокол № 8 (ДВ,
бр. 47 от 2012 г.), изменено с Решение № 166 от
26.07.2012 г., взето с протокол № 10 (ДВ, бр. 63 от
2012 г.), изменено с Решение № 226 от 29.11.2012 г.,
взето с протокол № 15 (ДВ, бр. 97 от 2012 г.) на
Общинския съвет – гр. Пазарджик, както следва:
„2.4. Размер на депозита: 1 700 000 лв., която
сума следва да бъде постъпила в банковата сметка,
посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч.
на 32-рия ден включително от датата на обнародването на това решение в „Държавен вестник“. Ако
последният ден от срока е неприсъствен, срокът
изтича на първия следващ присъствен ден.
3. Утвърждава тръжната документация – приложение 1 към това решение.
4. Определя нов състав на комисията за организирането и провеждането на търга, състояща се
от 5 членове.“
Председател:
Х. Харалампиев
1155
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ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 10
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Перущица, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за: оптична кабелна линия на „Нетгард“ – ООД,
от съществуваща шахта ШКС 02 (на път III8602) – през гр. Перущица – до нова ШКС 02,
изцяло разположена на територията на община
Перущица. Оптичната кабелна линия ще се
свърже с вече изградената такава в община
„Родопи“. На територията на община Перущица
кабелната линия започва от съществуваща шахта
на „Нетгард“ – ООД, разположена на землищната
граница между с. Брестовица, община „Родопи“,
и гр. Перущица, община Перущица, продължава
в югозападна посока по шосето за гр. Перущица
в поземлен имот 0.637 – полски път, преминава
през 0.641 – път IV клас, влиза в града северно от
кв. 129, преминава през града от североизточна в
югозападна посока, излиза от него по шосето за с.
Устина, община „Родопи“, южно от кв. 123 и кв.
127, през имоти: 0.789 – път IV клас, 0.791 – полски
път, 0.338 – напоителен канал, 3.682 – наводнени
орни земи (собственост на Община Перущица),
и завършва на границата на землище гр. Перущица, община Перущица, и с. Устина, община
„Родопи“. Общата дължина на трасето е 4600 м,
като 2419 м са в извънселищни територии, а
2274 м – в града, където трасето преминава по
тротоарите, на отстояния от имотните граници,
указани в схемата.
Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез председателя на Общинския съвет – гр. Перущица (чл. 215,
ал. 1, ал. 4, изр. 1 ЗУТ във връзка с чл. 25, т. 6
ЗМСМА).
Председател:
Ив. Муров
1125

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 374
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
външен водопровод и външно ел. захранване до
имот 071276, м. Подище, землище с. Скрът. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП за външнно ел. захранване, както следва: 000046, 000048, 071116, 001022, 001027, 004001,
004002, 004003, 004004, 004005, 004006, 004013, 004014,
004016, 004017, 004018, 004019, 004020, 071124, 064258,
землище с. Скрът, и за външен водопровод, както
следва: 000048, 000051, 000190, 000203, 000204, 000264,
000343, 000408, 000798, 000806, 000811, 000813, 000814,
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000823, 000831, 000139, 016004, 016005, 016007, 016008,
016010, 016011, 016017, 016021, 016022, 021009, 021010,
021018, 022001, 022002, 022003, 022004, 022005, 022013,
024014, 031001, 031017, 031018, 031020, 032007, 032008,
032020, 032021, 032023, 032024, 033001, 033009, 033010,
034007, 034028, 035015, 045222, 045391, 045396, 045398,
045865, 045909, 053831, 056381, 056394, 071069, 071124,
071116, 071117, землище с. Скрът.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Д. Танев
919
РЕШЕНИЕ № 274
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич,
одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на „Водохващане и водоснабдяване с. Габрене“ – речно
водохващане на „Дере Долно“ на кота 1311 м и
водопровод „Зеленика-2“ до съществуващ водопровод „Зеленика-1“ от точка 1 до точка 17 съгласно
приложения регистър на чупките на трасето.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ст. Николов
892

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-09-5
от 28 януари 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗР на ЗСПЗЗ в
изпълнение на влязло в сила Решение № 11096 от
24.10.2008 г. на ВАС по адм. дело № 927/2008 г.,
с което е отменена частично Заповед № 1402 от
24.07.2002 г. на Областния управител на област
Пловдив за одобряване на плана на новообразуваните имоти за местността Високата могила по
отношение на имоти с № 701.1386, № 701.1388
и № 701.3049 в землището на кв. Сушица, гр.
Карлово, община Карлово, област Пловдив, одобрявам нов план на новообразуваните имоти в М
1:1000 и регистър към него за имоти № 701.1386,
№ 701.1388, № 701.3049 и № 701.1413 в местността
Високата могила в землището на кв. Сушица,
гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.
Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 ПЗР на
ЗИДАПК (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу
одобрения план на новообразуваните имоти могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител на област Пловдив до Районния
съд – Карлово, в 14-дневен срок от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Здр. Димитров
1124
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ОБЩИНА РАДОМИР
РЕШЕНИЕ № 249
от 28 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 36, ал. 4 ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Радомир, одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – ИПРЗ (изменение на плана за регулация
и застрояване) и РУП (работен устройствен план)
в частта на кв. 167 за изменение на действащия
регулационен и застроителен план на гр. Радомир,
като:
1. С плана за регулация се изменя дворищната
регулация на УПИ Х-401, УПИ ХІ – за читалище,
който се отрежда за имоти пл. № 400, 2675, и УПИ
ХІІ – за КОО, се отрежда за имот пл. № 399 по
имотни граници, като се обособява нов УПИ ХV,
отреден за КОО и алея, преминаване между УПИ
ХІ-400, 2675 – за читалище, и УПИ ХV – за КОО,
до терена на ГПК „Наркооп“ в кв. 167.
2. С плана за застрояване се отрежда петно в
новообразувания УПИ XV – за КОО, за двуетажна
сграда, която покрива калкана на съществуваща
сграда в УПИ Х-401.
3. С работния устройствен план се определя силуетният план на застрояването в новообразувания
УПИ XV – за КОО, и част от кв. 167 на основание
чл. 36, ал. 4 във връзка с чл. 113, ал. 2 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ то може да бъде обжалвано по реда на
АПК чрез кмета на община Радомир пред Административния съд – Перник.
Председател:
Кр. Борисов
1127

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 390
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка със Заповед № 1468-РД-01-03
от 17.10.2012 г. на зам.-кмета на община Свищов с
мотивирано предписание за ПУП – специализирана
план-схема и ПП по чл. 150 ЗУТ и Решение № 1
от протокол № 8 от 14.11.2012 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение
с вх. № 889 от 29.11.2012 г. от кмета на община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – специализирана план-схема в регулационните граници на гр. Свищов, и парцеларен
план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа с трасе, преминаващо през
поземлени имоти (ПИ) 65766.501.16 – собственост на Министерството на икономиката, (ПИ)
65766.418.121 – собственост на „Свилоза“ – АД,
(ПИ) 65766.702.9564, (ПИ) 65766.702.9568 и (ПИ)
65766.702.9713 – общинска собственост, (ПИ)
65766.702.9712 – държавна собственост, (ПИ)
65766.702.9717 и (ПИ) 65766.702.9680 – общинска
собственост, (ПИ) 65766.702.4643, (ПИ) 65766.702.54,
(ПИ) 65766.704.71 и (ПИ) 65766.704.31 – неустановен собственик по КК и КР на землището на гр.
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Свищов, ЕКАТТЕ 65766, съгласно списък на имотите, засегнати от проекта за ПУП, съгласуван със
Служба по ГКК – Велико Търново, като части от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) по чл. 150 ЗУТ на обект: „Изграждане
на далекосъобщителна инфраструктура – подземна
тръбна мрежа на територията на гр. Свищов и
землището на гр. Свищов“.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Председател:
Св. Георгиева
1046

ОБЩИНА СВОГЕ
ЗАПОВЕД № 79
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 13 ЗМСМА
и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС във връзка с чл. 205, т. 1
ЗУТ, при условията на чл. 21, ал. 1, 2 и 7 и чл. 29,
ал. 1 ЗОС, при наличие на действащ подробен
устройствен план (ПУП), одобрен със Заповед
№ АБ-473 от 30.12.1982 г. на ОНС – София, и
частично изменен (ЧИ) със Заповед № 201 от
16.09.2010 г. на кмета на общината застроителен
и регулационен план (ЗРП) на мах. Калугерица,
с. Владо Тричков, Решение № 135 от протокол
№ 06 от 28.07.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Своге, експертна оценка на лицензиран оценител
от 4.08.2012 г., презаверена на 9.01.2013 г. с повисока стойност на отчуждаваните имоти спрямо
данъчните им оценки от 12.07.2012 г., обявление
№ 94-В-75 от 16.10.2012 г. по чл. 25, ал. 1 ЗОС,
публикувано в два централни и един местен
вестник: в. „Дума“ (бр. 259 от 7.07.2012 г.), в.
„Земя“ (бр. 214 от 7.07.2012 г. и в. „Своге днес“
(бр. 9 от 8.11.2012 г.), на интернет страницата
на общината – на 19.10.2012 г., поставено на информационното табло в сградата на общинската
администрация, при изпълнено условие по чл. 21,
ал. 7 ЗОС и непостъпили писменни искания по
чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ за изменение на подробния
план, подадена молба вх. № 94-В-75 от 19.05.2011 г.
от заинтересован собственик – Веска Борисова
Александрова, и при установена неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена
по друг начин, отчуждавам имотите в трасето на
обект – публична общинска собственост – улица
с о.т. 33а-33б-33в-44-45, между кв. 4 и 5 от ПУП,
одобрен ЗРП на махала Калугерица, с. Владо Тричков, община Своге, обособена след ЧИ на ЗРП,
представляващи части от имоти пл. № 771, 789, 787
и 786 по одобрения със ЗРП (ПУП) кадастрален
план (КП) на махала Калугерица, попадащи в
територия от населеното място, с предназначение
ниско жилищно застрояване, както следва:
– част от имот пл. № 771 в кв. 4 по ПУП
на махала Калугерица с графично измерена от
ПУП площ 190 кв. м, собственост на Лиляна
Игнатова Любенова и Елена Венкова по нот. акт
№ 535/1969 г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ
(парцели) VІII-772 и IХ-787 в кв. 5, УПИ (парцел)
XVІI-771 в кв. 4 и имот пл. № 789, с размер на
дължимото обезщетение 1786 лв.; целият имот пл.
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№ 771 е с площ 521 кв. м, като остатъкът от имота
е включен в УПИ (п-л) XVII-771 – собственост на
Тонка Христова Димитрова по нот. акт № 8/2010 г.;
– част от имот пл. № 789 в кв. 5 по ПУП
на махала Калугерица с графично измерена от
ПУП площ 130 кв. м, собственост на Владимир
Илиев Голабчев по нот. акт № 213/1964 г., при
граници по ПУП (ЗРП): УПИ (парцели) IХ-787
в кв. 5, имот пл. № 771 и им. пл. № 788 между
кв. 4 и 5, с размер на дължимото обезщетение
1222 лв.; целият имот пл. № 789 е с площ 890 кв. м,
като остатъкът от имота е останал в терен за
озеленяване (сервитут на високо напрежение) и
е собственост на Владимир Илиев Голабчев по
същия нот. акт;
– част от имот пл. № 787 в кв. 5 по ПУП на
махала Калугерица с графично измерена от ПУП
площ 126 кв. м, собственост на Сокол Александров
Василев и Къньо Димитров Костадинов по нот. акт
№ 326 и 327/1962 г., при граници по ПУП (ЗРП):
УПИ (парцели) IХ-787 и Х-787, имот пл. № 786,
им. пл. № 788 и имот пл. № 789 в кв. 5, с размер
на дължимото обезщетение 1184 лв.; целият имот
пл. № 787 е с площ 1210 кв. м, като остатъкът от
имота е включен в УПИ ІX-787, собственост на
Сокол Александров Василев, и УПИ Х-787, собственост на Веска Борисова Александрова по нот.
акт № 167 от 3.09.2010 г.;
– част от имот пл. № 786 в кв. 5 по ПУП на
махала Калугерица с графично измерена от ПУП
площ 110 кв. м, собственост на Маргарита и Елена Борисови Патлови по нот. акт № 689/1958 г.
и 690/1958 г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ
(парцели) ХIХ-786, ХХ-786, имот пл. № 787 и им.
пл. № 785 в кв. 5, с размер на дължимото обезщетение 1034 лв.; целият имот пл. № 786 е с площ
1080 кв. м, като остатъкът от имота е включен в
УПИ ХІX-786, собственост на Маргарита и Елена
Борисови Петрови по същия нот. акт, а УПИ ХХ786 е собственост на Вера Петрова Гикова по нот.
акт № 42/2004 г.
Паричното обезщетение да се внесе по набирателната сметка на Община Своге в „Общинска
банка“ – АД, ФЦ – Своге, и да се преведе по сметки
на правоимащите при влязла в сила заповед за
отчуждаване, но не по-рано от 17.02.2013 г. Ако
към момента на влизане на тази заповед в сила
е установено наличие на собственик с неизвестен
адрес или на спор за правото върху дължимо обезщетение или върху отчуждаван имот, паричното
обезщетение да се внесе в банката по сметка на
общината, а при обремененост с вещни тежести
за отчуждаваем имот паричното обезщетение да
се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
Заповедта може да се обжалва на основание
чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“. При обжалване само относно
размера на паричното обезщетение жалбата не
спира изпълнението є.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Миладин Савов – заместник-кмет на общината.
Кмет:
Ж. Цветков
1153
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ЗАПОВЕД № 80
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 13 ЗМСМА
и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС във връзка с чл. 205, т. 1
ЗУТ, при условията на чл. 21, ал. 1, 2 и 7 и чл. 29,
ал. 1 ЗОС, при наличие на действащ подробен
устройствен план (ПУП), одобрен със Заповед
№ АБ-473 от 30.12.1982 г. на ОНС – София, застроителен и регулационен план (ЗРП) на махала
Калугерица, с. Владо Тричков, Решение № 134
от протокол № 06 от 28.07.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Своге, експертна оценка на лицензиран
оценител от 4.08.2012 г., презаверена на 9.01.2013 г.
с по-висока стойност на отчуждаваните имоти
спрямо данъчните им оценки от 12.07.2012 г.,
обявление № 94-А-99 от 16.10.2012 г. по чл. 25,
ал. 1 ЗОС, публикувано в два централни и един
местен вестник: в. „Дума“ (бр. 259 от 7.07.2012 г.),
в. „Земя“ (бр. 214 от 7.07.2012 г. и в. „Своге днес“
(бр. 9 от 8.11.2012 г.), на интернет страницата
на общината – на 19.10.2012 г., поставено на информационното табло в сградата на общинската
администрация, при изпълнено условие по чл. 21,
ал. 7 ЗОС и непостъпили писменни искания по
чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ за изменение на подробния
план, подадена молба вх. № 94-А-99 от 17.06.2011 г.
от заинтересован собственик – Антонина Бончева
Такева – наследник на Георги Атанасов Такев, и
при установена неотложна общинска нужда, която
не може да бъде задоволена по друг начин, отчуждавам имотите в трасето на обект – публична
общинска собственост – улица-тупик с о.т. 72-77, в
кв. 14 от ПУП, одобрен ЗРП на махала Калугерица,
с. Владо Тричков, община Своге, обособена след
ЧИ на ЗРП, представляващи части от имоти пл.
№ 827, 820 и 819 по одобрения със ЗРП (ПУП)
кадастрален план (КП) на махала Калугерица,
попадащи в територия от населеното място, с
предназначение ниско жилищно застрояване,
както следва:
– част от имот пл. № 827 в кв. 14 по ПУП
на махала Калугерица, с графично измерена от
ПУП площ 86 кв. м, собственост на Васко Мит
ков Григоров – наследник на Васил Цветков
Стоев по нот. акт № 237/1975 г. и удостоверение
за наследници № 91 от 18.02.2009 г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (парцели) ХIХ-827,
XVІI-820 и имот пл. № 819 в кв. 14, с размер на
дължимото обезщетение 808 лв.; целият имот
пл. № 827 е с площ 1187 кв. м, като остатъкът
от имота е включен в УПИ (парцели) XІХ-827,
собственост на наследниците на Васил Цветков
Стоев по нот. акт № 237/1975 г., и ХХ-827, собственост на Любинка Велинова Цветкова по нот.
акт № 30/1984 г.;
– част от имот пл. № 820 в кв. 14 по ПУП на
махала Калугерица, с графично измерена от ПУП
площ 2 кв. м, собственост на Васил Кръстев Василев
по нот. акт № 425/1966 г., при граници по ПУП
(ЗРП): УПИ (парцел) ХVІІІ-820, имот пл. № 819
и имот пл. № 827 в кв.14, с размер на дължимото
обезщетение 19 лв.; целият имот пл. № 820 е с площ
1415 кв. м, като остатъкът от имота е включен в
УПИ (парцели) XVІІ-820, собственост на Весе-
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лин Димитров Белчев по нот. акт № 193/1988 г.,
и ХVІІІ-820, собственост на Станка Димитрова
Белчева по нот. акт № 199/1988 г.;
– част от имот пл. № 819 в кв. 14 по ПУП на
махала Калугерица с графично измерена от ПУП
площ 62 кв. м, собственост на наследниците на Георги Атанасов Такев по нот. акт № 228/1962 г., при
граници по ПУП (ЗРП): УПИ (парцели) ХVІ-819,
ХV-818, имот пл. № 820 и имот пл. № 827 в кв. 14,
с размер на дължимото обезщетение 583 лв.; целият
имот пл. № 819 е с площ 970 кв. м, като остатъкът
от имота е включен в УПИ XVІ-819, собственост
на Георги Атанасов Такев, по нот. акт № 228/1962 г.
Паричното обезщетение да се внесе по набирателната сметка на Община Своге в „Общинска
банка“ – АД, ФЦ – Своге, и да се преведе по сметки
на правоимащите при влязла в сила заповед за
отчуждаване, но не по-рано от 17.01.2013 г. Ако
към момента на влизане на тази заповед в сила
е установено наличие на собственик с неизвестен
адрес или на спор за правото върху дължимо обезщетение или върху отчуждаван имот, паричното
обезщетение да се внесе в банката по сметка на
общината, а при обремененост с вещни тежести
за отчуждаваем имот паричното обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“. При обжалване
само относно размера на паричното обезщетение
жалбата не спира изпълнението є.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Миладин Савов – заместник-кмет на общината.
Кмет:
Ж. Цветков
1154

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 368
от 4 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и предвид решаване на проблемите, свързани с
подобряване на местната инфраструктура в Община
Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект:
„Кабелна линия 20 kV и трафопост“, с трасе и
сервитути, предвидено да премине в поземлени
имоти и територии, ЕКАТТЕ 67800, както следва:
32.49; 32.31; 30.30; 1.256, землище на гр. Созопол.
Подробното описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид към предложението
(приложение № 1 – имоти, засегнати от сервитутни
линии).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Созопол до Административния съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
918
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ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 330
от 29 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод от
РШ на главен колектор Средец – Драчево, до ПИ
№ 000104 – друга селищна територия по КВС на
землището на с. Драчево, община Средец, област
Бургас, за водоснабдяване на обект „Животновъден
комплекс“.
Трасето на водопровода преминава през:
ПИ № 000133 – общински път ІV клас, ПИ
№ 0 0 0 1 0 1 – р е к а – д ъ р ж а в н а с о б с т в е н о с т,
ПИ № 000105 – общински път ІV клас, и ПИ
№ 0 00 1 0 8 – о бщ и нс ки п ол с ки п ът, до ПИ
№ 000104 – друга селищна територия по КВС на
с. Драчево, собственост на „Агро – ИД“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Средец до
Административния съд – Бургас.
Председател:
Н. Палова
1174

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 278
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, Решение № К-5, т. 1, 2, 3 и 4 от 28.09.2012 г. на ОД
„Земеделие“ – Ловеч, Решение № 6 от протокол
№ 18 от 19.12.2012 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията (ОЕСУТ) и молба
вх. № 0658-45 от 25.10.2012 г. от Златомир Димчев
Златев Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване за поземлен имот
№ 73198.55.116 по кадастаралната карта на гр.
Троян, заедно с приложените парцеларен план за
трасета за кабелно електрозахранване и водопровод и схема за В и К, като имотът се отрежда „За
жилищно строителство“.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
М. Акимов
1030
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 279
от 24 януари 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Троян, не
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор
80981.229.1, местност Иванска лъка, с. Черни Осъм,
община Троян.
Мотиви:
1. Въпросният терен се намира извън регулационния план на с. Черни Осъм.
2. Имотът е придобит съгласно н.а. № 108/1998 г.
чрез покупко-продажба, като парцел 4 „За складове
за груб фураж към овчарник в парцел 3“ по генералния план на площадка „Овчарници на Иванска
лъка“, намираща се в землището на с. Черни Осъм
и одобрен от РС „ЗиЗ“ – Ловеч.
3. Съгласно скица № 21447 от 25.07.2012 г. на
СГКК – Ловеч, имотът е с площ 927 кв. м; трайно
предназначение на територията – „земеделска“;
начин на трайно ползване – „за друг вид производствен, складов обект“.
4. Към предложения проект за одобряване е
представено становище на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Плевен, в което се
казва, че при реализацията на инвестиционното
намерение няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени
зони от мрежата Натура 2000.
Въпросът за съвместимостта на предвиденото в
проекта създаване на „курортна зона“ и реализираната вече в непосредствена близост „производствена
зона“ (на около 40 м) не се третира. Не е представено становище на РЗИ – Ловеч, по въпроса като
отговорна по този проблем институция.
Счита за нецелесъобразна промяната на статута
на имота в зона „за отдих и рекреация“ съгласно
предложения проект. Имотът трябва да има статут,
по-близък до производствени и обслужващи дейности, а не да се създава несъвместимост с вече
реализирани производствени дейности в съседство.
Председател:
М. Акимов
915

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 305
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на част
от жилищен район „Република“ между ул. Акация,
ул. Могила, ул. Ятак и ул. Ястреб, гр. Хасково.
Изменението на плана за регулация се състои във:
Променя се уличната регулация по ул. Ястреб от
ул. Картечар до ул. Ятак. Проектира се продължение
на ул. Ястреб на запад до ул. Акация и на изток
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през имот с идентификатор 77195.727.353. Ширината на улицата е 14,50 м – две платна по 3,50 м,
южен тротоар – 5 м, и северен тротоар – 2,50 м.
Променят се очертанията на квартал 8.
Проектират се улици с ширина 9 м – две платна
по 3 м и тротоари по 1,50 м по улиците Айтос, Баба
Вида, Надежда, Картечар, Лале, Звезда, Република,
Росица и Ятак в участъка между ул. Ястреб и ул.
Могила. Урегулират се нови квартали с номера
съответно 843, 844, 845, 717, 4, 3, 754 и 755.
Проектира се улица с ширина 9 м – две платна
по 3 м и тротоари по 1,50 м, източно от имота на
„ВиК“ – ЕООД, Хасково, в участъка между ул.
Ястреб и ул. Могила. Променят се очертанията
на квартал 6.
Проектират се улици с ширина 9 м – две платна
по 3 м и тротоари по 1,50 м, източно от ул. Ятак,
които урегулират нови квартали с номера 837,
838, 839 и 840.
Проектират се улици с минимална ширина
6 м – две платна по 2 м и тротоари по 1 м, които
урегулират нови квартали с номера 841, 842 и кв.7.
Предвид това, че част от проектната улица по
действащия план за регулация от о.т. 3404 до о.т. 3135
не е реализирана, се проектира улица с минимална
ширина 6 м – две платна по 2 м и тротоари по 1 м,
която свързва ул. Могила с вътрешнокварталната
улица пред (западно от) жилищен блок № 27 в
ж.к. Орфей. Урегулира се нов квартал с номер 646.
Урегулират се следните поземлени имоти:
В квартал 3:
Променят се размерите и очертанията на УПИ
I с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
II с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
III с предназначение „За жилищно строителство“.
Урегулира се УПИ IV с предназначение „За
комплексно ниско жилищно застрояване“.
Урегулира се УПИ V с предназначение „За
комплексно ниско жилищно застрояване“.
Урегулира се УПИ VI с предназначение „За
жилищно строителство“.
Урегулира се УПИ VII с предназначение „За
жилищно строителство“.
В квартал 4:
Променят се размерите и очертанията на УПИ
I с предназначение „За жилищно строителство“
Променят се размерите и очертанията на УПИ
II с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
III с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
IV с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
V с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VI с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VII с предназначение „За обществено обслужване“
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VIII с предназначение „ За жилищно строителство“.
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Променят се размерите и очертанията на УПИ
IX с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
X с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
XI с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
XII с предназначение „За жилищно строителство“.
Урегулира се УПИ XIII с предназначение „За
комплексно ниско жилищно застрояване“.
В квартал 6:
Променят се размерите и очертанията на УПИ
I с предназначение „За ВиК“.
Урегулира се УПИ II с предназначение „За
жилищно строителство“.
Урегулира се УПИ III с предназначение „За
жилищно строителство“.
В квартал 7:
Урегулира се УПИ I с предназначение „За комплексно ниско жилищно застрояване“.
В квартал 8:
Урегулира се УПИ I с предназначение „За жилищно строителство“.
В квартал 646:
Урегулира се УПИ I с предназначение „За жилищно строителство“.
В квартал 717:
Променят се размерите и очертанията на УПИ
I с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
II с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
III с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
IV с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
V с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VI с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VII с предназначение „За обществено обслужване“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VIII с предназначение „За обществено обслужване“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
IX с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
X с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
XI с предназначение „За жилищно строителство“.
Урегулира се УПИ XII с предназначение „За
комплексно ниско жилищно застрояване“.
В квартал 754:
Урегулира се УПИ I с предназначение „За комплексно ниско жилищно застрояване“.
Урегулира се УПИ II с предназначение „За
комплексно ниско жилищно застрояване“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
IV с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
V с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VI с предназначение „За жилищно строителство“.
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Променят се размерите и очертанията на УПИ
VII с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
XI с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
XII с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
XIII с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
XIV с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
XV с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
XVI с предназначение „За жилищно строителство“.
В квартал 755:
Урегулира се УПИ I с предназначение „За комплексно ниско жилищно застрояване“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
II с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
III с предназначение „За жилищно строителство“ .
Променят се размерите и очертанията на УПИ
IV с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
V с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VI с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VII с предназначение „За жилищно строителство“.
Променят се размерите и очертанията на УПИ
VIII с предназначение „За жилищно строителство“.
В квартали 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844
и 845:
Урегулира се УПИ I с предназначение „За комплексно ниско жилищно застрояване“.
Изменението на плана за регулация е показано
с кафяви и зелени линии и надписи в проекта.
С изменението на плана за застрояване за
жилищен район „Република“ се предвижда ниско
застрояване за жилищни нужди при следните показатели на застрояване:
етажност – от 1 до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60%;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 40%.
Линиите на застрояване 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 Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
1117
РЕШЕНИЕ № 306
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за реконструкция на електропровод ВЕЛ
220 kV „Константиново“ при км 52+380, попадащ

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

в землището на с. Александрово, община Хасково
(обект АМ „Марица“ „Оризово – Капитан Андреево“, участък „Оризово – Харманли“).
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
1118
РЕШЕНИЕ № 321
от 14 декември 2012 г.

ВЕСТНИК
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начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
мрежите и 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 Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
1120

ОБЩИНА ШУМЕН

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за имот № 059012, м. Вълчан баир,
землище на с. Клокотница, община Хасково.
За имот № 059012, м. Вълчан баир, землище на
с. Клокотница, се определя застрояване „За техническа инфраструктура“, при следните показатели
на застрояване:
височина – до 38 м (за телекомуникационно
съоръжение);
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 30%;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 0,2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 50%;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване 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 Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
1119
РЕШЕНИЕ № 322
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схема и парцеларен план за
електрозахранване за поземлен имот № 000039, м.
Хъдирлек, землище на с. Текето, община Хасково.
С плана за застрояване в североизточната част
на имота се определя площадка за разполагане на
телекомуникационни съоръжения. Показателите
на застрояване за частта от поземления имот
№ 000039, м. Хъдирлек, землище на с. Текето,
представляваща площадка за съоръжения, са,
както следва:
етажност – 1 етаж, височина – до 31 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80%;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,0;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20%;

РЕШЕНИЕ № 317
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вx. № 94-М-354 от 26.06.2012 г., Заповед № РД-25-628
от 18.04.2012 г. за разрешаване изработването на
ПУП, Решение № 7, т. 2.1, 2.2 и 2.3 от 13.11.2012 г.
за утвърждаване на площадка и трасе за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и
становище на ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 1 от
8.01.2013 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за участъка извън урбанизираната територия за
външно елзахранване и водопровод до имот с
идентификатор 83510.650.699 по кадастралната
карта на гр. Шумен в местността Под манастира.
Одобрява се ПУП – парцеларен план по приложената скица, изведена с № 667 от 4.12.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
Председател:
Г. Колев
1128
РЕШЕНИЕ № 318
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление
вх. № 94-П-136 от 26.04.2012 г., Заповед за допускане
изменение на ПУП № РД-25-846 от 15.05.2012 г.,
Решение на комисията за земеделските земи
№ КЗЗ-18, т. 121 от 22.08.2012 г. и становище на
ОбЕСУТ по т. 3 на протокол № 1 от 8.01.2013 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ с обхват
част от кв. 18 по плана за регулация на с. Васил
Друмев и част от кадастрален район 74 от извънселищната територия в землище Васил Друмев
при следните условия:
С плана за регулация се включва в регулационните граници на населеното място имот с идентификатор 10176.74.169 по кадастралната карта на
с. Васил Друмев като нов УПИ ІХ-169 в кв. 18 по
плана на с. Васил Друмев.
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С плана за застрояване се определя застрояване
за УПИ ІХ-169 със следните показатели:
Устройствена зона – „Жм“.
Начин на застрояване – свободно.
Характер на застрояване – определя се ниско
с Н до 8 м.
Одобряват се:
ПУП – ПР съгласно корекциите със зелени
линии, надписи и щрихи по приложената скица с
№ 12 от 11.01.2013 г., ПУП – ПЗ по приложената
скица с № 13 от 11.01.2013 г. и схема на озеленяването по приложената скица с № 14 от 11.01.2013 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от съобщаването на
заинтересованите лица чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
Председател:
Г. Колев
1129
Имот

Местоположение на имота

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ЯКОРУДА
ЗАПОВЕД № 253
от 12 ноември 2012 г.
На основание чл. 44, ал.1 и 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин – за изменение на улична
регулация съгласно влязъл в сила ПУП – план за
улична регулация между о.т. 78 и о.т. 81 (улица
между кв. 18 и кв. 19) по плана на с. Юруково,
община Якоруда, одобрен с Решение № 73 (протокол
№ № ОбС-07) от 14.05.2012 г., нареждам:
Отчуждавам следните части от имоти – частна
собственост, намиращи се в землището на с. Юруково, община Якоруда, описани по вид, местоположение, собственици, засегната площ и размер
на парично обезщетение, както следва:

Собственици/наследници
на:

Засегната
площ, кв. м

Стойност на
обезщетението, лв.

Поземлен
с. Юруково, община Яко- Сабри Муса Медаров
имот № 219 руда, кв. 18 и кв. 19, между Джемал Муса Медаров
о.т. 78 и о.т. 81

127,65

1055 лв.

Поземлен
с. Юруково, община Яко- Мехмед Джемал Каназирев
имот № 220 руда, кв. 18 и кв. 19, между
о.т. 78 и о.т. 81

104,86

865 лв.

Поземлен
с. Юруково, община Яко- Муса Сабри Елански
имот № 227 руда, кв. 18 и кв. 19, между
о.т. 78 и о.т. 81

220,17

1820 лв.

Поземлен
с. Юруково, община Яко- наследници на Алдин Деньов
имот № 232 руда, кв. 18 и кв. 19, между Еланчев – Рефика Ибрахим
о.т. 78 и о.т. 81
Бузгьова, Фатиме Ибрахимова Медарова и Ибрахим
Ибрахим Еланчев

161,17

1330 лв.

Поземлен
с. Юруково, община Яко- Ибрахим Ибрахим Еланчев
имот № 231 руда, кв. 18 и кв. 19, между
о.т. 78 и о.т. 81

144,56

1195 лв.

Поземлен
с. Юруково, община Яко- наследници на Алдин Деньов
имот № 232 руда, кв. 18 и кв. 19, между Еланчев – Рефика Ибрахим
о.т. 78 и о.т. 81
Бузгьова, Фатиме Ибрахимова Медарова и Ибрахим
Ибрахим Еланчев

115,91

960 лв.

Сумата по обезщетението ще бъде внесена в Банка „Интернешънъл Асет Банк“ – клон Якоруда, и
ще бъде изплатена след влизане на заповедта в сила.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Благоевград.

1116

Кмет:
Н. Кафелов

С Т Р.
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32. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 145, ал. 2
ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал
Разрешение за строеж № РС-4 от 28.01.2013 г. на
ДП „Пристанищна инфраструктура“ за обект:
„Рехабилитация на настилките на част от зоната за обработка на контейнери в пристанищен
терминал Бу ргас-запад, Бу ргас, Пристанище
Бургас, ПИ № 07079.618.21“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок след
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
1175
Тотю Младенов – председател на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт,
на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следния поименен
състав на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: Асия Иванова Гонева,
Владимир Теофилов Туджаров, Галина Добрева
Маринска, Димитър Витанов Бранков, Димитър
Радославов Манолов, Евгений Якимов Иванов,
Емил Георгиев Мирославов, Зорница Димитрова
Русинова, Красимир Неделчев Стефанов, Минчо
Илиев Вичев, Росица Владимирова Павлова,
Станимир Цоцов Цоцов, Стефан Венев Василев
и Тотю Младенов Младенов.
937
86. – Управителният съвет на Гаранционния
фонд на основание чл. 311ж, т. 5 от Кодекса за
застраховането обнародва:
Годишен финансов отчет за дейността на обез
печителния фонд за 2012 г.
I. Отчет за всеобхватния доход
Съдържание

2

2

II.

Разходи

2.1.

Разходи за дейността
(изплатени гарантирани размери на застрахов ат е л н и в з ем а н и я
по задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ и „Злополука“)
Ра з ход и – и зп лат ен и
суми на потребители на
Международна застраховат ел на ком па н и я
„Европа“ – АД
Ра з ход и – и зп лат ен и
суми на потребители на
застрахователна компания „Хилдън“ – АД
Разходи от обезценка
на финансови активи
Общо разходи
Резултат от дейността
на фонда

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

III.

3

4
0

46

37

9

265

5

265
6 112

51
5 968

II. Отчет за паричните потоци
Наименование на паСума в хил. лв.
ричните потоци
Текуща
Пред
година
ходна
година
2012
2011
Парични наличности в
началото на годината

13 264

13 589

2.

Парични постъпления
от застрахователи

5 346

5 275

3.

4.

Пари ч н и по т оц и з а
закупуване и продажба
на ДЦК

3 573

-6 299

2012

Предходна
година
2011

Парични плащания за
гарантирани размери
н а з а с т р а хо в ат е л н и
вземания

3

4

5.

Пари ч н и по т оц и о т
финансовата дейност

1 010

745

6.

Сума в хил. лв.

I.

Приходи

1.

Приходи от застрахователи (чл. 311и, т. 3
и 4 от Кодекса за застраховането)

4 452

4 276

2.

Приходи от застрахователи (чл. 311и, т. 1
и 2 от Кодекса за застраховането)

894

999

3.

Фи на нс ови п ри ход и
(приходи от лихви)

1 007

744

4.

Др. п ри х. – ч л. 311з,
т. 5 във вр. с § 146,
ал. 2 ПЗР ЗИД на КЗ

5.

Разходи от преоценка
на финансови активи
Общо приходи

1
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24
6 377

6 019

-46

Парични наличности
23 193
13 264
в к ра я на г од и нат а
(1+2+3+4+5)
Гл. счетоводител:
Изпълнителен директор
В. Георгиева
и председател:
Б. Михайлов
1051
12. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 1 от 21.01.2013 г. за възлагане на недвижим имот
възлага на купувач Елза Северинова Георгиева с
адрес за кореспонденция: гр. Тополица, община
Айтос, област Бургас, следния недвижим имот,
отнет в полза на държавата, представляващ:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.182.1.21 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
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№ РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, съгласно схема № 3646 от
6.02.2012 г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, с адрес: Бургас, п.к. 8000, бул.
Демокрация 77, ет. 1, представляващ ап. 2 „А“,
намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 07079.607.182, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива
на обекта: 1, с площ 53,88 кв. м, с прилежащи
части: избено помещение – 3,31 кв. м, както и
съответните кв. м ид. части от общите части на
сградата, при съседни самостоятелни обекти в
сградата за ниво 1: на същия етаж: 07079.607.182.1.2,
07079.607.182.1.1; под обекта: 07079.607.182.1.17,
07079.607.182.1.19, 07079.607.182.1.18; над обекта:
07079.607.182.1.4, а съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот представляващ: апартамент на първи жилищен етаж под
№ 2 „А“ с площ 53,88 кв. м, състоящ се от: спалня,
дневна с кухненски бокс, баня-тоалетна и антре,
с една тераса, при граници: североизток – вътрешен двор, северозапад – апартамент № 1 и
стълбище, югоизток – калкан, югозапад – ап. 2
на Вася Драгиева Нефритова и стълбище, отгоре – апартамент № 4, отдолу – гаражи, ведно с
избено помещение с площ 3,31 кв. м, при граници: североизток – коридор, северозапад – изба,
югоизток – калкан, югозапад – коридор, както
и съответните кв. м идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
терена, на който е построена масивната жилищна
сграда, представляващ урегулиран поземлен имот
УПИ XVII-228, целият с площ 491,30 кв. м по
плана на ж.к. Лазур – Бургас. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
1052
1. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за академична длъжност
„доцент“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление: 3.8. Икономика, научна специалност:
05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка (финанси), за нуждите на катедра
„Финанси и кредит”, със срок 2 месеца от датата
на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „Докторантура и академично
израстване”, тел. 0631/66-362.
1132
3. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
1.3. педагогика на обучението по химия (методика
на обучението по химия) – един; 1.2. педагогика
(ИКТ в образованието) – един; 3.3. политически
науки (политикономия) – един; 3.2. психология
(възрастова и педагогическа психология, педагогическа психология) – един; 2.3. философия
(теория на познанието) – един; 4.6. информатика
и компютърни науки (програмиране) – един;
2.2. история и археология (класическа археология) – един; 4.3. биологически науки (хистология) – един; 4.6. информатика и компютърни
науки (база от данни, анализ и проектиране на
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информационни системи) – един; 1.3. педагогика
на обучението (методика на обучението по български език) – един; доценти по: 1.2. педагогика
(професионално образование, професионална
подготовка и квалификация на учители) – един;
4.6. информатика и компютърни науки (програмиране) – един; 4.3. биологически науки (генетика – фармакогенетика и епигенетика) – един; 4.1.
физически науки (метеорология) – един; главни
асистенти по: 3.8. икономика (финанси и счетоводство) – един, с изискване кандидатите да са
защитили докторска дисертация в областта на
финансите и/или счетоводството; 4.1. физически
науки (физика на елементарните частици) – един;
2.3. философия (реторика) – един; 3.3. политически науки (социална оценка на въздействието от
публични политики) – един; 4.1. физически науки
(обща физика – механика, молекулна физика,
електричество и магнетизъм, оптика) – един;
1.3. педагогика на обу чението (методика на
обучението по български език) – един; 4.1. физически науки (ядрена физика – дозиметрия и
лъчезащита) – един; 2.1. филология (антична
и западноевропейска литература) – един; 4.1.
физически науки (метеорология) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
1199
13. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: професори: област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.3. Философия –
един; област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление 7.4.
Обществено здраве (социална медицина) – един;
доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.9. Туризъм (мениджмънт на развлекателната индустрия); главен асистент, област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал”, офис 215, тел.
8110235, 8110215.
1133
57. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурси за: главни асистенти в професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки (Сервизно ориентирани информационни
архитектури и уеб услуги) – един; в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Информационни технологии и ресурси в университетска комуникационна среда) – един, и доцент в професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Комуникационни и мотивационни практики при обучението по чужд
език), всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел.
за справки: 970-85-83.
1103
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1. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява следния конкурс
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2012/2013 г. в
съответствие с Решение № 375 от 11.05.2012 г. на
Министерския съвет:
№ Шифър
по
ред

Области на
висше образование, професионални
направления и
докторски програми

1.

Педагогически
науки

1.2.

Педагогика

1.

2.

3.

1.3.
1.

редовно

Теория на възпитанието
и дидактика
(Педа г ог и ческ и теории и
т ех нолог и и за
овлад яване на
математически
дейности)

1

Теория и методика на физическото възпитание и спортната т ренировка
(вкл. методика
на лечебната
ф и з к у л т у р а)
(баскетбол)

1

задочно

1

2.

Ме т од и к а на
обу чението по
физика

-

3.

Ме т од и к а на
обу чението по
математика

1

4.

Ме т од и к а на
обу чението по
музика

1

2.1.

Филология

Области на
висше образование, професионални
направления и
докторски програми

ОНС
„Доктор“

задочно

Българска литература
1.

Съвременна
б ъ л гарск а л итература на ХХ
век

1

Литерату ра на
народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и
Австралия
2.

А мериканска
литература

1

3.

Френска литература

1

4.

Общо и сравнително езикознание – съпоставително езикознание (английски език)

1

5.

Славянски езици
Руски език
2.2.

Педагогика на
обучението по...
Ме т од и к а на
обу чението по
математика в
началните класове

БРОЙ 14

редовно

„Доктор“

1

Ху м а н и т а р н и
науки

№ Шифър
по
ред

ОНС

Теория на възпитанието и
дидактика (Педагогически теории и технологии за овладяване на музикални
дейности)

2.

ВЕСТНИК

1

История и археология

1.

Нова и най-нова
обща история

1

2.

Нова и най-нова обща история
(Балканска история)

1

3.

Средновековна
обща история

1

2.3
1.
1

История на философията
3.

Социални, стопански и правни
науки

3.1.

Социология,
антропология и
науки за културата

1.

Социология
3.2.

1.

Философия
2

1

Психология
Психология на
труда и професиона лна психодиагностика

1

1

БРОЙ 14
№ Шифър
по
ред

ДЪРЖАВЕН
Области на
висше образование, професионални
направления и
докторски програми

ОНС
„Доктор“

редовно
3.5.

1.

3.6.

1.
4.
1
4.5.
1.
4.6.

Право

1.

Г ра ж да нско и
семейно право

2.

Трудово право
и о б щ е с т в ено
осигуряване

1

3.

Меж дународно
право и международни отношения

1

4.

Наказателен
процес

1

3.7.

1

Социално управление

1

1

2.

Икономика
и у правление
(и н д у с т р и я)
(стопанско управление)

1

1

1

1

3.9.

Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка
Организация и
управление извън сферата на
материа лното
производство
Организация и
управление извън сферата на
материа лното
производство
(социа лно-к ултурната сфера)
Туризъм

1.

2.

3.

1

1

5.
5.3.
1.

1.

Икономика

1.

1

Администрация
и управление

3.8.

№ Шифър
по
ред

задочно

Обществени
комуникации и
и нф орма ц ионни науки
Обществени
комуникации и
и нф орма ц ионни науки (приложение на
новите информационни технологии в PR)
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Области на
висше образование, професионални
направления и
докторски програми

ОНС
„Доктор“

редовно
Икономика и уп2
равление по отрасли (туризъм)
Природни науки, математика
и информатика
Математика
Изследва не на
операциите
Информатика
и компют ърни
науки
Информатика
Технически науки
Комуникационна и компютърна техника
Компютърни
с ис т ем и , комплекси и мрежи
Общо

задочно
1

1

1

1

1

31

10

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи:
1. заявление до ректора за участие в конкурса; 2.
автобиография (европейски образец); 3. ксерокопие
на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; 4. удостоверение за признато висше
образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. мотивационно писмо за
участие в конкурса; 6. медицинско свидетелство;
7. други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията им в съответната научна област;
8. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс 50 лв. – плащането
се извършва в касата на ЮЗУ „Неофит Рилски“
(ректорат, ет. 2, стая 206). Всички документи се
представят приложени в папка. Документите се
приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
1069
68. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор по 01.06.08 биофизика в сектор „Физика и биофизика“ към катедра
„Химия и биохимия, физика и биофизика“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
1068
1. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и
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компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии“, научна специалност
„Автоматизация на области от нематериалната
сфера“, за нуждите на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване
на документи – д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.
082/888-455; 0882390043.
1029
52. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.09
Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология за нуждите на лаборатория „Преносни
процеси в многофазни системи“ – двама, и за
нуждите на лаборатория „Химични и биохимични
технологии“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103,
вх. Б, ет. 1, стая 102, тел. 870-42-49.
939
2. – Националният център по заразни и па
разитни болести – София, обявява конкурси за 3
академични длъжности главен асистент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
в професионално направление 7.1. Медицина по
научната специалност 01.06.12 Микробиология за
нуждите на отдел „Микробиология“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко
Сакъзов 26, тел. 02/8468307; 02/8432175.
940
63. – Националният диагностичен научноиз
следователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов”, София,
обявява конкурси към секция „Екзотични и
особено опасни инфекции“ за: доцент по 04.03.12
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните и
професор по 04.03.12 Епизоотология, инфекциозни
болести и профилактика на заразните заболявания
по животните, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
участие в конкурса се подават в деловодството на
НДНИВМИ, бул. Пенчо Славейков 15, за справки
тел. 02 952 12 77 и на страницата на института:
www.vetinst-bg.com.
938

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обявява, че е постъпила
Заповед № РД-09-74 от 13.12.2012 г. от областния
управител на област Бургас, с която се оспорва
Решение № 202 на Общинския съвет – гр. Айтос, в частта му, с която се изменя чл. 53, т. 2.1,
изречение последно и чл. 53, т. 33 от Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
26.02.2003 г. за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Айтос, прието по т. 3 от дневния ред
на заседанието, проведено на 23.11.2012 г., отразено в протокол № 14, входиран в областната
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администрация – Бургас, с вх. № 61-00-168(1)
от 29.11.2012 г., по което е образувано адм.д.
№ 2598/2012 г., насрочено за 9.04.2013 г. от 10 ч.
1162
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4434/2012 г. по оспорване,
предявено от Васил Маринов Неделчев и Йорданка
Христова Неделчева, на Решение № 551-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на ПУП – ПУР на с.о. „Траката“,
гр. Варна, в частта на имот № 627, кв. 157, между
о. т. 46 – 47 и 300 – 299а. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което да 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 заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Васил Маринов Неделчев
и Йорданка Христова Неделчева.
972
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Маргарита
Петкова Димитрова от Варна на Решение № 552-6
по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г.на Общинския съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), с
което е одобрен план за улична регулация на кв.
Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и
м. Кокарджа, в частта на имот 2025. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници по адм.д. № 4246/2012 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа реквизитите по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Маргарита
Петкова Димитрова жалба.
973
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от „Юнисървис“ – ЕООД, на Решение № 552-6 по протокол
№ 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), с което е одобрен
план за улична регулация на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа,
в частта на имот 2315. Заинтересованите лица
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могат да се конституират като ответници по адм.
дело № 4241/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от „Юнисървис“ – ЕООД, жалба.
974
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Надежда
Томова Гущерова и Гено Томов Гущеров на
Решение № 552-6 по Протокол № 10 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
(ДВ, бр. 70 от 2012 г.), с което е одобрен план
за улична регулация на кв. Изгрев, включващ:
м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, в
частта на имот 452. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по адм.
дело № 4073/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Надежда
Томова Гущерова и Гено Томов Гущеров жалба.
975
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4774/2012 г. по оспорване,
предявено от Тодор Димитров Митев, на Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с.о. „Траката“, гр. Варна, в частта относно имот
№ 1948, кв. 106, между осови точки 68≡210157-6970≡210442 и между 69-907-906. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, което да
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 заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Тодор
Димитров Митев.
1134
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Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4570/2012 г. по оспорване,
предявено от Хюсеин Хюсеин Мустафа, на Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, Варна, в частта на имот № 869,
кв. 136, между осови точки 1124-1123-1152. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да 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 заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадената жалба от
Хюсеин Хюсеин Мустафа.
1135
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 4350/2012 г. по описа на
Административния съд – Варна, по жалба на Рена
Димитрова Петкова, Ангела Ангелова Борисова
и Дина Махмуд Рукая срещу Решение № 552-6
от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, в частта относно поземлен имот 2562, кв.
Изгрев (стар № 2972А по плана на ж.к. Изгрев),
с което е одобрен план за улична регулация на
улици и поземлениимоти за обекти – публична
собственост – ПУП – ПУР на кв. Изгрев, включващ м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа,
при граници: път за с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско землище и с.о. „Сълзица“, в
т. ч. и схеми: ВиК, електрозахранване, идейна
план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
1136
Административният съд – Варна, на основанеи чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 4401/2012 г. по описа на
Административния съд – Варна, по жалба на Стилиян Йотов Йотов срещу Решение № 550-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
частта относно имот с ид. № 2522.489 с.о. „Акчелар“, гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР на
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улици и поземлени имоти за обекти – публична
собственост, на с.о. „Акчелар“, като от обхвата
на разработката се изключат поземлени имоти
за обекти – публична собственост, квартали:
42, 43, 44, 45, 46, 49 и частта от кв. 24, западно
от УПИ III-9520, за озеленяване и инженерна
инфраструктура, в т. ч. и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения,
схема за електроснабдяване, схема за ВиК, схема
за газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок 1
месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
1137
Административният съд – Варна,VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Стефан Иванов Бянов на Решение № 467-2 от 4 и 5.07.2012 г.
и допълващото го Решение № 552-6 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУР на кв. Изгрев, включващ м.
Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджата, в т. ч.
и схеми: водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, идеална план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема,
в частта на ПИ 1384 по ПУР. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по а.д. № 4483/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Стефан
Бянов жалба.
1138
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 4431/2012 г. по описа на ХVІ състав
по жалба от „Ай Деа“ – АД, София, представлявано от Ирина Величкова Попова-Момчилова,
против Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
план за улична регулация на улици и поземлени
имоти за обекти – публична собственост, в частта
му за СО „Ваялар“, ПИ № 151. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок един месец от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със съдържание съобразно
чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането
им като ответници в производството.
1177
Административният съд – Варна, на основанеи чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 110/2013 г. по описа на ХVІ
състав по жалба от Виолета Асенова Асенова
против Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
план за улична регулация на улици и поземлени
имоти за обекти – публична собственост, на СО
„Акчелар“ в частта му за ПИ № 2522.923 и ПИ
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№ 2522.224. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в срок един месец от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ могат
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
1178
Административният съд – Варна, ХХХІІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 4443/2012 г. по оспорване, предявено от Дойчин Цветков Панайотов
и Валентин Цветков Панайотов срещу Решение
№ 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на ОбС – Варна, за
одобряване на ПУП – ПУР на с.о. „Ваялар“ за
имот № 150. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление за конституиране като
ответник в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, като
представят заявление до А дминистративния
съд – Варна, което да 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 заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Дойчин Цветков Панайотов и Валентин Цветков
Панайотов.
1179
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 138/2013 г. по описа на ХVІ състав по
жалба от Генади Петров Генадиев против Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на план за улична
регулация на улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост, на СО „Акчелар“ в
частта му за ПИ № 2522.227 и ПИ № 2522.224.
Съдът указва на заинтересованите лица, че в срок
един месец от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
1180
Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е направено оспорване от Калинка Кирова
Каменова с предмет Решение № 551-6/26 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
в частта му за ПИ 461 относно проектираните
през имота улици в о.т. 183-941;1001-1008; 1531845-844. Заинтересованите лица могат да подадат
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заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм.д. № 4652/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
1181
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 113/2013 г. по оспорване,
предявено от Неделчо Илиев Тименов, срещу Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на СО „Акчелар“ (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно
ПИ с идентификатор 10135.2522.246 по КК на гр.
Варна, район „Приморски“, местност „Акчелар“.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответник в едномесечен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, като представят заявление до
Административния съд – Варна, което да 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 заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Неделчо Илиев Тименов.
1182
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 158/2013 г. по оспорване, предявено от Калинка Кирилова Каменова
срещу Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на СО „Ваялар“, СО „Траката“, и
СО „Горна Трака“ (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно
ПИ № 10, кв. 90. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране като
ответник в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна,
което следва да 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

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Калинка Кирилова Каменова.
1183
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 и 3 ЗУТ съобщава,
че по оспорване, предявено от Георги Димитров
Георгиев, е образувано адм. дело № 132/2013 г.по
обжалване на Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване
на ПУП – ПУР на с.о. „Траката“, гр. Варна, в
частта относно имот № 6094, кв. 113, между осови точки 849-850-851 и в частта на предвидения
УПИ ІІ-9515 „за инженерна инфраструктура“.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да 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 заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадената жалба от
Георги Димитров Георгиев.
1184
Административният съд – Пазарджик, ІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
от Даниела Петърнейчева – районен прокурор
при Районна прокуратура – Пещера, против чл. 18
от Наредбата за организация на движението,
дисциплината на водачите на превозни средства
и пешеходците в община Брацигово, приет с
Решение № 252 от 20.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Брацигово. По протеста е образувано адм.д. № 86/2013 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.02.2013 г. от 10,30 ч.
1139
Благоевградският районен съд призовава
Конс т а н т и но с П и ри л л ис (KONSTA N T I NOS
PIRILLS), гражданин на Република Кипър, роден
на 7.05.1962 г., с последен известен адрес: гр. Паралимни, Амохостос, Република Кипър, нямащ
адресна регистрация в Република България и с
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неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
на 1.04.2013 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 926/2011 г., заведено от Елена Разенова Ефтимова лично и в качеството на майка и законна
представителка на малолетните Рафаил-Исаак
Константину Пирилис и Мария Димитра Константину Пирилис – и тримата с адрес: Благоевград,
ж.к. Еленово, бл. 37, вх. Б, ет. 4, ап. 4, с правно
основание чл. 127 СК.
976
Районният съд – Ивайловград, уведомява
Сабри Али Дервиш с постоянен адрес с. Голяма
чинка, мах. Балчовци № 12, община Крумовград,
област Кърджали, сега с неизвестен адрес, че има
качеството на ответник по гр. д. № 203/2012 г.
по описа на съда, образувано по предявен от
Гюлшен Мехмед Дервиш иск с правно основание чл. 49, чл. 143, ал. 1 и чл. 149 СК и чл. 318
ГПК, като му се указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на съда за връчване на
книжата по делото.
1142
Омуртагският районен съд съобщава на Еюб
Корча (Еюб Исмаилов Мурадов), гражданин на
Република Турция, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че срещу
него е заведено гр.д. № 18/2013 г. по описа на
съда от Айше Ахмедова Мустафова по чл. 124,
ал. 1 ГПК. В деловодството на съда се намират
препис от исковата молба и приложенията, които
може да получи в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.
При неявяване на Еюб Корча (Еюб Исмаилов
Мурадов) в указания двуседмичен срок съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1141
Пловдивският районен съд, бр. колегия, ІV
бр. състав, призовава Олеся Сергеевна Иванова,
гражданка на Русия, родена на 22.12.1981 г. в гр.
Самсара, Русия, с неизвестен на съда адрес, да
се яви в съда на 4.03.2013 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. дело № 16346/2012 г., заведено от
Пламен Василев Иванов от Пловдив, с предмет
иск по чл. 49 СК. Ако въпреки публикацията
ответницата не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът є назначава особен представител.
1176

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на ВиК операторите в
Република България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.03.2013 г. в
14 ч. в с. Чифлик, община Троян, област Ловеч,
хотел „Веника Палас“, при следния дневен ред:
1. отчет на председателя на управителния съвет
за дейността на Съюза на ВиК операторите в
Република България през 2012 г.; 2. доклад на
председателя на контролния съвет относно годишния счетоводен отчет за 2012 г. на съюза; 3.
освобождаване от отговорност на председателя
и членовете на управителния съвет за дейността
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им от 01.01. до 31.12.2012 г.; 4. избор на председател на управителния съвет на съюза; 5. избор
на членове на управителния съвет на съюза; 6.
избор на председател на контролния съвет на
съюза; 7. избор на членове на контролния съвет
на съюза; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в общото събрание
лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители.
1026
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Универ
ситетски спортен клуб на Технически универси
тет – София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 14.03.2013 г. в
17 ч. в София, в зала 319 на спортен комплекс
на Тех н и че ск и я у н и вер си т е т – С о фи я, п ри
следния дневен ред: 1. отчет на председателя
на Университетския спортен клуб на Техническия университет – София; 2. актуализиране
на списъчния състав на общото събрание; 3.
изменения и допълнения в устава на Университетския спортен клуб на Техническия университет – София; 4. избор на управителен съвет на
Университетския спортен клуб на Техническия
университет – София; 5. избор на председател на
Университетския спортен клуб на Техническия
университет – София; 6. 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.
985
59. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ИПА – секция България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12,
ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на сдружението на 15.03.2013 г.
в 10,30 ч. в София, бул. Мария-Луиза 114Б, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружение „ИПА – секция България“ за периода 2007 – 2012 г. и финансов отчет за периода;
2. промяна на устава на сдружението съобразно
предложен проект и приемане на правилник за
прилагането му; 3. избор на нови членове на УС
на сдружението, промяна в броя на членовете на
УС и избор на председател; 4. разни.
1104
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Италианска търговска камара
в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.03.2013 г. в 17 ч. в София, Каза Сицилия
България, ул. Ангел Кънчев 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет за
дейността за 2012 г.; 2. приемане на програма
за дейността и проектобюджет на камарата за
2013 г.; 3. приемане на отчет за дейността на УС
за 2012 г.; 4. изключване на членове на сдружението поради неплащане на членски внос, както
и на такива членове, които не спазват устава и
вътрешните правила на камарата; приемане на
нови членове на сдружението; 5. приемане на
изменения и допълнения на устава; 6. промяна
в броя и в състава на членовете на УС; осво-
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бождаване и избор на нови членове; 7. промяна
в състава на контролния съвет; освобождаване
и избор на нови членове; 8. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове. Материалите по
свикване и провеждане на общото събрание се
предоставят на всеки член при поискване от УС.
1160
5. – Управителният съвет на Национална
Асоциация Сигурност – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на асоциацията на 21.03.2013 г. в 17 ч. в големия
салон в сградата на МВР, ул. Шести септември
29 (вход от ул. Гурко), при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на УС за работата на асоциацията
през периода от април 2010 г. до март 2013 г.; 2.
доклад на контролно-ревизионната комисия; 3.
приемане на допълнения и изменения в устава
на НАС; 4. избор на председател, управителен
съвет, контролно-ревизионна комисия и делегати за Осмия конгрес на СОСЗР. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 5 от устава на НАС общото събрание ще се
проведе в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по т. 1.2.3 от дневния
ред се намират на разположение на заинтересованите в стая 32, ет. 3, на бул. Христо Ботев 48.
1165
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Федерация „Интереко – 21“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 8 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на сдружението на 22.03.2013 г. в 11 ч. в София,
ул. Триадица 6, ет. 1, офис 111, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението;
2. промяна в устава на сдружението; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на общото събрание лично или чрез
упълномощен представител.
1050
1. – Управителният съвет на „Стрелкови клуб
ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 21, т. 2, 4, 5 от своя устав свиква отчетно
общо събрание на клуба на 26.03.2013 г. в 17 ч.
в стрелбищен комплекс Четвърти километър,
София, бул. Асен Йорданов 2, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на председателя
на клуба за дейността през 2012 г.; 2. приемане
финансово-счетоводния отчет на клуба за 2012 г.;
3. приемане решение за членство на клуба в Български стрелкови съюз. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в седалището
на клуба в София, бул. Асен Йорданов 2. 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.
1092
99. – Управителният съвет на Българска
федерация по фехтовка, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението в 10 ч. на 28.03.2013 г. в залата
на 5 етаж на МФВС при следния дневен ред:
1. приемане отчет за дейността на БФФ през
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2012 г.; 2. приемане план за работата през 2013 г.;
3. приемане бюджета за 2013 г.; 4. промени в
устава на БФФ; 5. приемане на Правилник на
Треньорския съвет; 6. избор на нови членове на
УС на мястото на подалите оставка.
1060
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Институт Общество на знанието“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.03.2013 г. в 18 ч. в Националния дом на
науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски
108, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за работата на управителния съвет на сдружение
„Институт Общество на знанието“ за периода от
май 2008 г. до март 2013 г.; 2. финансов отчет за
отчетния период; 3. доклад на контролния съвет;
4. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет; 5. избор на ръководни
органи на сдружението; 6. приемане на бюджета за
2013 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
1206
3. – Управителният съвет на Асоциацията по
физикална медицина и рехабилитация, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на асоциацията на 23.03.2013 г. в
9,30 ч. в хотел „Армира“, Старозагорски минерални бани, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за 2012 г.; 2. финансов отчет за 2012 г.;
3. други.
1200
7. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава на
БФСТ свиква общо събрание на 23.03.2013 г. в
7 ч. в офиса на зала „Никола Петров“, гр. Горна
Оряховица, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на БФСТ за 2012 г.; 2. финансов
отчет на БФСТ за 2012 г.; 3. бюджет на БФСТ
за 2013 г.; 4. държавен и международен спортен
календар за 2013 г.; 5. приемане на нови клубове
за членове; 6. доклад за дейността на БФСТ за
2011 г.; 7. финансов отчет на БФСТ за 2011 г.; 8.
бюджет на БФСТ за 2012 г.; 9. изключване на
клубове – членове на БФСТ; 10. освобождаване на членове на УС на БФСТ; 11. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 12.2.10 от устава на БФСТ събранието ще
се проведе същия ден в 8 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
1201
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Алианс франсез Благоевград“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 31.03.2013 г. в 10 ч. в седалището на АФ в
Благоевград, ул. Ив. Михайлов 66, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на АФ
през изминалата 2012 г.; 2. актуални административни и организационни дейности; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1087
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по бокс „Черномо
рец“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 24.03.2013 г. в
11 ч. в Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 54, вх. 6, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
в сдружението; 2. освобождаване на членове на
УС на сдружението; 3. избор на нови членове на
УС на сдружението; 4. извършване на изменения и допълнения в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
986
2. – Управителният съвет на Регионална
лозаро-винарска камара „Тракия“ – Пловдив,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на камарата на 27.03.2013 г. в 14 ч. в
Пловдив, ул. Гладстон 1 (Дом на техниката),
при следни я дневен ред: 1. от четен док лад
за дейност та на РЛВК „Тракия“ за периода
2011 – 2012 г.; 2. проектобюджет за 2013 г.; 3.
приемане и освобождаване на членове на РЛВК
„Тракия“; 4. промени в състава на управителния съвет; 5. отчетен доклад за дейността на
Регионалната дегустационна комисия при РЛВК
„Тракия“ за 2011 – 2012 г.; 6. избор на членове
на Регионалната дегустационна комисия при
РЛВК „Тракия“; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
984
1. – Управителният съвет на СНЦ, СК по
бокс „Бору й“ – Стара Загора, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.03.2013 г. в 18 ч., в залата по бокс на стадион
„Берое“ – Стара Загора, при следния дневен ред:
1. приемане на финансов отчет за предходната
година; 2. избор на управителен съвет; 3. разни.
Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
983
32. – Управителният съвет на сдружение
„Самаряни“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава на организацията свиква редовно общо събрание на членовете
на 26.03.2013 г. в 18 ч. в сградата на централното
управление на сдружение „Самаряни“, Стара
Загора, ул. Патриарх Евтимий 57, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
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сдружението; 2. приемане на годишен проектобюджет и стратегически план на сдружението; 3.
допълване и изменяне на устава; 4. одобряване,
освобождаване и изключване членове на общото
събрание; 5. избиране на нов управителен съвет;
6. разни. Поканват се членовете на сдружението
или техните упълномощени представители да
присъстват на събранието.
987
15. – Управителният съвет на Асоциацията за
развъждане на породата Ил дьо Франс в Бълга
рия – Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.03.2013 г. в 10,30 ч.
в зала № 1 на Тракийския университет – Аграрен факултет, Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. прием на нови членове на асоциацията;
2. отчет за дейността на АИлФБ през 2012 г.; 3.
финансов отчет за 2012 г.; 4. разни: 4.1. селекционна дейност през 2013 г.; 4.2. административна
и организационна дейност през 2013 г.
1159
11. – Управителният съвет на „Клуб по спорт
ни танци „Тандем тийм“ – Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 27.03.2013 г. в
15,30 ч. в Ямбол, ул. Гаврил Кръстевич 4А, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба за периода 2009 – 2012 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на УС за дейността
им през 2009 – 2012 г.; 3. вземане на решение
за промени в членския състав на управителния
съвет и определяне на мандата на управителния
съвет и мандата на председателя на управителния
съвет; 4. избор на нов управителен съвет и на
председател на управителния съвет и вземане на
решение за овластяване на председателя на УС с
представителна власт; 5. приемане на изменен и
допълнен в съответствие с решенията на общото
събрание и закона устав на „Клуб по спортни
танци „Тандем тийм“ – Ямбол. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
явилите се членове. Поканват се всички членове
или писмено упълномощени техни представители
да вземат участие в събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището и адреса на управление
на сдружението. Регистрацията на членовете и/
или техните пълномощници ще се извърши от
14,30 до 15,30 ч. в деня и на мястото, определено
за провеждане на общото събрание.
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