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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 6 ЮНИ 2013 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 6 ЮНИ 2013 Г.

за допълнение на Постановление № 258 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“,
съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 89 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2010 г.,
бр. 37 и 92 от 2011 г. и бр. 14 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се създава изречение
второ:
„Допустими са и разходите, свързани с
изпълнението на Договор EuropeAid/114597/D/
SV/BG с предмет: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX. Техническа
помощ на Звеното за управление и изпълнение
на проекти при НКЖИ за комплексното управление на проекта“, сключен на 22 август
2005 г., Договор EuropeAid/124429/D/WKS/BG
с предмет: „Реконструкция и електрификация
на железопътната лини я Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX. Проектиране
и строителство за изграждане на системите
за сигнализация, телекомуникация и СК АДА
за цялата жп линия“, сключен на 5 септември
2007 г., и Договор EuropeAid/117011/D/SV/BG с
предмет: „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Пловдив – Свиленград
по коридори IV и IX. Техническа помощ за
супервизия на строителството“, сключен на
25 април 2006 г., възложени в съответствие
с националното законодателство по реда на
Практическото ръководство за договорни процедури при външни дейности на Европейската
комисия (PR AG).“
§ 2. Създава се преходна разпоредба с § 1а:
„Преходна разпоредба
§ 1а. Дейностите, възложени с договорите
по чл. 2, ал. 2, изречение второ в съответствие
с Практическото ръководство за договорни
процедури при външни дейности на Европейската комисия (PR AG), продължават да
се изпълняват при условията и по реда, по
които са възложени.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4674

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54, 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и
103 от 2012 г. и бр. 30 от 2013 г.)

от:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои

1. министър-председател;
2. заместник министър-председател по
икономическото развитие;
3. заместник министър-председател и министър на правосъдието;
4. министър на вътрешните работи;
5. министър на външните работи;
6. министър на финансите;
7. министър на отбраната;
8. министър на икономиката и енергетиката;
9. министър на труда и социалната политика;
10. министър на инвестиционното проектиране;
11. министър на земеделието и храните;
12. министър на регионалното развитие;
13. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
14. министър на околната среда и водите;
15. министър на здравеопазването;
16. министър на образованието и науката;
17. министър на културата;
18. министър на младежта и спорта.
(2) Заместник министър-председателите и
министрите ръководят министерства с изключение на заместник министър-председателя
по икономическото развитие.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При възлагане по реда на ал. 1 заместник министър-председателят и министър на
правосъдието подпомага министър-председателя, като отговаря за цялостната организация
и ръководство на системата за координация
при управлението на средствата от Европейския съюз.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) При осъществяване на своите функции
по ал. 3 заместник министър-председателят и
министър на правосъдието се подпомага от
дирекциите по чл. 75 – 77а.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 и 3“.
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§ 3. В чл. 12, ал. 4 след думите „съответните
министерства“ се поставя точка и текстът до
края се заличава.
§ 4. Член 13 се отменя.
§ 5. Член 13а се отменя.
§ 6. В глава втора наименованието на
раздел ІІ се изменя така:
„Раздел II
Политически кабинети на министър-председателя и на заместник министър-председателите“.
§ 7. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Заместник министър-председателите формират политически кабинети,
включващи съветници, експерти и технически
сътрудници.
(2) Началниците на политическите кабинети по ал. 1:
1. съставят програмата на заместник министър-председателите;
2. организират връзките на заместник министър-председателите с министрите, с другите
държавни органи и с органите на местното
самоуправление, както и с ръководствата на
политическите и обществените организации
и с гражданите;
3. осигуряват координацията на работата на
политическите кабинети на заместник министър-председателите с политическите кабинети
на другите членове на правителството;
4. ръководят работата на съветниците,
експертите и техническите сътрудници към
кабинета.
(3) Съветниците и експертите към политическите кабинети по ал. 1:
1. събират, обобщават и анализират информация и разработват проекти на политически
решения в координирания от заместник министър-председателя ресор;
2. подготвят справки, анализи, експертни
становища и други материали по въпроси в
координирания от заместник министър-председателя ресор.“
§ 8. В чл. 20, ал. 1 думите „заместник министър-председателите и министъра за развитие на електронно правителство“ се заменят
с „и заместник министър-председателите“.
§ 9. В чл. 27, ал. 2 думите „министърът
за развитие на електронно правителство“ се
заличават.
§ 10. В чл. 29 думите „заместник министърпредседател в това му качество или министърът
за развитие на електронно правителство“ се
заменят с „или заместник министър-председател в това му качество“.
§ 11. В чл. 57, ал. 1, т. 3 думите „на министър-председателя, на заместник министърпредседателите и на министъра по управление
на средствата от Европейския съюз“ се заменят
с „на министър-председателя и на заместник
министър-председателите“.
§ 12. В чл. 65, т. 1 думите „министъра по
управление на средствата от Европейския
съюз“ се заличават.
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§ 13. В чл. 75, ал. 1, т. 11 думите „и министър по управление на средствата от ЕС“
се заменят с „по чл. 5, ал. 1, т. 3“.
§ 14. В чл. 78, ал. 2 думите „министъра
за развитие на електронно правителство“ се
заличават.
§ 15. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет на министър-председателя“ числото „25“ се заменя
с „20“.
2. Ред „Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на
регионалното развитие и благоустройството
5“ се изменя така:
„Политически кабинет на заместник мин ис т ър -п редседат ел я по и коном и ческо т о
развитие 13“.
3. Ред „Политически кабинет на заместник
министър-председателя и министър на труда
и социалната политика 5“ се изменя така:
„Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на правосъдието 13“.
4. Ред „Политически кабинет на заместник
министър-председателя и министър по управ
ление на средствата от Европейския съюз 6“
се заличава.
5. Ред „Политически кабинет на министъра
за развитие на електронно правителство 5“
се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 16. Параграфи 1 и 15 по отношение на
заместник министър-председателя по икономическото развитие влизат в сила от датата
на приемане на решение за изменение на
Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на
Република България от 25 май 2013 г. (ДВ,
бр. 48 от 2013 г.).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4675

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 6 ЮНИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба батерии и акумулатори, приета с
Постановление № 351 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; попр.,
бр. 6 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 28, ал. 3 думите „по чл. 30, ал. 1,
буква „б“ се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 1,
буква „б“.
§ 2. В чл. 31 се създава ал. 3:

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

„(3) Броят на местата по ал. 1 и 2 за поставяне на съдове за събиране на портативни и/
или автомобилни НУБА в системите по чл. 30
се определят спрямо пазарния дял на организацията по оползотворяване на НУБА или на
лицето, което пуска на пазара портативни и/или
автомобилни батерии и акумулатори и изпълнява
задълженията си индивидуално.“
§ 3. В чл. 37 след думите „могат да върнат
портативни“ се добавя „и/или автомобилни“, а
думите „портативни батерии и акумулатори“ се
заменят с „батерии и акумулатори от същия вид“.
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 32:
„32. „Пазарен дял“ е процентното съотношение на количеството пуснати на пазара батерии
и ак у мулатори от съответното лице към
общото количество батерии и акумулатори,
пуснати на пазара в Република България от
всички лица.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4676

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
КОНВЕНЦИЯ

на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите
от престъпление и относно финансирането
на тероризма
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 19 декември 2012 г. – ДВ,
бр. 103 от 2012 г. В сила за Република България
от 1 юни 2013 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Държавите – членки на Съвета на Европа,
и другите, подписали настоящата Конвенция,
Като отчитат, че целта на Съвета на Европа е осъществяването на по-голямо единство
между членовете му;
Убедени в необходимостта от следване на
обща наказателна политика, насочена към
защита на обществото;
Считайки, че борбата срещу тежките престъпления, които все повече стават международен проблем, изисква съвременни и ефикасни
методи на международно ниво;
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Вярвайки, че един от тези методи е лишаването на престъпника от облагите и средствата
на престъплението;
Смятайки, че за постигането на тази цел
трябва също така да бъде установена добре
действаща система на международно сътрудничество;
Като имат предвид Конвенцията на Съвета
на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление (ETS № 141 – по-нататък наричана
„Конвенцията от 1990“);
Като припомн ят Резолюци я 1373(2001)
относно заплахите за международния мир и
сигурност, причинени от терористични актове,
приета от Съвета за сигурност на Обединените
нации на 28 септември 2001 г., и особено на
член 3.d от нея;
Като припомнят Меж дународната конвенция за борба срещу финансирането на
тероризма, приета от Общото събрание на
Обединените нации на 9 декември 1999 г., и
особено чл. 2 и чл. 4 от нея, които задължават държавите – страни по Конвенцията, да
криминализират финансирането на тероризма;
Убедени в необходимостта от предприемане на незабавни стъпки за ратифицирането
и пълното прилагане на Международната
конвенция за борба срещу финансирането на
тероризма, цитирана по-горе,
се споразумяха за следното:
Г л а в а I – ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ТЕРМИНИТЕ
Член 1 – Използване на термините
За целите на тази Конвенция:
a) „облага“ означава всяка икономическа
изгода, извлечена или получена, пряко или
непряко, от престъпление; тя може да представлява всякакво имущество според определението на буква „б“ на този член;
б) „имущество“ включва всякакъв вид
имущество, материално или нематериално,
дви ж имо или недви ж имо, и юридическ и
документи, доказващи право на собственост
или други права върху него;
в) „средства“ означава всяко имущество,
използвано или предназначено за използване
по всякакъв начин, изцяло или частично, за извършване на престъпление или престъпления;
г) „конфиск а ц и я“ означа ва на к аза н ие
или мярка, наложена от съд след свързана с
едно или няколко престъпления процедура,
в резултат на която окончателно се отнема
имущество;
д) „първоначално престъпление“ означава
всяко престъпление, от което са извлечени
облаги и които могат да бъдат предмет на
престъпление по чл. 9 от тази конвенция;
е) „финансово-разузнавателно звено“ (наричано по-нататък „ФРЗ“) означава централна
национална структура, отговаряща за полу-
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чаването (и ако е разрешено, изискваща),
анализирането и предоставянето на компетентните органи на финансова информация:
i) по отношение на предполагаеми
облаги и евентуално финансиране
на тероризъм, или
ii) изисквана в съответствие с националното законодателство или законов акт,
за да се бори с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
ж) „обезпечаване“ или „изземване“ означава
временна забрана за прехвърлянето, разрушаването, преобразуването, разпореждането
или движението на имущество или временно поемане на управление или контрол над
имущество въз основа на акт, постановен от
съд или от друг компетентен орган;
з) „финансиране на тероризъм“ означава
деянията по член 2 от Международната конвенция за борба срещу финансирането на
тероризма, цитирана по-горе.
Г л а в а I I – ФИНАНСИРАНЕ
НА ТЕРОРИЗЪМ
Член 2 – Прилагане на Конвенцията по отношение на финансирането на тероризъм
1. Всяка страна приема онези законодателни и други мерки, които са необходими
за прилагането на разпоредбите, съдържащи
се в глави III, IV и V от тази Конвенция, по
отношение на финансирането на тероризъм.
2. В частност, всяка страна гарантира, че
е способна да издирва, проследява, идентифицира, обезпечава, изземва и конфискува
имущество, което има законен или незаконен
произход, използвано или предоставено за използване по какъвто и да е начин, изцяло или
частично, за финансиране на тероризъм, или
на облага, придобита от това престъпление, и
да предоставя сътрудничество в най-широка
степен за постигането на тази цел.
Г л а в а I I I – МЕРКИ, КОИТО СЛЕДВА
ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Раздел 1 – Общи разпоредби
Член 3 – Мерки за конфискация
1. Всяка страна предприема необходимите
законодателни и други мерки, позволяващи є
конфискация на средства и облаги или имущество, чиято стойност съответства на тези
облаги и имуществото, което е било изпрано.
2. При условие че параграф 1 на този член
се прилага по отношение на изпирането на
пари и на категориите престъпления, посочени в приложението към Конвенцията, всяка
страна може, към момента на подписване или
на депозиране на инструмента за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване,
чрез декларация, адресирана до Генералния
секретар на Съвета на Европа, да заяви, че
параграф 1 на този член се прилага:
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a) само доколкото престъплението се наказва с лишаване от свобода или със заповед
за задържане за максимум повече от една
година; въпреки това, всяка страна може да
направи декларация по тази разпоредба във
връзка с конфискацията на облаги от данъчни
престъпления с единствената цел да може да
конфискува такива облаги както на национално ниво, така и посредством международно
сътрудничество по силата на вътрешното и
международното законодателство за възстановяване на данъчните задължения; и/или
б) само по отношение на списък от конкретни престъпления.
3. Страните могат да предвидят задължителна конфискация по отношение на престъпления, които са предмет на режим на
конфискация. Страните могат да включат в
тази регламентация особено престъпленията
по изпиране на пари, трафика на наркотици,
трафика на хора и което и да е друго тежко
престъпление.
4. Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да изиска
от извършителя на едно тежко престъпление
или престъпления, както са дефинирани в
националното законодателство, да докаже
произхода на предполагаемата облага или на
друго имущество, което подлежи на конфискация, дотолкова, доколкото това изискване
е в съответствие с принципите на нейното
вътрешно право.
Член 4 – Мерки за разследване и
временни мерки
Всяка страна приема необходимите законодателни и други мерки, за да може да установява, проследява, обезпечава или изземва
бързо имущество, което подлежи на конфискация по смисъла на член 3, в частност, с
цел улесняване на последваща конфискация.
Член 5 – Обезпечаване, изземване и
конфискация
Всяка страна приема необходимите законодателни и други мерки, за да гарантира,
че мерките за обезпечаване, изземване и
конфискация обхващат също:
a) имуществото, в което облагата е транс
формирана или преобразувана;
б) имущество, придобито от законни източници, ако облагата е смесена, изцяло или
частично, с такова имущество, до оценената
стойност на смесената облага;
в) доход или други ползи, извлечени от
облага, от имущество, в което облагата от
престъпление е била трансформирана или
преобразувана, или от имущество, с което
облагата от престъпление е била смесена,
до оценената стойност на смесената облага,
по същия начин и до същата степен като
облагата.
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Член 6 – Управление на обезпечено
или иззето имущество
Всяка страна приема онези законодателни
или други мерки, които са необходими за
гарантиране на правилното управление на
обезпеченото или иззетото имущество в съответствие с членове 4 и 5 от тази Конвенция.
Член 7 – Правомощия и техники
за разследване
1. Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, оправомощаващи
съдилищата є или други компетентни органи
да разпореждат предоставянето или изземването на банкови, финансови или търговски
документи с цел изпълнение на посочените
в членове 3, 4 и 5 действия. Страна не може
да се позовава на банковата тайна за отклоняване на изпълнението на действия съгласно
този член.
2. Без да се нарушава параграф 1, всяка
страна приема онези законодателни и други
мерки, които са необходими, за да є предоставят възможността да:
a) определи дали едно физическо или юридическо лице е титуляр или бенефициент на
една или повече сметки, от какъвто и да е
вид, в която и да е банка на нейна територия и ако това е така, да се сдобие с всички
подробности по установените сметки;
б) се сдобие с подробностите по посочени
банкови сметки и банкови операции, които
са извършени за определен период, през
една или повече конкретни банкови сметки,
включително подробностите относно всяка
сметка, към която е извършен или от която
е получен преводът;
в) наблюдава в определен период банковите
операции, които се осъществяват през една
или повече посочени сметки; и
г) гарантира, че банките не разкриват на
клиента или на трети лица, че е била поискана
информация или че същата е предоставена в
съответствие с букви „a“, „б“ или „в“, или че
се извършва разследване.
Страните обмислят възможността за разширяване на приложението на тази разпоредба
по отношение на сметки, държани в небанкови
финансови институции.
3. Всяка страна обмисля възможността за
приемане на необходимите законодателни и
други мерки, позволяващи използването на
специални техники на разследване за улесняване на идентифицирането и проследяването
на облаги и събирането на доказателства
в тази връзка, като например наблюдение,
прихващане на телекомуникации, достъп до
компютърни системи и разпореждания за
представяне на специфични документи.
Член 8 – Средства за правна защита
Всяка страна приема необходимите законодателни и други мерки, за да гарантира, че
заинтересованите страни, които са засегнати от
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мерките по членове 3, 4 и 5 и от други такива
разпоредби от този раздел, доколкото последните са приложими, разполагат с ефективни
средства за правна защита на техните права.
Член 9 – Престъпления по изпиране
1. Всяка страна приема необходимите законодателни и други мерки за определянето
съгласно вътрешното є право като престъпления, когато са извършени умишлено:
a) преобразуването или прехвърлянето на
имущество, знаейки, че това имущество е
облага, за целите на укриване и прикриване
на незаконни я произход на имуществото
или за подпомагане на всяко лице, което е
замесено в извършването на първоначалното
престъпление, с цел избягване на правните
последствия от неговите действия;
б) укриването или прикриването на вида,
източника, местоположението, разположението, движението, правата по отношение на или
собствеността върху имущество, знаейки, че
това имущество е облага,
а също така при спазване на конституционните принципи и основните норми на
нейната правна система;
в) придобиването, притежаването или използването на имущество със знанието към
момента на получаването, че това имущество
е облага;
г) участието, сдружаването или конспирацията за извършване, опитът за извършване
и подпомагането, подбудителството, улесняването и даването на съвети по извършването на някое от престъпленията, установени
съгласно този член.
2. За прилагането или спазването на параграф 1 на този член:
a) няма значение дали първоначалното
престъпление попада под наказателната юрисдикция на страната;
б) може да е предвидено, че посочените в
този параграф престъпления не се прилагат
за лицата, извършили първоначалното престъпление;
в) необходимото знание, намерение или
цел като елементи на някое от посочените в
този параграф престъпления могат да бъдат
изведени от обектив
ни, фактически обстоятелства.
3. Всяка страна може да приема необходимите законодателни и други мерки, за да
определи като престъпления съгласно вътрешното є право всички или някои от деянията
по смисъла на параграф 1 от този член в
един от или и в двата от следните случаи,
когато деецът:
а) е подозирал, че имуществото е облага;
б) би трябвало да предполага, че имущес
твото е облага.
4. При условие че параграф 1 от този член
се прилага към категориите на първоначалните
престъпления, посочени в приложението към
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Конвенцията, всяка държава или Европейската
общност при подписване или при депозиране
на документа си за ратификация, приемане,
у т върж даване и ли п рисъедин яване може
чрез декларация, адресирана до Генералния
секретар на Съвета на Европа, да декларира,
че параг раф 1 от този член се прилага:
a) само доколкото първоначалното престъп
ление се наказва с лишаване от свобода или
със заповед за задържане за максимум повече
от една година, или за тези страни, които определят минимални прагове за престъпленията
в своите правни системи, доколкото престъплението се наказва с лишаване от свобода
или заповед за задържане за минимум срок
повече от шест месеца; и/или
б) само към списък от определени първоначални престъпления; и/или
в) към определени видове тежки престъп
ления от националното законодателство на
страната.
5. Всяка страна гарантира, че предходно или
едновременно осъждане за първоначалното
престъпление не е предпоставка за осъждане
за изпиране на пари.
6. Всяка страна гарантира, че осъждане за
изпиране на пари по смисъла на този член е
възможно, когато е доказано, че имуществото, предмет на параграф 1, букви „a“ или „б“
на този член, е придобито от първоначално
престъпление, без да е необходимо да се установява точно от кое престъпление.
7. Всяка страна гарантира, че първоначалните престъпления за изпиране на пари
обхващат деяние, което е осъществено в друга
държава, съставлява престъпление в тази
държава и което би представлявало първоначално престъпление, ако беше осъществено
в първата държава. Всяка страна може да
предвиди, че единственото условие е деянието
да представл ява първоначално престъпление
по нейното законодателство.
Член 10 – Отговорност на
юридическите лица
1. Всяка ст рана приема необходимите
законодателни и други мерки, за да могат
юридическите лица да носят отговорност за
престъпленията по изпиране на пари, установени в съответствие с тази Конвенция, когато
те са извършени в тяхна полза от което и да е
физическо лице, действащо или самостоятелно,
или като член на орган на юридическото лице,
който упражнява управленски правомощия в
него, въз основа на:
a) представителна власт на юридическото
лице; или
б) право да взема решения от името на
юридическото лице; или
в) право да упражнява контрол в юридическото лице, както и за участие на това
физическо лице като помагач или подбудител
в горепосочените престъпления.
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2. Освен вече предвидените в параграф 1
слу чаи всяка страна предприема необходимите мерки, за да гарантира, че на едно
юри ди ческо лице може да бъде т ърсена
отговорност, когато липсата на надзор или
на контрол от страна на физическо лице, посочено в параграф 1, е направила възможно
извършването на престъпленията, посочени
в параграф 1, за сметка на това юридическо
лице от физическо лице, действащо под негово ръководство.
3. Отговорността на юридическите лица
по смисъла на този член не изключва наказателното производство срещу физическите
лица, които са извършители, подбудители или
помагачи при извършването на престъпленията, посочени в параграф 1.
4. Всяка страна гарантира, че юридическите лица, отговорни по смисъла на този член,
подлежат на ефективни, пропорционални и
разубеждаващи наказателни или ненаказателни санкции, включително парични санкции.
Член 11 – Предходни решения
Всяка страна приема онези законодателни
или други мерки, които са необходими, за да
се предвиди възможността, когато се определя
наказанието, да бъдат вземани предвид окончателните решения срещу едно физическо или
юридическо лице, постановени в друга страна
по отношение на престъпления, установени
в съответствие с тази Конвенция.
Раздел 2 – Финансово-разузнавателно
звено (ФРЗ) и превенция
Член 12 – Финансово-разузнавателно
звено (ФРЗ)
1. Всяка страна приема онези законодателни или други мерки, които са необходими,
за да се създаде ФРЗ, както е предвидено в
тази Конвенция.
2. Всяка страна приема онези законодателни или други мерки, които са необходими, за
да предоставят на нейното ФРЗ навременен
достъп, пряко или непряко, до финансовата, административната или полицейската
информация, от която то се нуждае с оглед
надлежното упражняване на функциите му,
включително анализа на докладите за съмнителните трансакции.
Член 13 – Мерки за предотвратяване
на изпирането на пари
1. Всяка страна приема онези законодателни
или други мерки, необходими за създаването
на цялостен режим на национално ниво за
контрол и наблюдение с цел предотвратяване
на изпирането на пари, и отчита приложимите международни стандарти, включващи,
в частност, препоръките, приети от Групата
за финансово действие относно изпирането
на пари (FATF).
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2. В тази връзка всяка страна приема,
в частност, онези законодателни или други
мерки, които са необходими, за да:
a) изиска от юридическите и физическите
лица, упражняващи дейности, които има
голяма вероятност да бъдат използвани за
целите на изпирането на пари, и що се отнася
до тези дейности, да:
i) установяват и проверяват идентификацията на техните клиенти и когато
е приложимо, на техните действителни собственици и да осъществяват
текущо наблюдение на търговското
или професионалното отношение,
като в същото време вземат предвид
подхода, основан на риска;
ii) докладват за съмнения за изпиране
на пари при наличието на определени
гаранции;
iii) предприемат спомагателни мерки,
като съхраняване на информацията
относно идентифициране на клиента
и неговите трансакции, обучение
на персона ла и въвеж да нет о на
вътрешни политики и процедури,
които, ако е подходящо, могат да
бъдат съобразени с техния размер
и характер на стопанска дейност;
б) забрани по съответния ред на лицата
по буква „а“ да разкриват факта, че е предоставен доклад за съмнителна трансакция или
свързана информация или че се извършва
или може да бъде извършено разследване за
изпиране на пари;
в) осигури, че лицата по буква „a“ са обект
на ефективни системи за наблюдение и където
е приложимо – за надзор, с цел гарантиране
на тяхното съответствие с изискванията за
борба с изпирането на пари, когато е целесъобразно – въз основа на оценка на риска.
3. Във връзка с това всяка страна приема
онези законодателни или други мерки, които са
необходими за установяването на значителен
трансграничен физически пренос на пари в
брой и на съответните платежни инструменти
на приносител.
Член 14 – Спиране на съмнителни
национални трансакции
Всяка страна приема онези законодателни и
други мерки, които позволяват да бъдат предприети спешни действия от ФРЗ или когато е
подходящо – от всеки друг компетентен орган
или структура, когато съществува съмнение,
че определена трансакция е свързана с изпиране на пари, за спиране или въздържане от
даване на съгласие за продължаване на транс
акцията, за да се анализира трансакцията и да
се потвърди съмнението. Всяка страна може
да ограничи тази мярка до случаите, когато
е подаден доклад за съмнителна трансакция.
Максималната продължителност на всяко
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спиране или въздържане от даване на съгласие за трансакция се определя от съответните
разпоредби в националното право.
Г л а в а I V – МЕЖДУНАРОДНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Раздел 1 – Принципи на международното
сътрудничество
Член 15 – Общи принципи и мерки
за международно сътрудничество
1. Страните си сътрудничат във възможно
най-голяма степен с оглед разследване и осъществяване на процедури с цел конфискуване
на средства и облаги.
2. Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, позволяващи
изпълнение на искания, съгласно залегналите
в този раздел условия:
a) за конфискaция на определено имущество, представляващо облага или средства,
както и за конфискация на облага, състояща
се в изискване за заплащане на сума пари,
съответстваща на стойността на облагата;
б) за взаимна помощ при разследване и
временни мерки с цел някоя от формите на
конфискация, посочена в буква „а“.
3. Взаимна помощ при разследване и временни мерки, поискани по смисъла на буква
„2.б“, се извършват, доколкото е позволено,
от и във съответствие с вътрешното право
на замолената страна. Когато с искането,
засягащо една от тези мерки, се установяват формалности или процедури, които са
необходими в съответствие с правото на
молещата страна, дори ако те са непознати
за замолената страна, последната изпълнява
тези искания до степента, в която исканото
действие не противоречи на основните принципи на нейното право.
4. Всяка ст рана приема необходимите
законодателни или други мерки, за да гарантира, че исканията, постъпващи от други
страни, за установяването, проследяването,
обезпечаването или изземването на облагите
и средствата имат същото предимство като
тези, които са отправени в рамките на националните процедури.
Раздел 2 – Взаимна помощ при
разследване
Член 16 – Задължение за взаимна
помощ
При поискване страните си оказват във
възможно най-голяма степен взаимна помощ при идентифициране и проследяване на
средства, облаги и друго имущество, които
могат да бъдат конфискувани. Тази взаимна
помощ включва всяка мярка, подпомагаща
събирането и опазването на доказателства,
засягащи съществуването, местоположението
или движението, естеството, правния статут
или стойността на горепосоченото имущество.
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Член 17 – Молби за информация
относно банкови сметки
1. В съответствие с условията, предвидени
в този член, всяка страна предприема необходимите мерките, за да установи в отговор
на искане, изпратено от друга страна, дали
физическо или юридическо лице, което е
обект на наказателно разследване, притежава
или контролира една или повече сметки от
какъвто и да е характер, в която и да е банка,
разположена на нейна територия, и ако е така,
да предостави подробности за установените
сметки.
2. Задължението, предвидено в този член,
се прилага само доколкото банката, в която се
намира сметката, разполага с тази информация.
3. В допълнение към изискванията на член
37 в молбата си молещата страна следва да:
a) заяви защо счита, че поисканата информация има вероятност да е от съществено
значение за наказателното разследване на
престъплението;
б) заяви на какви основания предполага, че
банки в замолената страна държат сметката, и
да уточни в най-широка възможна степен кои
банки и/или сметки могат да бъдат включени; и
в) включи всяка налична допълнителна
информация, която може да улесни изпълнението на молбата.
4. Замолената страна може да направи
изпълнението на такава молба зависимо от
същите условия като тези, които страната
прилага по отношение на молби за претърсване и изземване.
5. Всяка държава или Европейската об
щност при подписване или при депозиране
на документа си за ратификация, приемане,
утвърждаване или присъединяване може чрез
декларация, адресирана до Генералния секретар на Съвета на Европа, да декларира, че този
член се прилага единствено по отношение на
категориите престъпления, изрично посочени
в списъка, съдържащ се в приложението към
тази Конвенция.
6. Страните могат да разширят приложението на тази разпоредба по отношение на
сметки, държани в небанкови финансови институции. Това разширяване на обхвата може
да бъде поставено в зависимост от принципа
на реципрочността.
Член 18 – Молби за информация
относно банкови трансакции
1. По искане на друга страна замолената
страна предоставя подробностите за посочените банкови сметки и за банковите операции,
които са осъществени за определен период
през една или повече от посочените в молбата
банкови сметки, включително подробностите
за всяка сметка, от която или към която е
извършена трансакцията.
2. Задължението, предвидено в този член,
се прилага само дотолкова, доколкото банката, в която се намира сметката, разполага
с тази информация.
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3. В допълнение към изискванията на
член 37 в молбата си молещата страна следва да
посочи защо счита, че поисканата информация
е относима към наказателното разследване
на престъплението.
4. Замолената страна може да направи
изпълнението на такава молба зависимо от
същите условия като тези, които страната
прилага по отношение на молби за претърсване и изземване.
5. Страните могат да разширят приложението на тази разпоредба по отношение на
сметки, държани в небанкови финансови институции. Това разширяване на обхвата може
да бъде поставено в зависимост от принципа
на реципрочността.
Член 19 – Молби за наблюдение на
банкови трансакции
1. Всяка страна гарантира, че по искане на
друга страна може да осъществи наблюдение
за определен период от време на банковите
операции, които се извършват през една или
повече сметки, посочени в молбата, и да
уведоми молещата страна за резултатите от
наблюдението.
2. В допълнение към изискванията на
член 37 в молбата си молещата страна следва да
посочи защо счита, че поисканата информация
е относима към наказателното разследване
на престъплението.
3. Решението за наблюдение се взима
за всеки отделен случай от компетентните
власти на замолената страна, като се зачита
националното є законодателство.
4. Практическите подробности по отношение на наблюдението се уговарят между
компетентните власти на молещата и на
замолената страна.
5. Страните могат да разширят приложението на тази разпоредба по отношение на сметки,
държани в небанкови финансови институции.
Член 20 – Предаване на информация
без поискване
Без да нарушава собствените си разследвания и процедури, дадена страна може, без
предварително искане, да предостави на друга
страна информация относно средства и облаги,
когато сметне, че предоставянето на тази информация може да подпомогне получаващата
страна при започването и извършването на
разследвания и съдебни процедури или може
да доведе до молба от тази страна съгласно
тази глава.
Раздел 3 – Временни мерки
Член 21 – Задължение за предприемане на
временни мерки
1. По молба на друга страна, образувала
наказателно производство или процеду ра
за конфискация, дадена страна предприема
необходимите временни мерки, като обезпечаване или изземване, с цел предотвратяване
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на продажба, трансфер или разпореждане с
имущество, което на по-късен етап може
да бъде предмет на молба за конфискация
или което би позволило удовлетворяване на
молбата.
2. Страна, получила молба за конфискация
съгласно чл. 23, ако е поискано, предприема
посочените в параграф 1 на този член мерки
по отношение на всяко имущество, предмет
на молбата, или което би позволило удовлетворяване на молбата.
Член 22 – Осъществяване на
временните мерки
1. След изпълнението на временните мерки, поискани в съответствие с параграф 1
на член 21, молещата страна предоставя без
поискване и възможно най-бързо на замолената страна всяка информация, която може
да постави под съмнение или да промени
характера на тези мерки. Молещата страна
предоставя незабавно и всяка допълнителна
информация, изискана от замолената страна,
която е необходима за прилагането и продължаването на временните мерки.
2. Преди отменяне на временна мярка,
предприета съгласно този член, замолената
страна, при възможност, предоставя възможност на молещата страна да обоснове
продължаване на мярката.
Раздел 4 – Конфискация
Член 23 – Задължение за конфискация
1. Страна, получила молба от друга страна за конфискация на средства или облаги,
намиращи се на нейна територия, трябва да:
a) изпълни решение за конфискация, издадено от съд в молещата страна, засягащо
тези средства или облаги; или
б) представи молбата пред своите компетентни органи с цел получаване на решение
за конфискация и ако бъде издадено такова
решение, да го изпълни.
2. С цел прилагане на параграф 1, буква „б“
на този член всяка страна, при необходимост,
има компетентност да образува процедура за
конфискация съгласно своето вътрешно право.
3. Предвиденото в параграф 1 на този член
се прилага също за конфискация, съставляваща изискване за изплащане на сума пари,
съответстваща на стойността на облагата,
ако имуществото, по отношение на което
може да бъде изпълнена конфискацията, се
намира в замолената страна. В тези случаи
при изпълнение на конфискацията съгласно
параграф 1, ако сумата не бъде изплатена,
замолената страна предявява иск към което
и да е имущество, което може да се използва
за тази цел.
4. Ако молбата за конфискация засяга
специфично имущество, страните могат да
се споразумеят замолената страна да изпъл-
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ни конфискацията във формата на изискване
за плащане на сума пари, съответстваща на
стойността на имуществото.
5. Страните си сътрудничат в най-широка
степен в съответствие с националното си
законодателство с тези страни, които са поискали изпълнението на мерки, еквивалентни
на конфискацията, водещи до лишаването от
имущество, които не са наказателноправни
санкции, доколкото тези мерки са разпоредени от съдебен орган на молещата страна
във връзка с престъпление, при условие че
е установено, че имуществото е облага или
друго имущество по смисъла на член 5 от
тази Конвенция.
Член 24 – Изпълнение на конфискация
1. Процедурите по получаването и изпълнението на конфискацията съгласно чл. 23 се
подчиняват на законите на замолената страна.
2. За молената с т ра на е обвърза на о т
констатацията на фактите, доколкото те са
изложени в присъдата или съдебното решение на молещата страна или доколкото тази
присъда или съдебно решение са безусловно
основани на тях.
3. Всяка страна или Европейската общност
може при подписване или при депозиране на
документите си за ратификация, приемане,
утвърждаване или присъединяване чрез декларация до Генералния секретар на Съвета
на Европа да заяви, че параграф 2 на този
член се прилага само в съответствие с нейните конституционни принципи и основните
норми на правната є система.
4. Ако конфискацията представлява искане
за заплащане на сума пари, компетентният
орган на замолената страна превръща сумата
във валутата на тази страна по курса за обмен,
валиден в момента на вземане на решението
за изпълнение на конфискацията.
5. В случаите по чл. 23, параграф 1, буква
„а“ единствено молещата страна има право
да взема решение по всяка молба за преразглеждане на решението за конфискация.
Член 25 – Конфискувано имущество
1. Замолената страна се разпорежда съгласно вътрешното си право и административни
процедури с имуществото, конфискувано по
реда на чл. 23 и чл. 24 от тази Конвенция.
2. Когато действат по молба, отправена от
друга страна в съответствие с чл. 23 и чл. 24
от тази Конвенция, страните, доколкото е
разрешено от вътрешното им право и ако
това е поискано, приоритетно разглеждат
възможността за връщане на конфискуваното
имущество на молещата страна, така че то
да послужи за обезщетение на пострадалите
от престъплението или имуществото да бъде
върнато на законните му собственици.
3. Когато действа по молба, отправена от
друга страна в съответствие с чл. 23 и чл. 24
от тази Конвенция, всяка страна може да
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разгледа специално възможността да сключи
споразумения или да направи уговорки за
подялба на това имущество с други страни,
като обичайна практика или за всеки конкретен случай, в съответствие с вътрешното
си право или административни процедури.
Член 26 – Право на изпълнение и
максимален размер на конфискация
1. Молбата за конфискация, отправена съгласно чл. 23 и чл. 24, не засяга правото на
молещата страна да изпълни сама решението
за конфискация.
2. Нищо в тази Конвенция не може да бъде
тълкувано като разрешение общата стойност
на конфискацията да надвишава паричната
сума, уточнена в решението за конфискация.
Ако страна установи, че това би могло да
се случи, заинтересованите страни започват
консултации за избягване на такъв резултат.
Член 27 – Лишаване от свобода
Замолената страна не може да налага лишаване от свобода или каквито и да е други
мерки, ограничаващи свободата на лице, в
резултат на молба съгласно чл. 23, ако молещата страна е уточнила това в молбата си.
Раздел 5 – Отказ и отлагане на
сътрудничество
Член 28 – Основания за отказ
1. Сътрудничество по реда на тази глава
може да бъде отказано, ако:
a) исканото действие противоречи на основните принципи на правната система на
замолената страна; или
б) изпълнението на молбата може да наруши
суверенитета, сигурността, обществения ред
или други съществени интереси на замолената
страна; или
в) по мнение на замолената страна значимостта на случая, с който е свързана молбата,
не оправдава предприемането на исканото
действие; или
г) престъплението, с което е свързана молбата, е фискално престъпление с изключение
на финансирането на тероризъм;
д) престъплението, с което е свързана молбата, е политическо престъпление с изключение на финансирането на тероризъм; или
е) замолената страна счита, че исканото
действие би противоречало на принципа на
ne bis in idem; или
ж) престъплението, за което се отнася
молбата, не би било престъпление съгласно
правото на замолената страна, ако е извършено
под нейна юрисдикция; въпреки това такова
основание за отказ се прилага при случаи
на сътрудничество съгласно раздел 2 само
доколкото исканата взаимна помощ включва
принудителна мярка; когато се изисква двойна
наказуемост за сътрудничество по тази глава,
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това изискване се счита за задоволено независимо от това, дали двете страни поставят
престъплението в една и съща категория
престъпления, или определят престъплението
с еднаква терминология, при условие че и
двете страни са криминализирали деянието,
което е в основата на престъплението.
2. Сътрудничеството съгласно раздел 2,
доколкото исканата помощ включва принудителна мярка, както и това съгласно раздел
3 на тази глава могат също да бъдат отказани, ако исканите мерки не могат да бъдат
предприети съгласно вътрешното право на
замолената страна за целите на разследване
или съдебна процедура, при подобен случай
в страната.
3. Когато законите на замолената страна го
изискват, сътрудничество по раздел 2, доколкото исканата помощ включва принудителна
мярка, и това по раздел 3 на тази глава могат
също да бъдат отказани, ако исканите мерки
или всякакви други мерки с подобни резултати не биха били позволени по законите на
молещата страна или що се отнася до компетентните органи на молещата страна – ако
молбата не е разрешена от съдия или друг
съдебен орган, включително прокурор, чиито
функции са в сферата на наказателните дела.
4. Сътрудничеството по раздел 4 на тази
глава също може да бъде отказано, ако:
a) съгласно законите на замолената страна
конфискацията не е предвидена за посоченото
в молбата престъпление; или
б) без нарушаване на задължението съгласно чл. 23, параграф 3 това сътрудничество би
противоречало на принципите на вътрешното
право на замолената страна относно възможностите за конфискация по отношение
на връзката между дадено престъпление и:
i) икономическата изгода, която би
могла да бъде определена като облага
от него; или
ii) имущество, което може да бъде определено като негово средство; или
в) по законите на замолената страна конфискацията вече не може да бъде наложена
или да влезе в сила поради давност; или
г) без да се нарушава чл. 23, параграф 5,
молбата не се отнася до предишна присъда или
решение от съдебно естество или заявление,
направено в такова решение, че са извършени
едно или няколко престъпления, на които се
основава решението за конфискация или се
иска такава; или
д) конфискацията е неизпълнима в молещата страна или все още може да бъде
обжалвана по обичайния ред; или
е) молбата се отнася до решение за конфискация, резултат на решение, издадено in
absentia на лицето, срещу което е издадено
решението, и по мнение на замолената страна
съдебната процедура, проведена от молещата
страна, водеща до такова решение, не удо-
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влетворява минималните права за защита,
признати като задължителни по отношение
на всеки, срещу когото е отправено наказателно обвинение.
5. За целите на параграф 4, буква „е“ на
този член решението не се смята за издадено
in absentia, ако:
a) е било потвърдено или произнесено след
възражение от страна на засегнатото лице; или
б) е било издадено след обжалване, при
условие че е било обжалвано от засегнатото
лице.
6. При преценката за целите на параграф
4, буква „е“ на този член дали минималните
права за защита са били спазени замолената
страна взема предвид факта, че засегнатото
лице съзнателно се e стремяло да избегне
правосъдието, или факта, че това лице, имайки възможност да обжалва по правен път
решението, издадено in absentia, е избрало
да не го направи. Същото се прилага, когато
засегнатото лице, след като е било призовано
по надлежния ред, е предпочело да не се яви,
нито да поиска отлагане на заседанието.
7. Страна няма да се позовава на банковата
тайна като основание за отказ на сътрудничество по тази глава. Когато вътрешното є
законодателство го изисква, страната може да
поиска издаване на молба за сътрудничество,
вк лючваща разрешение за разкриване на
банковата тайна, от съдия или друг съдебен
орган, включително прокурор, работещи по
наказателни дела.
8. Без нарушаване на основанията за отказ, предвидени в параграф 1, буква „а“ на
този член:
a) фактът, че лицето, обект на разследване
или на решение за конфискация, постановено
от органи на молещата страна, е юридическо
лице няма да бъде изтъкван от замолената
страна като препятствие за предоставяне на
сътрудничеството съгласно тази глава;
б) фактът, че физическо лице, срещу което
има издадено решение за конфискация на
облаги, е починало, или фактът, че юридическо лице, срещу което има издадено решение за конфискация на облаги, е прекратило
съществуването си след това, няма да бъдат
изтъквани като препятствие за осъществяване на взаимната помощ съгласно чл. 23,
параграф 1, буква „а“;
в) фактът, че лицето, обект на разследване
или на решение за конфискация, постановено
от органи на молещата страна, е посочено
в молбата като извършител на първичното
престъпление и като извършител на престъплението изпиране на пари в съответствие
с член 9, параграф 2, буква „б“ от тази Конвенция, няма да бъде изтъкван от замолената
страна като препятствие за предоставяне на
сътрудничеството съгласно тази глава.
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Член 29 – Отлагане
Замолената страна може да отложи действията по изпълнение на молба, ако тези
действия биха навредили на разследване или
процедура, провеждани от нейните органи.
Член 30 – Частично или условно
удовлетворяване на молба
Преди отказ или отлагане на сътрудничество съгласно този раздел замолената страна,
ако сметне за подходящо, след консултации
с молещата страна обмисля възможността
за частично удовлетворяване на молбата или
при определени от нея условия.
Раздел 6 – Връчване и защита на
правата на трети страни
Член 31 – Връчване на документи
1. Страните си предоставят в най-голяма
степен взаимна помощ за връчването на
съдебните документи на лица, засегнати от
временни мерки или конфискация.
2. Нищо в този член не е предназначено
да попречи на:
a) възможността за изпращане на съдебни
документи чрез пощата директно на лица
зад граница;
б) възможността държавни служители,
служители или други компетентни лица на
страната, издаваща документа, да връчват
съдебни документи директно чрез консулските органи на тази страна или чрез държавни
служители, служители или други компетентни лица на страната, в която се изпращат,
освен ако тази страна декларира обратното
пред Генералния секретар на Съвета на Европа при подписването или при депозирането
на документите за ратификация, приемане,
утвърждаване или присъединяване.
3. При връчването на съдебни документи
на лица зад граница, засегнати от временни
мерки или решение за конфискация, издадени
в изпращащата страна, тази страна посочва
средствата за правна защита, от които могат
да се ползват тези лица съгласно нейните
закони.
Член 32 – Признаване на решения
на друга държава
1. След представяне на молба за сътрудничество съгласно раздели 3 и 4 замолената
ст рана признава всяко съдебно решение,
издадено в молещата страна, относно предявени от трети страни права.
2. Признаването може да бъде отказано,
ако:
a) третите страни не са имали съответната
възможност да защитят своите права; или
б) решението е несъвместимо с вече постановено в замолената страна решение по
същия въпрос; или
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в) то е несъвместимо с обществения ред
на замолената страна; или
г) решението е взето в противоречие с
разпоредбите на изключителната юрисдикция,
предвидена в законодателството на замолената страна.
Раздел 7 – Процедурни и други общи
правила
Член 33 – Централен орган
1. Страните определят централен орган
и ли п ри необходимост органи, кои то да
имат отговорността за изпращане и отговор
на молби, направени съгласно тази глава,
изпълнението им или тяхното изпращане до
компетентните органи за изпълнение.
2. Всяка страна при подписване или при
депозиране на документа си за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване
съобщава на Генералния секретар на Съвета
на Европа наименованията и адресите на
определените органи съгласно параграф 1
на този член.
Член 34 – Пряка комуникация
1. Централните органи общуват пряко
помежду си.
2. При спешни случаи молбите или съобщенията съгласно тази глава могат да бъдат
изпращани пряко от съдебните органи, включително прокурора, на молещата страна до
тези органи на замолената страна. В такива
случаи едновременно се изпраща копие до
централния орган на замолената страна чрез
централния орган на молещата страна.
3. Всяка молба или съобщение съгласно
параграфи 1 и 2 на този член могат да бъдат
изпратени чрез Международната организация
на криминалната полиция (Интерпол).
4. Когато е отправена молба съгласно
параграф 2 на този член и органът не е
компетентен за разглеждането є, последният
препраща молбата до компетентен държавен
орган и уведомява пряко молещата страна
за това.
5. Молби или съобщения съгласно раздел
2 на тази глава, които не включват принудителна мярка, могат да бъдат изпращани
директно от компетентните органи на молещата страна до компетентните органи на
замолената страна.
6. Проектите на молби или съобщения
съгласно тази глава могат да се изпращат
от съдебните органи на молещата страна
директно до съдебните органи на замолената
страна преди официалното искане, за да се
гарантира, че към момента на получаване
на искането последното ще може да бъде изпълнено ефективно и съдържа необходимата
информация и подкрепящи документи, за да
е в съответствие с изискванията на законодателството на замолената страна.
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Член 35 – Форма и език на молбата
1. Вси чк и молби съгласно тази глава
трябва да бъдат писмени. Те могат да се
изпращат по електронен път или чрез други
телекомуникационни средства при условие, че
молещата страна е готова, при поискване, да
предостави по всяко време писмените записи
от този обмен на информация, както и оригинала. Въпреки това всяка страна може по
всяко време чрез декларация, адресирана до
Генералния секретар на Съвета на Европа, да
посочи условията, по реда на които е готова
да приема и изпълнява молби, получени по
електронен път или чрез други средства за
комуникация.
2. Без да се накърняват разпоредбите на
параграф 3 на този член, не се изискват преводи
на молбите или придружителните документи.
3. При подписването или при депозирането
на документите за ратификация, приемане,
у твърж даване или присъедин яване всяка
страна или Европейската общност може да
представи на Генералния секретар на Съвета
на Европа декларация, че си запазва правото да изисква отправените до нея молби и
придружителните документи да бъдат придружени от превод на собствения є език или
на някой от официалните езици на Съвета на
Европа, или на посочен от нея език. В такъв
случай тя заявява готовността си за приемане
на преводи на друг език, който тя може да
посочи. Другите страни могат да приложат
реципрочни правила.
Член 36 – Легализация
Изпратените съгласно тази глава документи
се освобождават от всички формалности по
легализация.
Член 37 – Съдържание на молбата
1. Всяка молба за сътрудничество, предвидено в тази глава, трябва да уточнява:
а) органа, който отправя молбата, и органа,
който провежда разследването или съдебната
процедура;
б) предмета и основанието за молбата;
в) случая, включително съответните факти
(като дата, място и обстоятелства на престъплението), за който се отнася разследването
или съдебната процедура, освен при наличие
на молба за уведомяване;
г) доколкото сътрудничеството включва
принудителни мерки:
i) текста на правните разпоредби или
ако това не е възможно, изложение
на съответното приложимо право; и
ii) указание, че исканата мярка или
всяка друга мярка с подобен ефект
би могла да бъде предприета на
територията на молещата страна
съгласно нейното законодателство;
д) ако е необходимо и доколкото е възможно:
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подробности относно засегнатото
лице или лица, включително име,
дата и място на раж дане, граж данство и местонахож дение, и когато
с е о т нася до юри д и че ско л и це,
неговото седалище; и
ii) и м у щес т во т о, о т но сно ко е т о с е
иска сът рудничеството, неговото
местоположение, връзката му със
засегнатото лице или лица, всяка
връзка с престъплението, както и
ц ялата на лична информаци я относно интересите на други лица по
отношение на това имущество; и
е) вся к а кон к р е т на п р оцед у ра , коя т о
молещата страна иска да бъде приложена.
2. Когато молбата за временни мерки
съгласно раздел 3 се отнася до изземване
на имущество, за което би могло да бъде
издадено решение за конфискация, състоящо
се в искане за изплащане на парична сума,
в тази молба трябва също да бъде посочена
максималната сума, чието възстановяване
се търси от това имущество.
3. Към посочените в параграф 1 указания всяка молба съгласно раздел 4 трябва
да съдържа:
а) при случаите по чл. 23, параграф 1,
буква „а“:
i) заверено копие от решението за
конфискаци я, изда дено от съд в
молещата страна, и изложение на
мотивите, основаващи решението,
ако те не са посочени в самото
решение;
ii) удостоверение от компетентен орган
на молещата страна, че решението
за конфискация е в сила и не подлежи на обжалване по обичайния
ред;
iii) информация за степента, до която
се иска изпълнението на решението;
и
iv) информация относно необходимостта от предприемане на временни
мерки;
б) при случаите по чл. 23, параграф 1,
буква „б“ изложение на фактите, изтъквани
от молещата страна, достатъчни за замолената страна да вземе решение съгласно
своето вътрешно право;
в) при случаите, когато трети страни са
предявили правата си, документи, че те са
имали възможност да го направят.
Член 38 – Пропуски в молбите
1. Ако молбата не съответства на разпоредбите на тази глава или предоставената
информация не е достатъчна за вземане на
решение по нея от замолената страна, тази
страна може да поиска от молещата страна
изменяне на молбата или допълването є с
информация.
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2. Замолената страна може да определи
срок за получаването на тези изменения или
допълнителна информация.
3. До получаването на исканите изменения или информация, свързани с молбата,
представена съгласно раздел 4 на тази глава, замолената страна може да предприеме
всяка от мерките, посочени в раздели 2 и
3 на тази глава.
Член 39 – Множество молби
1. Ако замолената страна получи повече
от една молба в съответствие с раздели 3
и 4 на тази глава, отнасящи се до едно и
също лице или имущество, наличието на
множество молби не препятства тази страна
да разглежда молбите, включващи вземане
на временни мерки.
2. При наличие на множество молби в
съответствие с раздел 4 на тази глава замолената страна предвижда консултации с
молещите страни.
Член 40 – Задължение за обосноваване
Замолената страна трябва да обосновава
всяко решение за отказ, отлагане или поставяне на условия по сътрудничеството в
съответствие с тази глава.
Член 41 – Информация
1. Замолената страна незабавно уведомява
молещата страна относно:
a) действие, предприето по отношение на
молба, направена в съответствие с тази глава;
б) окончателния резултат от действието,
предприето на основание на молбата;
в) решение за отказ, отлагане или поставяне на условия изцяло или частично за
сътрудничеството съгласно тази глава;
г) всички обстоятелства, правещи невъзможно изпълнението на исканото действие
или които могат да го отложат значително; и
д) в случай на временни мерки, предприети съгласно молба по раздели 2 и 3 на тази
глава, онези от разпоредбите на вътрешното
є право, които водят автоматично до отменяне на временните мерки.
2. Молещата страна незабавно уведомява
замолената страна относно:
a) всяко преразглеж дане, решение или
друг факт, на чието основание изпълнението
на решението за конфискация е изцяло или
частично отменено; или
б) вся ко и зменен ие, фа к т и че ско и л и
правно, на чието основание всяко действие
съгласно тази глава вече не е оправдано.
3. Когато страна на основание на едно
и също решение за конфискация моли за
конфискация в повече от една страна, тя
уведомява за тази молба всички засегнати
от изпълнението на решението страни.
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Член 42 – Ограничение на използването
1. Замолената страна може да постави
като условие за изпълнението на молбата
изискването информация или доказателства
да не бъдат използвани или предавани от
органите на молещата страна за целите на
разследвания или съдебни процедури, различни от посочените в молбата, без нейното
предварително съгласие.
2. Всяка страна или Европейската общност
може при подписване или при депозиране
на документа си за ратификация, приемане,
утвърждаване или присъединяване чрез декларация до Генералния секретар на Съвета
на Европа да заяви, че без предварителното є
съгласие информацията или доказателствата,
предоставени от нея съгласно тази глава, не
могат да бъдат използвани или предавани
от органите на молещата страна за целите
на разследвания или съдебни процеду ри,
различни от посочените в молбата.
Член 43 – Поверителност
1. Молещата страна може да изиска от замолената страна да запази като поверителни
молбата и нейното съдържание до степента,
необходима за изпълнение на молбата. Ако
замолената страна не може да спази искането за поверителност, тя незабавно трябва
да уведоми за това молещата страна.
2. А ко не п ро т и вореч и на основн и т е
принципи на вът решното є право и ако
има молба за това, молещата страна трябва да спазва поверителността на всякакви
доказателства и информация, предоставени от замолената страна, до степента, до
която нейното откриване е необходимо за
разследванията или съдебната процеду ра,
описани в молбата.
3. Като се спазват разпоредбите на вътрешното право, дадена страна, получила
информация без поискване съгласно чл. 20,
трябва да спазва всяко изискване за поверителност, както се иска от предоставящата
информацията страна. Ако другата страна
не може да спази това изискване, тя трябва
незабавно да уведоми за това изпращащата
страна.
Член 44 – Разходи
Обикновените разходи по изпълнението
на молба се покриват от замолената страна.
При необходимост от съществени или извънредни разходи по изпълнението на молба
страните се договарят относно условията,
при които молбата ще бъде изпълнена, както
и начина на поемане на разходите.
Член 45 – Вреди
1. В случай че лице е предприело юридически действия за завеждане под отговорност
за вреди в резултат от действие или бездействие във връзка със сътрудничеството,
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предвидено по тази глава, засегнатите страни
предвиждат, при необходимост, консултации
помежду си по разпределението на дължимата сума.
2. Страна, ответник по иск за вреди, се
задължава да уведоми друга страна за това
дело, ако другата страна може да има интерес по случая.
Глава

V – СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖ ДУ ФРЗ
Член 46 – Сътрудничество между ФРЗ
1. Страните гарантират, че ФРЗ, както са
дефинирани в тази Конвенция, си сътрудничат за целите на борбата с изпирането на
пари, като събират и анализират или, ако
е подходящо, разследват в рамките на ФРЗ
релевантната информация за всеки факт,
който може да бъде индикация за изпиране
на пари в съответствие с техните национални
правомощия.
2. За целите на параграф 1 всяка страна
гарантира, че ФРЗ обменят по собствена
инициатива или по искане и в съответствие
с тази Конвенция или в съответствие със
съществу ващи или бъдещи меморанду ми
за разбирателство, съвместими с тази Конвенция, всяка достъпна информация, която
може да е съотносима за обработването
или ана лиза на информаци ята, или, ако
е подходящо, за разследването от ФРЗ на
финансовите трансакции, отнасящи се до
изпирането на пари, и на физическите и
юридическите лица, които участват в тях.
3. Всяка страна гарантира, че осъществяването на функциите на ФРЗ по смисъла
на този член не може да се влияе от техни я национален стат у т, независимо дали
са административни, правоприлагащи или
съдебни органи.
4. Всяко искане, отправено по силата на
този член, се придружава от кратко изложение на релевантните факти, които са известни на ФРЗ, което е отправило искането.
ФРЗ посочва в искането как ще се използва
исканата информация.
5. Когато е отправено искане в съответствие с този член, ФРЗ, към което е
отправено искането, предоставя цялата съотносима информация, включително достъпната финансова информация и поисканите
полицейски данни, без да е необходимо да
се изпраща официално искане по силата на
приложимите конвенции или споразумения
между страните.
6. ФРЗ може да откаже разкриването на
информация, която би могла да застраши разследването, което се извършва в замолената
страна или при изключителни обстоятелства,
когато разкриването на информацията би
било явно несъответстващо на законните
интереси на физическото или юридическото
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лице или на заинтересованата страна или по
друг начин би противоречало на основните
принципи на националното законодателство
на замолената страна. Всеки такъв отказ се
обяснява по подходящ начин на ФРЗ, което
е поискало информацията.
7. Информацията или документите, получени по реда на този член, се използват
единствено за целите, предвидени в параграф
1. Информацията, предоставена от насрещното ФРЗ, не може да бъде предоставена на
трета страна, нито може да бъде използвана
от получаващото я ФРЗ за цели, различни
от извършването на анализ, без предварителното съгласие на изпращащото ФРЗ.
8. При предоставяне на информация или
документи по силата на този член изпращащото ФРЗ може да наложи ограничения и
условия за използването на информацията
за цели, различни от тези, предвидени в
параграф 7. ФРЗ, получаващо информацията, се съобразява с всички такива искания
или условия.
9. Когато ст раната желае да използва
предоставената информация или документи
за разследване или производство за целите, предвидени в параграф 7, ФРЗ, което е
предоставило информаци ята, не може да
откаже предоставянето на съгласието си за
това използване, освен ако не се позове на
ограниченията, произтичащи от националното му законодателство, или на условията,
предвидени в параграф 6. Всеки отказ за
предоставяне на съгласие се обяснява по
подходящия начин.
10. ФРЗ предприема всички необходими
мерки, включително мерки за сигурност, за
да гарантират, че информацията, предоставена по реда на този член, не е достъпна за
други органи, агенции или отдели.
11. Предоставената информация се защитава в съответствие с Конвенцията на
Съвета на Европа от 28.01.1981 г. за защита
на лицата при автоматизираната обработка
на лични данни (ETS № 108) и като се взима
предвид Препоръка № R (87) 15 на Съвета
на Европа, Комитет на министрите, от 17
септември 1987 г. относно регулирането на
използването на лични данни в полицейския
сектор, най-малко чрез същите правила за
поверителност и защита на личните данни
както тези, които се прилагат по силата на
националното право на страната, приложимо
към ФРЗ, което е отправило искането.
12. ФРЗ, което предоставя информацията,
може да отправи мотивирано запитване за
използването на предоставената информация
и ФРЗ, което е полу чило информацията,
когато е практически възможно, предоставя
тази информация.
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13. Ст рани те посочват звеното, което
представлява ФРЗ по смисъла на този член.
Член 47 – Международно сътрудничество
за отлагане на подозрителните
трансакции
1. Всяка страна приема онези законодателни или други мерки, които са необходими за
осъществяването на бързо действие от ФРЗ
по искане на чуждестранно ФРЗ за спиране
или въздържане от даване на съгласие за
продължаване на трансакция за такъв срок
и в зависимост от същите условия, които се
прилагат в националното є законодателство
по отношение на отлагането на определени
трансакции.
2. Действието по смисъла на параграф 1 се
извършва, когато ФРЗ, от което е поискано
съдействие, е удовлетворено, след мотивиране от страна на ФРЗ, което е отправило
искането, че:
a) трансакцията е свързана с изпиране
на пари; и
б) трансакцията би била спряна или съгласието за продължаването є не би било
получено, ако трансакцията е била предмет на национален доклад за съмнителна
трансакция.
Г л а в а V I – МЕХ АНИЗЪМ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ И РАЗРЕШ АВАНЕ
НА СПОРОВЕ
Член 48 – Механизъм за наблюдение
и разрешаване на спорове
1. Конференцията на страните (КС) отговаря за проследяване на прилагането на
Конвенцията. КС:
a) наблюдава правилното прилагане на
Конвенцията от страните;
б) по искане на дадена страна изразява
становище по всеки въпрос, засягащ тълкуването и прилагането на Конвенцията.
2. КС осъществява функциите по параграф 1, буква „a“ по-горе, като използва
налични публични резюмета (за страните
от Moneyval) на Комитета на експертите за
оценка на мерките срещу изпирането на пари
(Moneyval) и налични публични резюмета
на FATF (за страните от FATF), допълнени
от периодичните въпросници за самооценка, в зависимост от случая. Процедурата по
наблюдение разглежда областите, обхванати
от тази Конвенция, само по отношение на
тези области, които не са обхванати от други
прилож ими меж ду народни стандарти, по
отношение на които се извършва взаимно
оценяване от FATF и Moneyval.
3. А ко КС реши, че се нуж дае от допълнителна информация в изпълнение на
своите функции, тя се свързва със страната,
използвайки, ако това е било поискано от
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КС, процедурите и механизмите на Moneyval.
Заинтересованата страна в този случай докладва пред КС. На тази основа КС решава
дали да извърши по-задълбочена оценка на
позицията на засегнатата страна. Това може
да включва, макар че не е непременно необходимо, посещение на страната от екип
за оценка.
4. При спор меж ду страни по тълкуването или прилагането на тази конвенция
те полагат усилия за разрешаване на спора
чрез преговори или по друг мирен начин
по техен избор, включително предаване на
спора пред КС, пред арбитражен съд, чиито
решения ще обвързват страните, или пред
Меж дународния съд съгласно споразумение
меж ду заинтересованите страни.
5. КС приема своите процедурни правила.
6. Генералният секретар на Съвета на
Европа свиква КС не по-късно от една година след влизане в сила на тази Конвенция.
След това КС провеж да редовни заседания
в съответствие с п роцед у рни те п рави ла,
приети от КС.
Глава

V I I – ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 49 – Подписване и влизане в сила
1. Тази Конвенция е открита за подписване от държавите – членки на Съвета на
Европа, Европейската общност и държавите,
които не са членки, участвали в нейното
изработване. Тези държави или Европейската
общност могат да изразят съгласието си за
обвързване чрез:
a) подписване без резерва за ратификация,
приемане или утвърж даване; или
б) подписване, подлежащо на ратификация, приемане или утвърждаване, последвано
от ратификация, приемане или утвърждаване.
2. Документите за ратификация, приемане или утвърж даване се депозират при
Генералния секретар на Съвета на Европа.
3. Тази Конвенция влиза в сила от първия
ден на месеца, следващ изтичането на период
от три месеца след датата, на която 6 подписали страни, най-малко четири от които са
членки на Съвета на Европа, са изразили
съгласието си за обвързване с Конвенцията
съгласно разпоредбите на параграф 1.
4. По отношение на всеки подписващ,
който след това изрази съгласието си за обвързване с нея, Конвенцията влиза в сила от
първия ден на месеца, следващ изтичането
на период от три месеца след датата на изразяването на съгласието му за обвързване
с Конвенцията, съгласно разпоредбите на
параграф 1.
5. Нито една страна по Конвенцията от
1990 г. не може да ратифицира, приеме или
утвърди тази Конвенция, без да се счита за
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обвързана най-малко от разпоредбите, които
съответстват на разпоредбите на Конвенцията от 1990 г., с които е обвързана.
6. От датата на влизането є в сила страните по тази Конвенция, които в същото
време са страни и по Конвенцията от 1990 г.:
a) прилагат разпоредбите на тази Конвенция в техните взаимоотношения;
б) продължават да прилагат разпоредбите
на Конвенцията от 1990 г. в отношенията си
с другите страни по тази Конвенция, които
не са се присъединили към тази Конвенция.
Член 50 – Присъединяване към
Конвенцията
1. След влизане в сила на Конвенцията
Комитет ът на минист рите на Съвета на
Европа след консултации със страните по
Конвенцията може да покани всяка държава, която не е членка на Съвета на Европа
и не е участвала в изработването є, да се
присъедини към тази Конвенция чрез решение, взето с мнозинството, посочено в
чл. 20, буква „г“ на Устава на Съвета на
Европа, и чрез единодушно гласуване на
представителите на страните, имащи право
да заседават в комитета.
2. По отношение на всяка присъединяваща се държава Конвенцията влиза в сила от
първия ден на месеца, следващ изтичането
на период от три месеца след датата на депозиране на документа за присъединяване при
Генералния секретар на Съвета на Европа.
Член 51 – Териториално прилагане
1. В с я к а д ърж а в а и л и Е в р опейс к ат а
общност може при подписване или при депозиране на документа си за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване
да посочи територи ята или териториите,
по отношение на които ще се прилага тази
Конвенция.
2. Всяка страна може по всяко време
след това, чрез декларация до Генералния
секретар на Съвета на Европа, да разшири
прилагането на тази Конвенция по отношение
на всяка друга територия, посочена в декларацията. По отношение на тази територия
Конвенцията влиза в сила от първия ден на
месеца, следващ изтичането на период от
три месеца след датата на получаване на
тази декларация от Генералния секретар на
Съвета на Европа.
3. Всяка декларация, направена съгласно
предходните два параграфа, може да бъде
оттеглена по отношение на всяка посочена в
тази декларация територия чрез уведомление
до Генералния секретар. Оттеглянето влиза
в сила от първия ден на месеца, следващ
изтичането на период от три месеца след
датата на получаване на такова уведомление
от Генералния секретар.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

Член 52 – Отношение с други конвенции
и споразумения
1. Тази Конвенция не засяга правата и
задълженията на страните, произтичащи от
многостранни меж дународни актове, отнасящи се до конкретни въпроси.
2. Страните по Конвенци ята могат да
сключват помежду си двустранни или многостранни споразумения по въпросите, регулирани в тази конвенция, с цел допълване или
засилване на разпоредбите или улесняване
прилагането на залегналите в нея принципи.
3. Ако две или повече страни вече са
ск лючили споразу мение или договор относно регулиран в Конвенцията въпрос или
по дру г начин са установили отношени я
по този въпрос, те имат право да прилагат
този договор или споразумение вместо тази
Конвенция или съответно да уредят отношенията си, ако това улеснява международното
сътрудничество.
4. Страните, които са членки на Европейския съюз, прилагат в техните взаимоотношения правилата на Общността и на
Европейския съюз, доколкото съществуват
правила на Общността или на Европейския
съюз, които регулират конкретния разглеждан въпрос и са приложими по отношение
на конкретния случай, без това да накърнява предмета и целта на тази Конвенция
и без да засяга нейното пълно прилагане
по отношение на другите страни.
Член 53 – Декларации и резерви
1. В с я к а д ърж а в а и л и Е в р о п ей с к ат а
общност може при подписване или при депозиране на документа си за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване
да направи една или повече от декларациите, предвидени в член 3, параграф 2, член
9, параграф 4, член 17, параграф 5, член 24,
параграф 3, член 31, параграф 2, член 35,
параграфи 1 и 3 и член 42, параграф 2.
2. Всяка държава или Европейската общност може също при подписване или депозиране на документа си за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване,
чрез декларация, адресирана до Генералния
секретар, да си запази правото да не прилага
изцяло или частично разпоредбите на член
7, параграф 2, буква „в“, член 9, параграф
6, член 46, параграф 5 и член 47.
3. В с я к а д ърж а в а и л и Е в р о п ей с к ат а
общност може при подписване или при депозиране на документа си за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване
да заяви начина, по който възнамерява да
прилага членове 17 и 19 от тази Конвенция,
специално вземайки предвид приложимите
меж дународни споразумения в областта на
меж дународното сътрудничество по нака-
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зателни въпроси. Тя уведомява Генералния
секретар на Съвета на Европа за всички
изменения в тази информация.
4. В с я к а д ърж а в а и л и Е в р опейс к ат а
общност може при подписване или при депозиране на документа си за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване
да заяви:
а) че няма да прилага член 3, параграф
4 от тази Конвенция; или
б) че ще прилага член 3, параграф 4 от
тази Конвенция само частично; или
в) начина, по който възнамерява да прилага член 3, параграф 4 от тази Конвенция.
Тя у ведом ява Генера лни я секретар на
Съвета на Европа за всички изменения в
тази информация.
5. Не могат да се правят други резерви.
6. Всяка страна, направила резерва съгласно този член, може да я оттегли изцяло или
частично чрез уведомление до Генералния
секретар на Съвета на Европа. Оттеглянето
влиза в сила от датата на получаване на
това уведомление от Генералния секретар.
7. Страна, направила резерва по отношение на разпоредба от тази Конвенция,
не може да изисква прилагането на същата
разпоредба от друга страна; въпреки това, ако
резервата е частична или условна, тя може
да изисква прилагането на тази разпоредба
в степента, в която я приема самата тя.
Член 54 – Изменения
1. Всяка страна може да предлага изменения на тази Конвенция и те се съобщават от Генералния секретар на Съвета на
Европа на държавите – членки на Съвета
на Европа, на Европейската общност и на
всяка държава, която не е членка, присъединила се към Конвенцията или която е
била поканена за присъединяване съгласно
разпоредбите на чл. 50.
2. Всяко предложено от дадена страна
изменен ие се с ъобща ва на Европейск и я
комитет по проблемите на престъпността
(ЕКПП), който представя мнението си по
предложената поправка пред Комитета на
министрите.
3. Комитет ът на минист рите обсъж да
п ред ложено то изменение и мнението на
ЕК ПП и може да приеме изменението с
мнозинството, посочено в чл. 20, буква „г“
на Устава на Съвета на Европа.
4. Текстът на всяко изменение, прието от
Комитета на министрите съгласно параграф
3 на този член, се изпраща до страните за
приемане.
5. Всяко изменение, прието в съответствие
с параграф 3 на този член, влиза в сила на
тридесетия ден, след като всички страни
са информира ли Генера лни я секретар за
неговото приемане.
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6. За да се актуализират категориите престъпления, съдържащи се в приложението,
както и за да се измени член 13, изменения
могат да се предлагат от всяка страна или
от Комитета на министрите. Те се съобщават на страните от Генералния секретар на
Съвета на Европа.
7. След консултиране със страните, които не са членове на Съвета на Европа, и
ако е необходимо, с ЕКПП Комитетът на
м инист ри т е може да п риеме изменение,
предложено в съответствие с параграф 6, с
мнозинството, посочено в член 20, буква „г“
от Устава на Съвета на Европа. Изменението влиза в сила след изтичането на срок
от една година след датата, на която е било
изпратено на страните. През този период
всяка страна може да уведоми Генералния
секретар за всяко възражение по отношение
на влизането в сила на изменението.
8. Ако една трета от страните отправят
у ведом лен ие до Генера л н и я сек ре тар за
възражение по отношение на влизането в
сила на изменението, изменението не влиза
в сила.
9. Ако по-малко от една трета от страните
са отправили уведомление за възражение,
изменението влиза в сила по отношение на
тези от страните, които не са отправили
възражение.
10. След влизане в сила на изменението
в съответствие с параграфи 6 до 9 на този
член и ако дадена страна е отправила уведомление за възражение срещу него, това
изменение влиза в сила по отношение на
засегнатата страна на първия ден от месеца,
следващ датата, на която страната е уведомила Генералния секретар на Съвета на
Европа за неговото приемане. Страна, която
е отправила възражение, може да го оттегли
по всяко време посредством уведомление до
Генералния секретар на Съвета на Европа.
11. Ако е прието изменение от Комитета
на министрите, държава или Европейската
общност не могат да изразят своето съгласие да бъдат обвързани от Конвенцията, без
да са приели в същото време изменението.
Член 55 – Денонсиране
1. Всяка страна може по всяко време да
денонсира тази Конвенция чрез уведомление
до Генералния секретар на Съвета на Европа.
2. Това денонсиране влиза в сила на първия
ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата на получаване
на уведомлението от Генералния секретар.
3. Въпреки това тази Конвенция продължава да се прилага по отношение на изпълнението съгласно чл. 23 на конфискация, за
която е била представена молба в съответствие с разпоредбите на Конвенцията преди
датата на влизане в сила на денонсирането.
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Член 56 – Уведомления
Генералният секретар на Съвета на Европа
уведомява държавите – членки на Съвета на
Европа, Европейската общност, държавите,
които не са членки, участвали в изработването на Конвенцията, всяка държава, поканена
да се присъедини към нея, и всяка друга
страна по Конвенцията относно:
a) всяко подписване;
б) депозиране на всеки документ за ратификаци я, приемане, у твърж даване или
присъединяване;
в) всяка дата на влизане в сила на Конвенцията в съответствие с членове 49 и 50;
г) всяка декларация или резерва, направена по смисъла на член 53;
д) всеки друг документ, уведомление или
съобщение относно Конвенцията.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
тази Конвенция.
Съставена във Варшава на 16 май 2005 г.
на английски и на френски език, като и двата
текста са еднакво автентични, в един екземпляр, който ще бъде депозиран в архивите на
Съвета на Европа. Генералният секретар на
Съвета на Европа изпраща заверени копия до
всяка държава – членка на Съвета на Европа, до Европейската общност, до държавите,
които не са членки, участвали в изработването на Конвенцията, и до всяка държава,
поканена за присъединяване към нея.
Приложение
a) у час т ие в орга н изи ра на п рес т ъп на
група и рекет;
б) тероризъм, включително финансиране
на тероризъм;
в) трафик на хора и трафик на мигранти;
г) сексуална експлоатация, включително
сексуална експлоатация на деца;
д) незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции;
е) незаконен трафик на оръжие;
ж) незаконен трафик на откраднати и
други стоки;
з) корупция и подкуп;
и) измама;
й) подправяне на парични знаци;
к) подправяне и пиратство на изделия;
л) престъпления срещу околната среда;
м) убийство, тежка телесна повреда;
н) отвличане, противозаконно лишаване
от свобода и вземане на заложници;
о) грабеж или кражба;
п) контрабанда;
р) изнудване;
с) фалшифициране;
т) пиратство; и
у) търговия с вътрешна информация и
манипулиране на пазара.
4655
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2003 г. за документите за системата на
народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.;
попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от
2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47
от 2006 г., бр. 51 и 74 от 2007 г., бр. 7 и 27 от
2008 г., бр. 52 от 2009 г., бр. 42 от 2010 г., бр. 37 и
70 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 77 ал. 3 се изменя така:
„(3) Документът за проведено обучение към
дипломатическите представителства на Република България, към организации на българи,
живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната
държава за извършване на образователно-културна дейност и към български православни
църковни общини, които се подпомагат със
средства от бюджета на МОН, е удостоверение
за проведено обучение.“
§ 2. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Удостоверение за проведено обучение при условията на чл. 77, ал. 3 се издава
на ученици, които са изучавали български език
и литература, история и цивилизация и география и икономика (или частта от тях, която се
отнася до историята и географията на България)
по учебни програми, утвърдени от министъра
на образованието и науката.
(2) Удостоверението е формуляр и съдържа
следните реквизити: наименование на министерството; наименование на дипломатическото представителство на Република България;
наименование на организацията на българите,
живеещи извън Република България, регистрирана съгласно законодателството на съответната
държава за извършване на образователно-културна дейност, или на българската православна
църковна община; местонахождение; наименование и местонахождение на училището, провело
обучението; наименование на документа, регистрационен номер и дата на издаване; трите имена
на ученика, ЕГН или друг идентификационен
номер, дата на раждане, месторождение; учебната година, през която е завършено обучението;
наименования на учебните предмети и класа,
за който е проведено обучението; резултати от
обучението; оценки с думи и цифри, хорариум;
име, фамилия и подписи на учителите, провели
обучението, на представляващия организацията
на българите или на представляващия българската православна църковна община, на училищния
ръководител – в случаите, когато училището
е вписано в Списъка на българските неделни
училища в чужбина; печат на организацията
на българите или на българската православна
църковна община.
(3) В случаите, когато обучението се провежда към дипломатическо представителство
на Република България, удостоверението за
проведено обучение се подписва от ръководи-
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теля на дипломатическото представителство и
се полага печат.
(4) Удостоверението е освободено от графично оформление.
(5) Удостоверението се регистрира в определената за регистриране на тези удостоверения
регистрационна книга, която се създава единствено за тази цел.
(6) Удостоверението се съхранява от притежателя.“
§ 3. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) След регистрирането им дипломите и
приложенията към тях, свидетелствата, удостоверенията и дубликатите, които попадат в обхвата
на Регистъра на дипломите и свидетелствата
за завършено основно и средно образование
и придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него от директора на
институцията като основни данни и сканирани
изображения.“
2. Досегашната ал. 5 става съответно ал. 6.
§ 4. Навсякъде в текста думите „министъра
на образованието, младежта и науката“, „Министърът на образованието, младежта и науката“,
„Министерство на образованието, младежта и
науката“, „Министерството на образованието,
младежта и науката“ и „МОМН“ се заменят
съответно с „министъра на образованието и
науката“, „Министърът на образованието и
науката“, „Министерство на образованието и
науката“, „Министерството на образованието
и науката“ и „МОН“.
Преходна разпоредба
§ 5. Документите за края на учебната
2012/2013 г. се издават на бланки с наименованието „Министерство на образованието,
младежта и науката“ и се подпечатват с печат
с наименованието „Министерство на образованието, младежта и науката“.
Министър:
Анелия Клисарова
4632

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Инструкция за изменение на Инструкция № И-5
от 2010 г. за условията, реда и процедурите за
организиране на работата на административните структури на Министерството на отбраната
(ДВ, бр. 42 от 2010 г.)
§ 1. Член 12 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Тодор Тагарев
4583
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 381
от 10 май 2013 г.

за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (приети с Решение № 1310 от 25.10.2007 г. на Комисията за регулиране на
съобщенията, обн., ДВ, бр. 92 от 2007 г.; изм., бр. 48 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г.; попр., бр. 45 от
2010 г.; изм., бр. 94 от 2010 г., бр. 65 от 2011 г.; попр., бр. 68 от 2011 г.; изм., бр. 101 от 2012 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. В § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби думите „ ,която работи в честотен обхват
2 GHz“ се заличават.
§ 2. Приложение № 2 към чл. 4 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи – UMTS в обхват 2 GHz

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

UMTS

3

Радиочестотни ленти

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/широчина на заеманата
честотна лента

6

Посока/разделяне

7

Предавателна мощност/плътност
на мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изисквания

Коментар

1900 – 1920 MHz
2010 – 2025 MHz
Ширина на радиоканала 5 МHz

Базирана на
200 kHz растер

QPSK/16QAM/64QAM/BPSK
5M00V7WEC
TDD
Максимална мощност на изхода
на предавателя
24 dBm, клас 3
21 dBm, клас 4

Мобилни станции

Максимална мощност на изхода на
предавателя 100 W

Стационарни
станции

W-CDMA
Издаване на разрешение

11 Допустими честотни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-6
БДС EN 301 908-7

За английска версия на стандартите:
http://www.etsi.org

БДС EN 60950-1
БДС EN 60950-21
БДС EN 60950-22
БДС EN 60950-23

Електрическа защита на радиосъоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно
допустими нива на електромагнитни
Хигиенни изискваполета в населени територии и опния
ределяне на хигиенно-защитни зони
около излъчващи обекти
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Коментар

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“

§ 3. Приложение № 5 към чл. 5 се изменя така:

„Приложение № 5
към чл. 5
Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи
за мобилните наземни мрежи
Стандарти и стандартизационни документи
БДС EN 300 392-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс данни (V+D).
Част 2: Въздушен интерфейс (AI)

БДС EN 300 394-1

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за
изпитване за съответствие. Част 1: Радио

БДС EN 300 396-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за
работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на радиовръзката

БДС EN 301 419-7

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+). Изисквания за присъединяване към глобалната система за мобилни връзки (GSM). Обхват за железопътния транспорт (R-GSM). Мобилни станции. Достъп

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 25: СпецифичБДС EN 301 489-25
ни условия за CDMA 1x мобилни станции с разширен спектър и спомагателни
съоръжения
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за
електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 26:
БДС EN 301 489-26
Специфични условия за CDMA 1x базови станции с разширен спектър, ретранслатори и спомагателни съоръжения
БДС EN 301 502

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран европейски стандарт
(EN) за съоръжения за базови станции, покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни далекосъобщения (GSM). Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за мобилни станции в обхватите GSM 900 и GSM 1800, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 526

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за CDMA мобилна станция с разширен спектър,
работеща в обхват за клетъчни мрежи 450 MHz (CDMA 450) и в PAMR обхвати
410, 450 и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените изисквания на член
3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED)

БДС EN 301 908-1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 1: Въведение и общи изисквания

БДС EN 301 908-6

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 6: CDMA TDD (UTRA
TDD) потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-7

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 7: CDMA TDD (UTRA
TDD) базови станции (BS)

БРОЙ 51
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Стандарти и стандартизационни документи

БДС EN 302 426

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран
европейски стандарт (EN) за ретранслатори с CDMA разлят спектър, работещи в
обхвата 450 MHz за клетъчни мрежи (CDMA450) и в обхватите за PAMR 410 MHz,
450 MHz и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените изисквания на чл. 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED)

БДС EN 303 035-1

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски стандарт
(EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D)

БДС EN 303 035-2

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски стандарт
(EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност.
Част 1: Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност.
Част 21: Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност.
Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност.
Част 23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

ETSI TR 102 001

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Systems reference
document for TETRA Advanced Packet Service (TAPS)

ETSI TR 102 491

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); TETRA Enhanced
Data Service (TEDS); System reference document

Заключителна разпоредба
§ 4. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
4620

РЕШЕНИЕ № 383
от 10 май 2013 г.

за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на наземни мрежи,
позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги (приети с Решение № 2152
от 21.11.2012 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията, ДВ, бр. 101 от 2012 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Осъществяването на електронни
съобщения чрез мрежите по чл. 1 се извършва
в следните радиочестотни обхвати:
1. 900 MHz – приложение № 1;
2. 1800 MHz – приложение № 2;
3. 2 GHz – приложение № 3;
4. 2,6 GHz – приложение № 4;
5. 3,6 GHz – приложение № 5.“
§ 2. В чл. 4 съюзът „и“ между цифрите 3 и 4
се заличава, а след цифрата 4 се добавя „ и 5“.
§ 3. В чл. 5 думите „приложение № 5“ се
заменят с „приложение № 6“.

“
§ 4. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1 след думите „мобилни съобщения“
думите „която работи в честотните обхвати
900 MHz и 1800 MHz“ се заличават;
б) в т. 2 след думите „мобилни съобщения“
думите „която работи в честотните обхвати
900 MHz и 1800 MHz“ се заличават.
2. В § 2 се създава нова т. 6 със следния
текст:
„6. Решен ие за изп ъ л нен ие на Евр о пейската комисия 2012/688/ЕС от 5 ноември 2012 г. от носно хармонизи рането на
радиоч естотните ленти 1920 – 1980 MHz и
2110 – 2170 MHz за наземни системи, позвол яващи предоставянето на елект ронни
съобщителни услуги в Съюза.“
§ 5. В приложение № 1 към чл. 4 се правят
следните изменения:
1. В ред 11 текстът в колона „Коментар“
се изменя така:
„Тези технически параметри се прилагат
като основен компонент на необходимите
условия за осигуряване на съвместимост,
когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между предприятията
със съседни мрежи. Предприятията могат да
прилагат и по-малко ограничителни параметри
при условие, че такива са договорени чрез
сключване на двустранни или многостранни
споразумения.“
2. Ред 13 се изменя така:

С Т Р.
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„
ERC/DEC/(94)01
ERC/DEC/(97)02
ECC/DEC/(06)13
ECC/REC/(08)02
Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Решение на Европейската комисия 2009/766/ЕО
Решение на Европейската комисия 2011/251/ЕС

Позо13 ваване

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 300 910
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 502
БДС EN 301 908-11
БДС EN 301 511
БДС EN 301 908-18
БДС EN 301 908-1
ETSI TS 125 101
БДС EN 301 908-18
ETSI TS 125 104
ETSI TS 125 106

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15 БДС EN 301 908-1 За английБДС EN 301 908-16 БДС EN 301 908-18 ска версия
БДС EN 301 908-17 БДС EN 301 908-21 на станБДС EN 301 908-18 БДС EN 301 908-22 дартите:
http://www.
ETSI TS 136 101
etsi.org
ETSI TS 136 104
ETSI TS 136 106

Други приложими стандарти

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

Електрическа
защита на
радиосъоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни
изисквания

“
§ 6. В приложение № 2 към чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ред 11 текстът в колона „Коментар“се изменя така:
„Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите условия
за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между предприятията със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и по-малко
ограничителни параметри при условие, че такива са договорени чрез сключване на двустранни
или многостранни споразумения.“
2. Ред 13 се изменя така:
„
ERC/DEC/(95)03
ECC/DEC/(06)13
ECC/REC/(08)02
Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Решение на Европейската комисия 2009/766/ЕО
Решение на Европейската комисия 2011/251/ ЕО

БДС EN 300 910
БДС EN 301 502
ПоБДС EN 301 511
зоБДС EN 301 908-1
13 ваБДС EN 301 908-18
ване

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-11
БДС EN 301 908-18
ETSI TS 125 101
ETSI TS 125 104
ETSI TS 125 106

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15 БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-16 БДС EN 301 908-18
БДС EN 301 908-17 БДС EN 301 908-21
БДС EN 301 908-18 БДС EN 301 908-22
ETSI TS 136 101
ETSI TS 136 104
ETSI TS 136 106

За английска версия
на стандартите:
http://www.
etsi.org

Други приложими стандарти
БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

Електричес
ка защита
на радиосъоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета
в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти

Хигиенни
изисквания

“
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§ 7. Създава се приложение № 3 към чл. 4:
„Приложение № 3
към чл. 4
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения
от наземни мрежи в обхват 2 GHz

Нормативна част

№

Параметър

1

Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна
лента

Описание

Коментар

Подвижна и неподвижна
Наземни радиоприложения, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
ТX: 1920 – 1980 МHz
RX: 2110 – 2170 MHz

Крайни станции

ТX: 2110 – 2170 MHz
RX: 1920 – 1980 МHz

Базови станции

4

Разпределение на
каналите

Ширина на радиоканала не по-малка от 5 MHz

5

Модулация/
широчина
на заеманата честотна
лента от
един блок

Ширината на лентата на един блок е кратна на
5 MHz

6

Посока/разделяне

190 MHz дуплексно отстояние

7

Предавателна
мощност/
плътност на
мощността

Съгласно данните в таблицата по-долу

8

Достъп до
канала и
правила за
заемането
му

В съответствие с приложената технология

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

FDD

Допълнителни съ10
ществени
изисквания

11

Допустими
честотни
планирания

Маски на
излъчва- Изисквания към маската на еквивалентнането за та изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) за
базови
базова станция вътре в рамките на блока
станции

Максимална
e.i.r.p. в блока

65 dBm/5 MHz

Тази гранична стойност може да
бъде повишена в райони с ниска
плътност на населението, при
условие че това не увеличава
значително риска от блокиране на приемника на крайната
станция

Нивото на маската за границите
Базови изисквания – гранични стойности
на блока се определя за една
(за една антена) на маската на еквивалентантена и се прилага за конфината изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.)
гурация на базова станция с до
от базова станция извън блока
четири антени на сектор

С Т Р.
№
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Описание
Радиочестотен диапазон
на излъчванията извън
блока при дуМаксимална средна
плексна връзe.i.r.p. извън блока
ка с честотно
разделяне
на каналите – права
посока
Радиочестоти, отстоящи
на повече
от 10 MHz
9 dBm
от долната
или горната
граница на
блока

БРОЙ 51
Коментар

Широчина
на
радиочестотната
лента
на
измерване

5 MHz

Преходни изисквания – гранични стойности (за една антена) на маската на еквивалентната изотропно излъчена мощност
(e.i.r.p.) от базова станция извън блока
РадиочестоШиротен диапазон
чина
на излъчвана
нията извън
радиоблока при ду- Максимална средчесплексна връзна e.i.r.p. извън
тотната
ка с честотно
блока
лента
разделяне
на изна каналимервате – права
не
посока
от – 10 до – 5
MHz от дол
11dBm
ната граница
на блока
от – 5 до 0
MHz от дол
16,3 dBm
ната граница
на блока
5 MHz
от 0 до + 5
MHz от гор16,3 dBm
ната граница
на блока
от + 5 до
+ 10 MHz
от горната
11 dBm
граница на
блока
Изисквания в рамките на блока – гранична стойност на маската за излъчване
от крайни станции в рамките на блока
за радиочестотите за обратна посока при
дуплексна връзка с честотно разделяне на
Маски на
каналите (FDD uplink)
излъчването за
крайни
станции Максимална
средна мощ24 dBm
ност в рамките на блока

Нивото на маската за границите
на блока се определя за една
антена и се прилага за конфигурация на базова станция с до
четири антени на сектор

Тази гранична стойност за мощността се определя като еквивалентната изотропно излъчена
мощност (e.i.r.p.) за крайни
станции, проектирани да бъдат
стационарни или неподвижно
монтирани, и като обща излъчвана мощност (TRP) за крайни

БРОЙ 51
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Описание

С Т Р. 2 7
Коментар
станции, проектирани да бъдат
подвижни или мигриращи. За
изотропни антени e.i.r.p. и TRP
съвпадат.

12

Планирани
промени
Решение за изпълнение на Европейската комисия
2012/688/ЕС
ECC/DEC/(06)01
Доклад 039 (CEPTREP039)

13 Позоваване

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-11
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15
БДС EN 301 908-16
БДС EN 301 908-17
БДС EN 301 908-18
Други приложими стандарти

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 6095022; БДС EN 60950-23

Електрическа защита на радио
съоръженията

Информативна част

Наредба № 9 от 1991 г. на Министерството на здравеопазването за пределно допустимите нива на електроХигиенни изисквания
магнитни полета в населени територии и определяне
на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти
Номер на
14 нотификацията

15 Забележка

Нивата на маските за границите на блоковете се създават
чрез комбиниране на стойностите, посочени в съответните таблици, по такъв начин, че граничната стойност
за всяка радиочестота да се получава от най-високата
(т.е. най-малко ограничителната) стойност на базовите
изисквания, преходните изисквания и изискванията в
рамките на блока (според случая). Маските за границите на блоковете са представени като горни граници
за средната еквивалентна изотропно излъчена мощност
(e.i.r.p.) или общата излъчена мощност (TRP) за осреднен
интервал от време и за широчината на радиочестотната
лента на измерване. Във времевата област e.i.r.p. или
TRP се осреднява за активните части на радиоимпулсите
на сигнала и съответства на една-единствена позиция на
регулатора на мощността. В честотната област e.i.r.p. или
TRP се определя за измерваната радиочестотна лента.
Действителната широчина на честотната лента на измерване от измервателното оборудване, използвано с цел
проверка на съответствието, може да бъде по-малка от
широчината на честотната лента на измерване. Нивата
на маските за границите на блоковете съответстват на
сумарната мощност, излъчвана от съответното устройство
с включени всички предавателни антени, с изключение
на случая на базовите и преходните изисквания за базови
станции, които са специфицирани за една антена.
Тези технически параметри се прилагат като основен
компонент на необходимите условия за осигуряване
на съвместимост, когато няма сключени двустранни
или многостранни споразумения между предприятията
със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат
и по-малко ограничителни параметри при условие, че
такива са договорени чрез сключване на двустранни или
многостранни споразумения.
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Описание

Коментар

Оборудването, работещо в този обхват, може да използва
и гранични стойности за еквивалентна изотропно излъчена
мощност (e.i.r.p.), различни от посочените в таблицата,
при условие че се прилагат подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие
с Директива 1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво
на защита, което е еквивалентно на осигуряваното от
тези технически параметри.

“
§ 8. Приложение № 3 към чл. 4 става приложение № 4 към чл. 4 и се правят следните изменения:
1. Ред 13 се изменя така:
„
Решение на Европейската комисия 2008/477/ЕО
Решение ECC/DEC/(05)05
Доклад 019 (CEPTREP019)
Доклад 131 (ECC REPORT 131)

Позо13
ваване

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-6
БДС EN 301 908-7
БДС EN 301 908-11
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15
БДС EN 301 908-16
БДС EN 301 908-17
БДС EN 301 908-18
БДС EN 301 908-19
БДС EN 301 908-20
БДС EN 302 544-1
БДС EN 302 544-2
Други приложими стандарти

За английска версия на стандартите:
http://www.etsi.org

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22;
БДС EN 60950-23

Електрическа защита на радиосъоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. на Министерството на здравеопазването за пределно допустимите нива на електроХигиенни изисквания
магнитни полета в населени територии и определяне
на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

“
2. В ред 15 в колона „Описание“ се добавя следният текст:
„Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите условия
за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между предприятията със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и по-малко
ограничителни параметри при условие, че такива са договорени чрез сключване на двустранни
или многостранни споразумения.
Оборудването, работещо в този обхват, може да използва и гранични стойности за еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), различни от посочените в таблицата, при условие
че се прилагат подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие с Директива 1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво на защита, което е еквивалентно
на осигуряваното от тези технически параметри.“
§ 9. Приложение № 4 към чл. 4 става приложение № 5 към чл. 4 и се правят следните изменения:
1. Ред 13 се изменя така:
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„
ECC/DEC/(07)02
Решение на Европейската комисия 2008/411/ЕО
ERC/REC 14-03 Анекс В
ECC/REC (04)05

13

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-18
БДС EN 301 908-19
БДС EN 301 908-20
БДС EN 302 326-1
БДС EN 302 326-2
БДС EN 302 623
БДС EN 302 774
Други приложими стандарти

За английска версия
на стандартите:
http://www.etsi.org

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21;
БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

Електрическа
защита на радиосъоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни
полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни
изисквания

Позоваване

“
2. В ред 15 в колона „Описание“ се създава следният текст:
„Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите условия
за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между предприятията със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и по-малко
ограничителни параметри при условие, че такива са договорени чрез сключване на двустранни
или многостранни споразумения.
Оборудването, работещо в този обхват, може да използва и гранични стойности за еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), различни от посочените в таблицата, при условие
че се прилагат подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие с Директива 1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво на защита, което е еквивалентно
на осигуряваното от тези технически параметри.“
§ 10. Приложение № 5 към чл. 5 става приложение № 6 към чл. 5 и се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 5
Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за наземни мрежи
БДС EN 300 910

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM). Радиопредаване и радиоприемане

БДС EN 301 502

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за
съоръжения за базови станции, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни далекосъобщения (GSM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни станции в обхватите GSM 900 и GSM 1800, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 1: Въведение и общи изисквания

БДС EN 301 908-2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 2: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-3

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 3: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) базови
станции (BS)

БДС EN 301 908-6

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 6: CDMA TDD (UTRA TDD) потребителски съоръжения (UE)
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БДС EN 301 908-7

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 7: CDMA TDD (UTRA TDD) базови станции (BS)

БДС EN 301 908-11

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 11: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
(Ретранслатори)

БДС EN 301 908-13

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен универсален
наземен радиодостъп (E-UTRA)

БДС EN 301 908-14

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 14: Базови станции (BS) с подобрен универсален наземен
радиодостъп (E-UTRA)

БДС EN 301 908-15

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 15: Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA
FDD) (Ретранслатори)

БДС EN 301 908-16

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS),
ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни
мрежи. Част 16: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, свръхмобилен широколентов (UMB) подобрен CDMA с много носещи сигнали (UE), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-17

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS),
ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни
мрежи. Част 17: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, свръхмобилен широколентов (UMB) подобрен CDMA с много носещи сигнали (BS), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-18

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 18: Мултистандартна радио E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE
(MSR) базова станция (BS)

БДС EN 301 908-19

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 19: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) TDD потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-20

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 20: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) TDD базови
станции (BS)

БДС EN 301 908-21

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 21: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) FDD потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-22

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 22: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) FDD базови
станции (BS)

БДС EN 302 326-1

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много точки.
Част 1: Преглед и изисквания за цифрови системи за връзка от много точки

БДС EN 302 326-2

Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за връзка до много точки.
Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) към цифрови съоръжения за радиовръзка до много точки

БДС EN 302 544-1

Широколентови системи за предаване на данни, работещи в честотния обхват от
2500 MHz до 2690 MHz. Част 1: Базови станции с дуплекс с времеразделяне (TDD). Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 302 544-2

Широколентови системи за предаване на данни, работещи в честотния обхват от 2500 MHz
до 2690 MHz. Част 2: TDD съоръжения за потребителски станции. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
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БДС EN 302 623

Широколентови системи за безжичен достъп (BWA) в честотния обхват от 3400 MHz до
3800 MHz. Мобилни крайни станции. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 302 774

Широколентови системи за безжичен достъп (BWA) в честотния обхват от 3400 MHz до 3800
MHz. Базови станции. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност.
Част 1: Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност.
Част 21: Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност.
Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност.
Част 23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

ETSI TS 125 101

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission
and reception (FDD)

ETSI TS 125 104

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and
reception (FDD)

ETSI TS 125 106

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA repeater radio transmission and
reception

ETSI TS 136 101

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission
and reception

ETSI TS 136 104

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission
and reception

ETSI TS 136 106

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); FDD repeater radio transmission
and reception

“
Заключителна разпоредба
§ 11. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков

4621

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2701-ЕП
от 7 юни 2013 г.

относно обявяване за избран на следващия в
листата кандидат при освобождаване мястото
на член на Европейския парламент
С писмо вх. № 2069-НС от 6.06.2013 г. на
ЦИК председателят на Народното събрание
Михаил Миков е уведомил председателя на
ЦИК, че с писмо вх. № 340-01-2 от 6.06.2013 г.
е уведомен от председателя на Европейския
парламент, че мястото на Кристиан Иванов
Вигенин като член на Европейския парламент
е освободено с избирането му за министър на
външните работи, считано от 29 май 2013 г.,
на основание чл. 7, § 1 и чл. 13, § 1 от Акта
за избирането на членове на Европейския
парламент чрез всеобщи преки избори.
Кристиан Иванов Вигенин е бил обявен
за избран за член на Европейския парламент
от Република България с Решение № ЕП-256
от 9 юни 2009 г. от листата на коалиция от
партии „Коалиция за България“. Следващият

в листата на коалиция от партии „Коалиция
за България“ кандидат за член на Европейския парламент е Маруся Иванова Любчева.
Предвид изложеното и на основание чл. 275,
ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 7,
§ 1 и чл. 13, § 1 и § 3 от Акта за избиране
на членове на Европейския парламент чрез
всеобщи преки избори Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Маруся Иванова Любчева за избрана за член на Европейския парламент от
Република България от листата на коалиция
от партии „Коалиция за България“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Да се уведоми Европейският парламент чрез
Народното събрание на Република България
за настоящото решение.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4724
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-45
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Марекс 06“ – ЕООД,
представлявано от Мартин Петров Андонов,
ЕИК 148043158, със седалище и адрес на управ
ление – Варна 9000, район „Аспарухово“, ул.
Злетово 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, да открие Частна
целодневна детска градина „Мечтатели“ – Варна,
при следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската гра
дина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образо
вателно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Мечтатели“ е Варна, ул. Свети
Никола 26, пл. № 2054, по плана на Приморски
парк в гр. Варна.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес Варна, ул. Свети Никола
26, пл. № 2054, по плана на Приморски парк в
гр. Варна.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Пенка Борисова Генадиева.

4551

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-46
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Леден свят“ – ООД, представля
вано от Бойко Петков Петков, ЕИК 117689120,
със седалище и адрес на управление – Русе 7012,
бул. Борисова 81, вх. Г, ет. 6, да открие Частна
целодневна детска градина „Смехорания“ – Русе,
при следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската гра
дина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образо
вателно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Смехорания“ – Русе, е Русе, ул.
Вардар 6, УПИ ХV-4735,4736, кв. 423.

4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес Русе, ул. Вардар 6, пл. № 2054,
УПИ ХV-4735,4736, кв. 423.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Мариана Атанасова Статева.

4552

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-47
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗНП, чл. 21,
ал. 1, т. 5 ППЗНП, чл. 32 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
във връзка с чл. 25, ал. 4, т. 4 ППЗНП и протокол
на експертна комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2 от 4.01.2011 г., изм. със Заповед № РД14-1623 от 8.11.2011 г. на министъра на образо
ванието, младежта и науката, закривам Частна
професионална гимназия „Академик Любомир
Илиев“ – Пловдив, открита със Заповед № РД14-50 от 31.05.2002 г. (ДВ, бр. 59 от 2002 г.) на
министъра на образованието и науката.
В едномесечен срок Георги Семов Русев да
предаде училищната документация на началника
на Регионалния инспекторат по образование
то – Пловдив.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – Пловдив, да определи училище,
в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването є в „Държавен вестник“.

4553

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-48
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗНП, чл. 21, ал. 1,
т. 5 ППЗНП, чл. 32 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища във връзка
с чл. 25, ал. 4, т. 4 ППЗНП и протокол на екс
пертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-2
от 4.01.2011 г., изм. със Заповед № РД-14-1623 от
8.11.2011 г. на министъра на образованието, мла
дежта и науката, закривам Частна профилирана
гимназия „Академик Любомир Илиев“ – Пловдив,
открита със Заповед № РД-14-58 от 8.06.1998 г.
(ДВ, бр. 76 от 1998 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-10 от 16.02.1999 г. (ДВ, бр. 30 от 1999 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-72 от 18.05.2000 г.
(ДВ, бр. 51 от 2000 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-81 от 7.06.2006 г. (ДВ, бр. 52 от 2006 г.)
на министъра на образованието и науката.
В едномесечен срок Георги Семов Русев да
предаде училищната документация на началника
на Регионалния инспекторат по образование
то – Пловдив.
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Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – Пловдив, да определи училище,
в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването є в „Държавен вестник“.

4554

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-49
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на
кмета на Столична община след Решение № 68
по протокол № 34 от 14.02.2013 г., становище от
Регионалния инспекторат по образованието – Со
фия-град, съгласувателно писмо с изх. № 08-0045/5 от 14.05.2013 г. и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, във връзка
с необходимостта от осигуряване на пълноценен
образователен процес и използване на спортната
база в училището считано от 1.09.2013 г. прео
бразувам 153 Профилирана гимназия „Неофит
Рилски“ – София, в 153 Спортно училище „Нео
фит Рилски“ – София, с адрес: ж.к. Свобода, ул.
Народни будители 2, както следва:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Имуществото на 153 Профилирана гимназия
„Неофит Рилски“ – София, ще продължи да се
ползва от преобразуваното 153 Спортно училище
„Неофит Рилски“ – София.
3. Задължителната документация на 153 Про
филирана гимназия „Неофит Рилски“ – София,
да се съхранява в преобразуваното 153 Спортно
училище „Неофит Рилски“ – София.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4555

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-50
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило раз
решение за откриване на Частен професионален
колеж по икономика и мениджмънт – Благоев
град, изменям Заповед № РД-14-52 от 22.04.2008 г.
(ДВ, бр. 46 от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-75 от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.),
както следва:

ВЕСТНИК
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В изречението: „Колежът организира обучение
по професионални направления“ се добавя „т. 3.
код 723 Здравни грижи, професия код 723030 Па
рамедик, специалност код 7230303 Транспортиране
на пострадали и болни хора, оказване на първа
помощ на лекаря в спешната помощ – четвърта
степен на професионална квалификация, с прием
след завършено средно образование, дневна и
задочна форма на обучение“.

4556

Министър:
Н. Милошев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-397
от 24 април 2013 г.
I. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителните видове:
Пиринско лале (Tulipa pirinica Delip.), Дреновска
ведрица (Fritillaria drenovskii), Кристална ричия
(Riccia crustata), Славянско котенце (Pulsatilla
slaviankae), Недоразвит лимодорум (Limodorum
abortivum), Оливиеров минзухар (Crocus olivieri),
Стрибърниева каменоломка (Saxifraga stribrnyi), Па
яковидна пчелица (Ophrys sphegodes ssp. mammosa),
Пърчовка (Himantoglossum caprinum), Обикновен
салеп (Orchis morio) и Пурпурен салеп (Orchis
purpurea), и техните местообитания:
I.1. Увеличавам с 413,021 дка площта на защи
тена местност „Павльова падина“, намираща се
в землището на с. Лъки, община Хаджидимово,
област Благоевград, обявена за природна забе
лежителност със Заповед № 763 от 14.08.1981 г.
на председателя на Комитета по опазване на
природната среда – КОПС при Министерския
съвет – МС (ДВ, бр. 81 от 1981 г.), разширена със
Заповед № РД-417 от 14.11.1995 г. на министъра
на околната среда – МОС (ДВ, бр. 105 от 1995 г.)
и прекатегоризирана в защитена местност със
Заповед № РД-651 от 26.05.2003 г. на министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.).
I.2. Територията, предмет на увеличението
по т. I.1 от тази заповед, е в землището на с.
Илинден, ЕКАТТЕ 32648, община Хаджидимово,
област Благоевград, и е описана с координати
на точките в координатна система 1970 г., зона
9, съгласно приложението, представляващо не
разделна част от тази заповед.
I.3. Защитената местност „Павльова падина“
е с обща площ 1296,021 дка и включва:
– защитената територия с граници, опреде
лени със Заповед № 763 от 14.08.1981 г. на КОПС
при МС и Заповед № РД-417 от 14.11.1995 г. на
МОС, намираща се в землището на с. Лъки,
ЕКАТТЕ 44464, община Хаджидимово, област
Благоевград, с площ 883 дка;
– територията по т. I.1 и т. I.2 от тази заповед,
намираща се в землището на с. Илинден, община
Хаджидимово, област Благоевград, представля
ваща предмет на това увеличение на площта, с
площ 413,021 дка.

С Т Р.
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II. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел прецизиране режима на дейностите и
обезпечаване на ефективна защита, съответстваща
на предмета на опазване – находище на пиринско
лале и други редки и застрашени растителни
видове, променям режима на дейностите в защи
тена местност „Павльова падина“, установени със
Заповед № 763 от 14.08.1981 г. на КОПС при МС
и Заповед № РД-417 от 14.11.1995 г. на министъра
на околната среда, както следва:
II.1. В границите на защитената местност
„Павльова падина“, определени с т. I.3 от тази
заповед, се забранява:
II.1.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
II.1.2. строителство;
II.1.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
II.1.4. събиране на лечебни растения, бране и
изкореняване на растения;
II.1.5. внасяне на неместни видове.
II.2. Тази заповед отменя режимите на дей
ностите, регламентирани със Заповед № 763 от
14.08.1981 г. на КОПС при МС и Заповед № РД-417
от 14.11.1995 г. на МОС.
III. След влизането в сила на тази заповед
РИОСВ – Благоевград, да предприеме необхо
димите действия по отразяване на промените
в границите на защитена местност „Павльова
падина“ в картата на възстановената собственост
за землището на с. Илинден, ЕКАТТЕ 32648,
община Хаджидимово, област Благоевград.
IV. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитени
те територии при Министерството на околната
среда и водите.
V. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби на Закона за защитените територии.
VI. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

№

X

Y

6

4466111.011

8535880.825

7

4466111.554

8535869.798

8

4466113.096

8535858.729

За министър:
Евд. Манева
Приложение
към т. І.2
Координати на точките по границата на увеличението на защитена местност „Павльова
падина“ в координатна система 1970 г., зона 9

9

4466113.597

8535846.702

10

4466114.140

8535835.675

11

4466119.639

8535799.430

12

4466120.348

8535792.397

13

4466122.014

8535784.324

14

4466118.852

8535780.454

15

4466115.731

8535777.582

16

4466110.572

8535773.794

17

4466104.413

8535770.048

18

4466095.218

8535765.427

19

4466079.905

8535758.059

20

4466071.749

8535754.395

21

4466062.595

8535750.773

22

4466053.482

8535748.150

23

4466046.325

8535744.445

24

4465999.430

8535723.380

25

4465989.276

8535719.800

26

4465980.080

8535715.179

27

4465959.774

8535708.018

28

4465949.662

8535705.436

29

4465903.223

8535695.358

30

4465896.149

8535693.650

31

4465890.032

8535690.903

32

4465884.956

8535689.112

33

4465878.839

8535686.365

34

4465876.841

8535686.448

35

4465876.800

8535685.449

36

4465880.671

8535682.287

37

4465882.585

8535680.207

38

4465889.369

8535674.923

39

4465906.058

8535667.227

40

4465913.799

8535660.903

41

4465915.506

8535653.829

42

4465915.506

8535653.829

43

4465925.204

8535646.424

44

4465930.823

8535637.186

45

4465934.486

8535629.031

№

X

Y

46

4465937.110

8535619.918

1

4466116.486

8535988.648

47

4465939.733

8535610.805

2

4466114.948

8535975.706

48

4465941.357

8535601.733

3

4466113.452

8535963.762

49

4465940.902

8535590.747

4

4466112.955

8535951.777

50

4465936.704

8535561.908

5

4466111.007

8535904.836

51

4465935.249

8535550.963
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№

X

Y

№

X

Y

52

4465935.249

8535550.963

98

4466514.888

8536548.383

53

4465946.625

8535463.451

99

4466520.922

8536549.133

54

4465962.202

8535380.767

100

4466525.998

8536550.923

55

4465996.549

8535292.302

101

4466532.156

8536554.669

56

4466021.140

8535306.289

102

4466484.499

8536611.673

57

4466050.767

8535321.067

103

4466456.037

8536600.848

58

4466101.947

8535348.957

104

4466450.836

8536596.062

59

4466296.225

8535691.056

105

4466446.592

8536590.235

60

4466316.975

8535781.237

106

4466437.524

8536564.599

61

4466352.114

8535928.847

107

4466434.238

8536557.732

62

4466430.601

8536156.697

108

4466430.993

8536551.864

63

4466588.868

8536354.224

109

4466425.875

8536549.075

64

4466617.431

8536512.112

110

4466415.970

8536551.487

65

4466607.278

8536508.532

111

4466411.143

8536555.689

66

4466598.123

8536504.910

112

4466406.315

8536559.891

67

4466588.969

8536501.288

113

4466400.571

8536566.133

68

4466569.578

8536492.088

114

4466394.868

8536573.372

69

4466522.641

8536470.025

115

4466389.166

8536580.612

70

4466513.445

8536465.404

116

4466382.465

8536587.894

71

4466503.209

8536459.826

117

4466375.681

8536593.178

72

4466493.930

8536453.208

118

4466368.897

8536598.461

73

4466483.694

8536447.630

119

4466363.112

8536603.704

74

4466440.296

8536414.414

120

4466356.204

8536605.991

75

4466435.136

8536410.627

121

4466350.294

8536608.238

76

4466426.144

8536435.011

122

4466345.342

8536609.444

77

4466424.436

8536442.085

123

4466340.514

8536613.646

78

4466421.730

8536449.201

124

4466335.727

8536618.847

79

4466419.981

8536455.276

125

4466331.940

8536624.006

80

4466419.231

8536461.310

126

4466324.654

8536641.316

81

4466420.437

8536466.262

127

4466318.160

8536653.592

82

4466422.601

8536470.174

128

4466315.413

8536659.708

83

4466426.761

8536474.003

129

4466313.622

8536664.785

84

4466450.106

8536482.039

130

4466311.832

8536669.862

85

4466457.180

8536483.746

131

4466311.041

8536674.897

86

4466463.297

8536486.494

132

4466312.247

8536679.849

87

4466469.496

8536491.239

133

4466305.338

8536682.137

88

4466475.779

8536497.981

134

4466299.930

8536672.356

89

4466480.022

8536503.808

135

4466295.521

8536662.535

90

4466484.308

8536510.633

136

4466292.069

8536651.673

91

4466488.551

8536516.460

137

4466287.659

8536641.851

92

4466492.836

8536523.286

138

4466283.250

8536632.030

93

4466495.124

8536530.194

139

4466278.799

8536621.209

94

4466497.412

8536537.102

140

4466264.572

8536591.786

95

4466499.616

8536542.013

141

4466260.121

8536580.965

96

4466503.777

8536545.842

142

4466255.711

8536571.143

97

4466508.854

8536547.633

143

4466252.259

8536560.282
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№

X

Y

№

X

Y

144

4466249.806

8536549.378

190

4465982.957

8536170.270

145

4466246.395

8536539.515

191

4465989.157

8536175.015

146

4466244.899

8536527.572

192

4465995.315

8536178.761

147

4466242.487

8536517.667

193

4466004.221

8536176.391

148

4466241.240

8536511.716

194

4466007.051

8536172.272

149

4466240.075

8536507.762

195

4466007.802

8536166.238

150

4466091.825

8536382.853

196

4466005.725

8536140.312

151

4466095.571

8536376.695

197

4466008.473

8536134.195

152

4466085.087

8536365.125

198

4466013.259

8536128.994

153

4466079.844

8536359.339

199

4466030.574

8536112.268

154

4466073.686

8536355.593

200

4466036.359

8536107.026

155

4466067.528

8536351.847

201

4466041.062

8536099.828

156

4466062.451

8536350.056

202

4466045.766

8536092.629

157

4466056.459

8536350.305

203

4466048.389

8536083.516

158

4466050.425

8536349.555

204

4466050.971

8536073.404

159

4466044.142

8536342.812

205

4466052.637

8536065.331

160

4466041.813

8536334.905

206

4466054.262

8536056.260

161

4466040.524

8536327.956

207

4466057.925

8536048.104

162

4466037.155

8536319.091

208

4466063.627

8536040.864

163

4466034.785

8536310.185

209

4466071.327

8536033.542

164

4466022.389

8536276.684

210

4466079.110

8536028.216

165

4466019.062

8536268.818

211

4466084.895

8536022.974

166

4466013.819

8536263.033

212

4466091.679

8536017.690

167

4466008.618

8536258.247

213

4466098.463

8536012.406

168

4466002.460

8536254.500

214

4466118.939

8535999.551

169

4465995.344

8536251.794

215

4466116.486

8535988.648

170

4465980.239

8536249.419

171

4465972.166

8536247.754

172

4465964.968

8536243.050

173

4465958.727

8536237.306

174

4465952.444

8536230.564

175

4465948.200

8536224.737

176

4465945.830

8536215.831

177

4465943.459

8536206.925

178

4465943.045

8536196.938

179

4465942.755

8536189.947

180

4465942.672

8536187.949

181

4465942.299

8536178.960

182

4465942.593

8536161.940

183

4465943.302

8536154.908

184

4465945.051

8536148.832

185

4465948.921

8536145.670

186

4465958.076

8536149.292

187

4465963.277

8536154.079

188

4465969.476

8536158.824

189

4465975.717

8536164.568

4563
ЗАПОВЕД № РД-398
от 24 април 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена терито
рия – защитена местност „Палаза“, в землището
на с. Коиловци, община Плевен, област Плевен,
обявена със Заповед № 1187 от 19 април 1976 г.
на Министерството на горите и опазване на
природната среда (ДВ, бр. 44 от 1976 г.), прека
тегоризирана в защитена местност със Заповед
№ РД-723 от 10.06.2003 г. на министъра на окол
ната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.), от
5,000 дка на 5,245 дка.
2. В границите на защитена местност „Палаза“,
определени със заповедта за обявяване по т. 1,
попада имот с номер 000325 съгласно картата на
възстановената собственост за землището на с.
Коиловци, ЕКАТТЕ 37856, община Плевен, област
Плевен, с обща площ 5,245 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Палаза“ и
картният материал се съхраняват и са на разпо
ложение в Министерството на околната среда и
водите и в РИОСВ – Плевен.
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4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитени
те територии при Министерството на околната
среда и водите.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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ЗАПОВЕД № РД-399
от 24 април 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена те
ритория – природна забележителност „Долния
парник“, пещера в землището на с. Бежаново,
община Луковит, област Ловеч, обявена със
Заповед № 378 от 5 февруари 1964 г. на Коми
тета по горите и горската промишленост при
Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 1966 г.), от
1,000 дка на 11,247 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Долния парник“, определени със заповедта за
обявяване по т. 1, попада имот с номер 154501,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Бежаново, ЕКАТТЕ 03143,
община Луковит, област Ловеч, с площ 11,247 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границата на природна забележителност „Долния
парник“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитени
те територии при Министерството на околната
среда и водите.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

в защитена местност със Заповед № РД-1309 от
27.12.2002 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.).
I. 2. В границите на защитена местност „Сто
лища“, определени със заповедите по т. 1 и тази
заповед, попада имот с номер 209028 по картата
на възстановената собственост за землището на
гр. Плачковци, ЕКАТТЕ 56719, община Трявна,
област Габрово, с площ 38,117 дка.
II. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с
чл. 41, т. 5 и чл. 43 от Закона за защитените
територии (ЗЗТ) с цел прецизиране режима на
дейностите и обезпечаване на ефективна защита,
съответстваща на предмета на опазване – група
вековни букови дървета, променям режима на
дейностите в защитена местност „Столища“,
установени със Заповед № 689 от 22.07.1987 г.
на КОПС при МС за обявяване на защитената
територия, както следва:
II.1. Буква „з“ от Заповед № 689 от 22.07.1987 г.
на КОПС при МС се изменя по следния начин:
„Влизане, преминаване или паркиране на мо
торни превозни средства, извън съществуващия
горски път.“
II.2. Извън промяната по т. II.1 тази заповед
не променя режимите на дейност в защитената
местност „Столища“, регламентирани със Заповед
№ 689 от 22.07.1987 г. на председателя на КОПС
при МС.
III. След влизането в сила на тази заповед
РИОСВ – Велико Търново, да предприеме необ
ходимите действия по отразяване на промените
в границите на защитената местност в картата
на възстановената собственост за землището на
гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово.
IV. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
V. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби на Закона за защитените територии.
VI. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

За министър:
Евд. Манева

За министър:
Евд. Манева

4564

4565

За министър:
Евд. Манева

ЗАПОВЕД № РД-401
от 24 април 2013 г.
I. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване и повишаване устойчивостта
на естествена екосистема, представляваща букова
гора, с единично разположени вековни букови
дървета, в добро санитарно състояние:
I.1. Увеличавам с 21,117 дка площта на защи
тена местност „Столища“ в землището на гр.
Плачковци, община Трявна, област Габрово, обя
вена като природна забележителност със Заповед
№ 689 от 22.07.1987 г. на председателя на Комитета
по опазване на природната среда (КОПС) при
Министерския съвет (МС) и прекатегоризирана

4566

ЗАПОВЕД № РД-403
от 24 април 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена терито
рия – защитена местност „Гущера“, в землището
на с. Горталово, община Плевен, област Плевен,
обявена като природна забележителност със Запо
вед № 1187 от 19 април 1976 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 44 от 1976 г.), прекатегоризирана в защитена
местност със Заповед № РД-722 от 10.06.2003 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 60 от 2003 г.), от 64,000 дка на 64,214 дка.
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2. В границите на защитена местност „Гущера“,
определени със заповедта за обявяване по т. 1,
попада имот с номер 090001 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Горталово, ЕКАТТЕ 17258, община Плевен,
област Плевен, с площ 64,214 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Гущера“ и
картният материал се съхраняват и са на разпо
ложение в Министерството на околната среда и
водите и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитени
те територии при Министерството на околната
среда и водите.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4567

За министър:
Евд. Манева

ЗАПОВЕД № РД-417
от 9 май 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради обстоятелството, че не е открито на терен:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида Топола (бяла) (Populus alba), намиращо се в
местността Гарвана в землището на с. Марково,
община Каспичан, област Шумен, обявено със
Заповед № 3365 от 12.10.1963 г. на Комитета по
горите и горската промишленост при Минис
терския съвет. Заведено е в Държавния регистър
под № 43.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно
образие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4568

Министър:
Ю. Попов

ЗАПОВЕД № РД-432
от 15 май 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 – Скална
метличина (Centaurea finazzeri Adamović), и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Находище
на скална метличина“ в землището на с. Полска
Скакавица, община Кюстендил, област Кюстен
дил, с площ 402,121 дка.
2. Защитена местност „Находище на скална
метличина“ включва имот с № 000320 съгласно
картата на възстановената собственост за зем
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лището на с. Полска Скакавица, ЕКАТТЕ 57319,
община Кюстендил, област Кюстендил, с обща
площ 402,121 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство, с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на същест
вуващи съоръжения;
3.4. извеждане на гола сеч.
4. След влизане в сила на тази заповед РИОСВ –
Перник, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената местност в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Полска Скакавица, ЕКАТТЕ 57319, община
Кюстендил, област Кюстендил.
5. Защитената местност да се впише в Дър
жавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4569

За министър:
Евд. Манева

ЗАПОВЕД № РД-433
от 15 май 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 – Анасонов
лопен (Verbascum anisophyllum Murb.), и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Находище
на анасонов лопен – с. Цървеняно“ в землище
то на с. Цървеняно, община Кюстендил, област
Кюстендил, с площ 223,570 дка.
2. Защитена местност „Находище на анасонов
лопен – с. Цървеняно“ включва имоти с номера
№ 092003, № 005509, № 005510, № 005511, № 005512,
№ 005513 съгласно картата на възстановената соб
ственост за землището на с. Цървеняно, ЕКАТТЕ
78611, община Кюстендил, област Кюстендил, с
обща площ 223,570 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство, с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на същест
вуващи съоръжения;
3.4. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на тази заповед РИОСВ –
Перник, да предприеме необходимите дейст
ви я по от разяване на защитената местност

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

в картата на възстановената собственост за зем
лището на с. Цървеняно, ЕК АТТЕ 78611, община
Кюстендил, област Кюстендил.
5. Защитената местност да се впише в Дър
жавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4570

За министър:
Евд. Манева

ЗАПОВЕД № РД-434
от 15 май 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида Полски бряст (Ulmus minor), намиращо се
в поземлен имот в подотдел 28п по лесоустрой
ствен проект от 1987 г. в местност Одалийка в
землището на с. Нисово, ЕКАТТЕ 51768, община
Иваново, област Русе. Обявено със Заповед № 1042
от 30.11.1984 г. на КОПС при МС. Заведено е в
Държавния регистър под № 1645.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно
образие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4571

За министър:
Евд. Манева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-492
от 23 май 2013 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
връзка между източноевропейските държави с
държавите от Близкия изток и най-леко преодо
лимия проход през Стара планина и допълни
телно изложени фактически мотиви, описани в
обяснителните записки към парцеларния план,
на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) и чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията му преди
изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 2, 5 и 6 (в редакцията им преди изменение и
допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) ЗУТ,
писма на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх.
№ 04-16-1813 от 19.07.2012 г., изх. № 04-16-1841 от
23.07.2012 г., изх. № 04-16-2081 от 16.08.2012 г.,
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изх. № 04-16-334 от 15.02.2013 г., изх. № 04-16-531
от 22.03.2013 г., изх. № 04-16-575 от 27.03.2013 г.,
изх. № 04-16-779 от 23.04.2013 г. и изх. № 04-16933 от 20.05.2013 г.; писмо на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
с изх. № АУ-10-24 от 22.05.2012 г. за разрешаване
изработването на проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобща
ване на ПУП – ПП в „Държавен вестник“ (ДВ,
бр. 29 от 2010 г.); Акт от 17.05.2010 г. от Община
Велико Търново за липса на постъпили възра
жения; протоколи от 12.05.2010 г. и 13.05.2010 г.
от проведени обществени обсъждания; преписизвлечение от протокол № 24 от заседание на
Общинския съвет – гр. Велико Търново, прове
дено на 19.07.2012 г. – Решение № 304 – съгласува
ПУП – ПП; препис-извлечение от протокол № 23
от заседание на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, проведено на 3.07.2012 г. – Решение
№ 300 – съгласие да се извърши промяна на
предназначението на имоти – общинска соб
ственост; препис-извлечение от протокол № 8 от
26.05.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Велико Търново –
Решение № 78 – приема ПУП – ПП; Решение на
РИОСВ – Велико Търново, № ВТ-42-ПР от 2011 г.
за преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната сре
да; писма на РИОСВ – Велико Търново, № 542
от 16.09.2011 г. и от 7.10.2011 г.; писма на МОСВ
изх. № 12-00-1234 от 11.09.2012 г., изх. № 12-00-513
от 5.04.2013 г. и изх. № 04-00-1266 от 9.05.2013 г.;
решения № КЗЗ-15 от 12.07.2012 г. и № КЗЗ-17
от 22.08.2012 г. на Комисията за земеделските
земи за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделск и земи; заповеди на Министер
ството на земеделието и храните за частична
преработка на влязъл в сила план за земераз
деляне № РД-47-6 от 2.10.2012 г., № РД-47-7 от
2.10.2012 г., № РД-47-8 от 2.10.2012 г., № РД-47-9 от
2.10.2012 г., № РД-47-10 от 2.10.2012 г., № РД-47-11
от 2.10.2012 г., № РД-47-12 от 2.10.2012 г., № РД47-13 от 2.10.2012 г., № РД-47-14 от 2.10.2012 г.,
№ РД-47-15 от 2.10.2012 г. (ДВ, бр. 81 от 2012 г.) и
Удостоверение № РД-05-И-118 от 12.02.2013 г. за
липса на постъпили възражения и обжалвания;
писмо на Изпълнителната агенция по горите
с рег. индекс № ИАГ-21310 от 4.06.2012 г. за
възлагане изработването на парцеларен план;
писма изх. № ЗЗ-НН-0377/110 от 6.07.2012 г. и
№ ЗЗ-НН-0377 от 11.05.2011 г.; писмо рег. № ДС39813, екз. 1 от 26.07.2012 г. от Министерството на
вътрешните работи – дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; писмо рег.
№ 05-00-28 от 8.06.2012 г. от Министерството на
отбраната; протокол № УТ-01-02-11 от 15.05.2013 г.
от Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионалната политика при
МРРБ за разглеж дане на проекта; Решение
№ 302 от 20.04.2012 г. на Министерския съвет,
с което обектът е определен за национален и с
национално значение, и Заповед № РД-02-14-344
от 8.04.2013 г. на заместник министър-предсе
дателя и министър на регионалното развитие и
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благоустройството одобрявам подробен устрой
ствен план – парцеларeн план за обект: „Път
II-55 „Велико Търново – Гурково“ от км 11+170
до км 31+561,10 – окончателно преоткосиране
и укрепване, в землищата на с. Големаните, с.
Габровци, с. Райковци, с. Въглевци, с. Вонеща
вода, община Велико Търново, област Велико
Търново“, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Велико Търново, в 14-дневен срок от обна
родването є чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

4572

За министър:
А. Петров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3311-П
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК,
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 3291-П от 16.11.2012 г. (ДВ, бр. 93 от
2012 г.), Решение № 3300-П от 27.12.2012 г. (ДВ,
бр. 1 от 2013 г.), Решение № 3305-П от 8.03.2013 г.
(ДВ, бр. 28 от 2013 г.), Решение № 3307-П от
27.03.2013 г. (ДВ, бр. 33 от 2013 г.), Решение
№ 3308-П от 26.04.2013 г. (ДВ, бр. 43 от 2013 г.)
и протоколно решение № 2438 от 30.05.2013 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Удължава следните срокове, определени
с Решение № 3291-П от 16.11.2012 г., Решение
№ 3300-П от 27.12.2012 г., Решение № 3305-П от
8.03.2013 г., Решение № 3307-П от 27.03.2013 г. и
Решение № 3308-П от 26.04.2013 г. на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и в конкурсната документация за публично опо
вестения конкурс на един етап за продажбата
на 2 325 087 дяла, представляващи 100 % от
капитала на „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
собственост на „Холдинг – БДЖ“ – ЕАД, София,
както следва:
1.1. срока за внасяне на депозит за участие – до
17.00 ч. (българско време) на 21.06.2013 г.;
1.2. срока за подаване на оферти – до 15 ч.
(българско време) на 25.06.2013 г.
2. Утвърждава измененията в конкурсната
документация за продажба чрез публично опо
вестен конкурс на един етап на 2 325 087 дяла,
представляващи 100 % от капитала на „БДЖ – То
варни превози“ – ЕООД, София, собственост на
„Холдинг – БДЖ“ – ЕАД, София.

4602

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 666
от 17 май 2013 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 № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване на 11.07.2013 г. в 11 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, София, ул. Ресенска
поляна, до бл. 98, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, 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 аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 9.07.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Це
ната 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4522

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 667
от 17 май 2013 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 № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.07.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на гараж,
София, ж.к. Студентски град, бл. 5, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Сту
дентски“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 13 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 8.07.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Це
ната 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4523

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 668
от 17 май 2013 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 № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 17.07.2013 г. в 11 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, София, ул. Георги
Гачев, до бл. 142, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 53 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 15.07.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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
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РЕШЕНИЕ № 669
от 17 май 2013 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 № 453 от 14.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.07.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
и УПИ XVIII, кв. 14, с. Яна, ул. Васил Левски,
до училището, общински нежилищен имот, сто
панисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 21 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 12.07.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4525

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 673
от 17 май 2013 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 № 63 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 9.07.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ъгъла на ул. Бесарабия 9
и ул. Стоян Попов, кв. 261, общински нежили
щен имот, стопанисван от район „Подуяне“, 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 общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
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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 документа
ция – до 5.07.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Це
ната 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
9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4526

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № 535
от 14 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на
Промишлена зона – Благоевград, одобрен със
Заповед № 1318 от 19.03.2001 г., нареждам:
А. Отчуждавам 357 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.619.104 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 8790) за
мероприятието – улица от о.т. 87, о.т. 88, о.т. 89,
собственост на „Рубин 08“ – ООД, чрез Илиян
Георгиев Личев и Веска Георгиева Димитрова.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
12 022 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
„Рубин 08“ – ООД – 12 022 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не
е обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4527

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 536
от 14 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на
ІІІ микрорайон Благоевград, одобрен със Заповед
№ 890 от 10.11.1997 г., нареждам:
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А. Отчуждавам 85 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 04279.610.292 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 9198)
за мероприятието – улица от о.т. 158, о.т. 157,
собственост на Костадин Благоев Денински и
Венцислав Благоев Денински.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
13 138 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Костадин Благоев Денински – 6569 лв.;
Венцислав Благоев Денински – 6569 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не
е обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4528

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 537
от 14 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на
Промишлена зона – Благоевград, одобрен със
Заповед № 1318 от 19.03.2001 г., нареждам:
А. Отчуждавам 456 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.619.88 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 9049) за
мероприятието – улица от о.т. 92, о.т. 106, о.т. 107,
собственост на Иво Борисов Димитров.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
15 432 лв., която разпределям на собственика,
както следва:
Иво Борисов Димитров – 15 432 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка
на правоимащия 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4529

Кмет:
Ат. Камбитов
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ЗАПОВЕД № 538
от 14 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на
кв. Струмско – Благоевград, одобрен със Заповед
№ 889 от 10.11.1997 г., нареждам:
А. Отчуждавам 67 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.628.67 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 4803), за
мероприятието – улица Прогрес, собственост на
Мая Асенова Георгиева, Златка Борисова Янов
ска, Ивайло Георгиев Стоянов, Райна Филипова
Яневска, Цветелина Огнянова Илиева.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
6015 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Мая Асенова Георгиева – 2586 лв.;
Златка Борисова Яновска – 1745 лв.;
Ивайло Георгиев Стоянов – 842 лв.;
Райна Филипова Яневска – 421 лв.;
Цветелина Огнянова Илиева – 421 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не
е обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4530

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 539
от 14 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на
Промишлена зона – Благоевград, одобрен със
Заповед № 1318 от 19.03.2001 г., нареждам:
А. Отчуждавам 207 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.619.95 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 8786), за
мероприятието – улица от о.т. 87, о. т. 88, о. т. 89,
собственост на Стоян Ангелов Попов, Тодор
Павлов Попов, Георги Павлов Попов, Даниела
Методиева Велинова, Ангел Кирилов Попов,
Йорданка Кирилова Медарска.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
6995 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Стоян Ангелов Попов – 1749 лв.;
Тодор Павлов Попов – 874 лв.;
Георги Павлов Попов – 874 лв.;
Даниела Методиева Велинова – 1749 лв.;
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Ангел Кирилов Попов – 875 лв.;
Йорданка Кирилова Медарска – 874 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не
е обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4531

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 540
от 14 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка
от лицензиран оценител и влезлия в сила план
на Промишлена зона Благоевград, одобрен със
Заповед № 1318 от 19.03.2001 г., нареждам:
А. Отчуждавам 160 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.619.87 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 8789), за
мероприятието – улица от о.т. 92, о. т. 106, о. т. 107,
собственост на „Рубин 08“ – ООД, чрез Илиян
Георгиев Личев и Веска Георгиева Димитрова.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
5378 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
„Рубин 08“ – ООД – 5378 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не
е обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4532

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 556
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от ли
цензиран оценител и влезлия в сила план на ІV
микрорайон – Благоевград, одобрен с Решение
№ 142 от протокол № 7 от 10.06.2005 г. на Общин
ския съвет – Благоевград, нареждам:
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А. Отчуждавам 140 кв. м за улица от осова
точка 14-15-16 и 51 кв. м за улица от осова точ
ка 298-299 от поземлен имот с идентификатор
04279.601.140 по кадастралната карта на Благоевград,
одобрена със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г.
(стар пл. № 8139), собственост на Иван Давидов
Христов, Румяна Малинова Христова и Ана Ма
линова Христова.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
17 713 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Иван Давидов Христов – 8857 лв.;
Румяна Малинова Христова – 4428 лв.;
Ана Малинова Христова – 4428 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
общината до Административния съд – Благоевград,
на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4533

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 557
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на ІV
микрорайон – Благоевград, одобрен с Решение
№ 142 от протокол № 7 от 10.06.2005 г. на Общин
ския съвет – Благоевград, нареждам:
А. Отчуждавам 60 кв. м за улица от осова точка
12-13-14 и 23 кв. м за улица от осова точка 298-299
от поземлен имот с идентификатор 04279.601.142 по
кадастралната карта на Благоевград, одобрена със
Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 8149),
собственост на Фиданка Григорова Андонова.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
7714 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Фиданка Григорова Андонова – 7714 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащата шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
общината до Административния съд – Благоевград,
на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4534

Кмет:
Ат. Камбитов
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ЗАПОВЕД № 558
от 20 май 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка
от лицензиран оценител и влезлия в сила план
на ІV микрорайон – Благоевград, одобрен с
Решение № 142 от протокол № 7 от 10.06.2005 г.
на Общинския съвет – Благоевград, нареждам:
А. Отчуждавам 53 кв. м за улица от осова точка
13-14-15 и 60 кв. м за улица от осова точка 298-299
от поземлен имот с идентификатор 04279.601.141
по кадастралната карта на Благоевград, одобрена
със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл.
№ 8182), собственост на Сашо Славев Френгийски.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
10 481 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Сашо Славев Френгийски – 10 481 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащия шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез общината до Административния
съд – Благоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.
Кмет:
Ат. Камбитов
4535
ЗАПОВЕД № 559
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка
от лицензиран оценител и влезлия в сила план
на ІV микрорайон – Благоевград, одобрен с
Решение № 142 от протокол № 7 от 10.06.2005 г.
на Общинския съвет – Благоевград, нареждам:
А. Отчуждавам 61 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 04279.601.155 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 7779), за
мероприятието – улица от о.т. 302-296, собстве
ност на Йорданка Кирилова Григорова, Роза
лина Филчова Хайдушка, Владимир Митков
Григоров, Василка Станкева Георгиева, Спаска
Георгиева Чименска, Зоя Георгиева Ризова, Зоя
Борисова Панева.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
5468 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Йорданка Кирилова Григорова – 684 лв.;
Розалина Филчова Хайдушка – 683 лв.;
Владимир Митков Григоров – 1367 лв.;
Василка Станкева Георгиева – 456 лв.;
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Спаска Георгиева Чименска – 456 лв.;
Зоя Георгиева Ризова – 455 лв.;
Зоя Борисова Панева – 1367 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4536

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 560
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка
от лицензиран оценител и влезлия в сила план
на ІV микрорайон – Благоевград, одобрен с
Решение № 142 от протокол № 7 от 10.06.2005 г.
на Общинския съвет – Благоевград, нареждам:
А. Отчуждавам 106 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.601.156 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 8138), за
мероприятието – улица от о.т. 297-302-296, соб
ственост на Петър Йорданов Христов, Стоянка
Йорданова Зарева, Виктория Станоева Калинова,
Ирина Станоева Тасева, Станой Стоянов Христов
и Мария Стоянова Григорова.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
9369 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Петър Йорданов Христов – 2342 лв.;
Стоянка Йорданова Зарева – 2342 лв.;
Виктория Станоева Калинова – 1561 лв.;
Ирина Станоева Тасева – 1562 лв.;
Станой Стоянов Христов – 781 лв.;
Мария Стоянова Григорова – 781 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4537

Кмет:
Ат. Камбитов
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ЗАПОВЕД № 561
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка
от лицензиран оценител и влезлия в сила план
на ІV микрорайон – Благоевград, одобрен с
Решение № 142 от протокол № 7 от 10.06.2005 г.
на Общинския съвет – Благоевград, нареждам:
А. Отчуждавам 102 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.601.159 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 8142, 8144), за
мероприятието – улица от о.т. 299-299, собственост
на Бойко Славчев Чандрев.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
9414 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Бойко Славчев Чандрев – 9414 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащия шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4538

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 562
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка
от лицензиран оценител и влезлия в сила план
на ІV микрорайон – Благоевград, одобрен с
Решение № 142 от протокол № 7 от 10.06.2005 г.
на Общинския съвет – Благоевград, нареждам:
А. Отчуждавам 53 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 04279.601.166 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 8140),
за улица от о.т. 299-300, собственост на Иван
Давидов Христов, Румяна Малинова Христова,
Ана Малинова Христова, „Еми Комерс“ – ООД.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
4853 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Иван Давидов Христов – 583 лв.;
Румяна Малинова Христова – 291 лв.;
Ана Малинова Христова – 291 лв.;
„Еми Комерс“ – ООД – 3688 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
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Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4539

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 563
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка
от лицензиран оценител и влезлия в сила план
на ІV микрорайон – Благоевград, одобрен с
Решение № 142 от протокол № 7 от 10.06.2005 г.
на Общинския съвет – Благоевград, нареждам:
А. Отчуждавам 29 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 04279.601.1391 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 8148), за
улица от о.т. 299-298, собственост на Снежана
Николова Митева, Екатерина Ананиева Мите
ва, Емил Ананиев Митев, Доброслава Крумова
Митева, Михран Арам Агопян.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
2629 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Снежана Николова Митева – 657 лв.;
Екатерина Ананиева Митева – 876 лв.;
Емил Ананиев Митев – 548 лв.;
Доброслава Крумова Митева – 329 лв.;
Михран Арам Агопян – 219 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Об
щинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дъл
жимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Бла
гоевград, на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4540

Кмет:
Ат. Камбитов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-08
от 29 май 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете
и конкурсите, решения-протоколи № 20 от 19.02.
и 21.02.2013 г., № 9 от 24.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, и решения-протоколи № 14 от
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29.05.2013 г. и № 13 от 22.05.2013 г. на Надзорния
съвет на агенцията Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство (АППЧП) реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вест
ник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул.
Александровска 26, публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищ
ни имоти: самостоятелни обекти в двуетажна
масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1
по КК на гр. Бургас, намираща се в ж.к. Братя
Миладинови, ул. Стефан Стамболов 122, построена
с право на строеж върху общинска земя, както
следва: а) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв. м на ниво избен
етаж; б) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 кв. м, разположен
на ниво първи етаж; в) самостоятелен обект с
идентификатор 07079.620.62.1.4, ЗП 142,77 кв. м,
разположен на ниво втори етаж, ведно с 106,11 кв.
м прилежащи части от подпокривно пространство,
с начална тръжна цена 448 400 лв., стъпка на
наддаване 4500 лв. и депозит 44 840 лв.; тавански
етаж – ателие за творческа дейност, ул. Гео Милев
4, Бургас, с идентификатор 07079.610.295.5.5, ЗП
89,00 кв. м, с начална тръжна цена 51 000 лв.,
стъпка на наддаване 510 лв. и депозит 5100 лв.;
бивш клуб на ул. Патриарх Евтимий 35, Бургас,
обект № 1, с идентификатор 070079.613.84.9.1, ЗП
65,44 кв. м, с начална тръжна цена 66 500 лв.,
стъпка на наддаване 780 лв. и депозит 6650 лв.
2. Тръжната документация за всеки обект
поотделно се закупува в АППЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от
9 до 17 ч., в срок до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държа
вен вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в
касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитите за участие да се внесат по бан
ков път до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG
28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас: SOMBBGSF. Връщането на
депозитите се извършва безкасово – с платежно
нареждане, по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложени
ята за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
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6. Забранява се извършването на разпореди
телни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителни
задължения.
Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов
4574

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 95
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Велинград,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ I – Общест
вено обслужване, в кв. 7 по плана на с. Юндола,
общинска собственост, като за негова сметка
се прокарва нова улица с ос.т. 14-96а и улица с
ос.т. 96-97 се уширява с 2,5 м по съществуващия
на място асфалтов път. За сметка на същия се
образува и нов кв. 7а и шестнадесет нови УПИ:
– в кв. 7 – I – ИВС, III – ИВС, IV – ИВС,
V – ИВС, VI – ИВС, VII – ИВС, VIII – ИВС,
IX – ИВС, Х – ИВС, XI – ИВС;
– в кв. 7а – I – ИВС, II – ИВС, III – ИВС,
IV – ИВС, V – ИВС, VI – ИВС, с площи, указани
в графичната част на проекта.
В частта план за застрояване се предвиж
дат застроителни петна за вилни сгради до два
етажа – свободно застрояване, като се спазят
всички нормативни отстояния от регулационните
граници, Кинт.=0,6.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Председател:
Д. Кехайова
4541

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-00-669
от 27 май 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 2 АПК във връзка с необходимостта от по
правка на явна фактическа грешка, допусната
при изписването на датите, считано от които се
закрива Общинска детска ясла – гр. Кюстендил,
респ. преобразуват се общинските детски градини
в община Кюстендил, посочени в Заповед № РД0-541 от 26.04.2013 г. на кмета на община Кюс
тендил (ДВ, бр. 44 от 2013 г.), допускам поправка
на явна фактическа грешка в Заповед № РД-0-541
от 26.04.2013 г. на кмета на община Кюстендил,
като вместо текста от същата, изписан в т. I „Да
се закрие общинска детска ясла, намираща се в
гр. Кюстендил, ул. Гладстон 17, и филиалът към
нея, намиращ се в гр. Кюстендил, ул. Ефрем
Каранов 35, считано от 1.06.2013 г.“ и т. II „Да
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се преобразуват общинските детски градини в
община Кюстендил считано от 1.06.2013 г., както
следва: ...“, да се чете:
„I. Да се закрие Общинска детска ясла, на
мираща се в гр. Кюстендил, ул. Гладстон 17, и
филиалът към нея, намиращ се в гр. Кюстендил,
ул. Ефрем Каранов 35, считано от 1.09.2013 г.
II. Да се преобразуват общинските детски гра
дини в община Кюстендил считано от 1.09.2013 г.,
както следва: ...“
Кмет:
П. Паунов

4557

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 560
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1 от протокол № 6
от 18.04.2013 г. на Общинския ЕСУТ при Община
Монтана Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
кабелен ел. провод НН от нов МТТ на съществу
ващ ЖР в ПИ № 007017 през имоти № 000573 и
№ 000570 до ППС VZ № 6188 в ПИ № 231001 по
КВС, с. Габровница, община Монтана, съгласно
чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет –
гр. Монтана, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Монтана.

4590

Председател:
И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 561
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкур
сите Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
1. Открива процедурата по приватизация на
общински нежилищен имот УПИ I, кв. 90, по
плана на с. Студено буче, община Монтана.
2. Приема правния анализ и приватизацион
ната оценка на общински нежилищен имот УПИ
I, кв. 90, по плана на с. Студено буче, намиращ
се в с. Студено буче, община Монтана, отреден
за обществено обслужване. Определя метода на
продажба на обекта по т. 2 чрез публичен търг с
явно наддаване с начална цена 8500 лв. без ДДС.
3. Определя стъпка на наддаване 500 лв.
4. Размерът на депозита за участие в търга
е 850 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от
обнародването в „Държавен вестник“ по бан
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кова сметка на Община Монтана в „Общинска
банка“ – АД, клон Монтана, BIC SOMBBGSF,
BG82SOMB91303347342102.
5. Достигнатата тръжна цена, в която стой
ността на земята на обекта се облага с ДДС, се
заплаща в деня на сключването на договора по
банкова сметка на Община Монтана в ТБ „Али
анц България“ – АД, BG90BUIN 76613272690017,
BIC BUINBGSF.
6. Тръжната документация се предоставя
на кандидат-купувачите в сградата на Община
Монтана, стая № 102. Таксата е 100 лв.
7. Срокът за закупуване на тръжната доку
ментация е 11 дни от датата на обнародване
на решението на ОбС – Монтана, в „Държавен
вестник“ до 17 ч.
8. Огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ търга,
след закупуване на тръжната документация и
получаване на удостоверение за право на извърш
ване на оглед, издадено от Община Монтана.
9. Предложенията за участие в търга с явно
наддаване се подават до 16-ия ден след обнарод
ване в „Държавен вестник“ до 17 ч. в стая 304,
ет. 3 на Община Монтана.
10. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ от 17 ч. в стая № 201 на Община Монтана.
11. Утвърждава тръжната документация и
договора за продажба като част от нея.
12. Възлага на кмета на община Монтана
провеждането на търга.
13. Упълномощава кмета на община Монтана
да сключи приватизационната сделка със спече
лилия търга.

4591

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 778
от 22 май 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ 000808 в землището на с.
Загорци, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

4577

Председател:
К. Тачев

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 281
от 23 май 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 2
ЗПСК, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наред
бата за възлагане извършването на дейности,
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свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включител
но процесуално представителство Общинският
съвет – гр. Попово, реши:
1. Допълва списъка по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
с обект „УПИ ведно с двуетажна масивна сграда
Детска градина“ със ЗП на първи етаж – 65,5 кв.
м и ЗП на втори етаж – 175 кв. м, с площ на УПИ
2630 кв. м, кв. 22, УПИ I, кад. № 95, по плана на
с. Козица, община Попово.
2. На обекта по т. 1 да се изготви пазарна
оценка и правен анализ от лицензиран оценител
чрез преки преговори съгласно Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следпри
ватизационния контрол, включително процесу
ално представителство. Упълномощава кмета на
общината да възложи изготвянето на същите.
Председател:
Г. Георгиев

4544

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 596
от 22 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на общински нежилищен
имот, невключен в имуществото на общинско
търговско дружество, представляващ: застроен
терен, предмет на АОС № 6125 от 10.11.2009 г.,
представляващ УПИ І-90 – за общ. обсл. застро
яване, от кв. 887 в местност „Слатина“, Индус
триален парк – Русе, по плана на гр. Русе, а по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Русе съставляващ поземлен имот с иден
тификатор 63427.333.126 с площ 17 221 кв. м, с
трайно предназначение на територията: урба
низирана, и начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс; заедно с изградените
върху него сгради, както следва:
• двуетажна масивна сграда с идентификатор
63427.333.126.1 със застроена площ 259 кв. м, от
които 16,50 кв. м от североизточната част на сгра
дата попадат върху действащата улична регулация;
предназначение: друг вид сграда за обитаване;
• масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2
със застроена площ 132 кв. м, брой етажи: 1,
предназначение: хангар, депо, гараж;
• масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3
със застроена площ 490 кв. м, брой етажи: 1,
предназначение: хангар, депо, гараж;
• масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4
със застроена площ 130 кв. м, брой етажи: 1,
предназначение: хангар, депо, гараж.
2. Потвърждава утвърдената с Решение № 135
от 19.04.2012 г. на общинския съвет тръжна до
кументация при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 988 520 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 25 000 лв.
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2.3. Депозит за участие в търга – 100 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в цен
търа за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода. Цената на
тръжната документация е 360 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в
центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден от датата на обнародване на реше
нието в „Държавен вестник“.
7. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 члено
ве – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител
ността на търга.
10. Възлага на комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спе
челилия търга участник.
11. Възлага на кмета на община Русе да осво
боди депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
В. Пенчев
4595

ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 428
от 5 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, пар
целарни планове за електроснабдяване и во
доснабдяване на имота и придружаващите ги
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електро- и ВиК схеми и други необходими час
ти (ПУП – ПЗ) на имот с пл. № 778007, местност
Караджов камък, землище на с. Сусам, община
Минерални бани, област Хасково, със следния
режим на застрояване: имоти с пл. № 778007,
местност Караджов камък, землище на с. Сусам,
община Минерални бани, област Хасково, ще се
определя от „Друга селскостопанска територия“
за „Оранжериен комплекс“ със съответен начин
и характер на застрояване:
– устройствена зона – Пп;
– начин на застрояване – свободно;
– плътност на застрояване – 20%;
– възможна височина – от 3 до 10 м (1 – 3
етажа);
– интензивност на застрояване Кинт. – 0,4;
– мин. озеленена площ – 80%.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щина Минерални бани пред Административния
съд – Хасково.
Възлага на кмета на община Минерални бани
последващи законосъобразни действия.
Председател:
М. Лятиф
4542
РЕШЕНИЕ № 429
от 5 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, пар
целарни планове за електроснабдяване и во
доснабдяване на имота и придружаващите ги
електро- и ВиК схеми и други необходими час
ти (ПУП – ПЗ) на имот с пл. № 778006, местност
Караджов камък, землище на с. Сусам, община
Минерални бани, област Хасково, със следния
режим на застрояване: имоти с пл. № 778006,
местност Караджов камък, землище на с. Сусам,
община Минерални бани, област Хасково, ще се
определя от „Друга селскостопанска територия“
за „Оранжериен комплекс“ със съответен начин
и характер на застрояване:
– устройствена зона – Пп;
– начин на застрояване – свободно;
– плътност на застрояване – 20%;
– възможна височина – от 3 до 10 м (1 – 3
етажа);
– интензивност на застрояване Кинт. – 0,4;
– мин. озеленена площ – 80%.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об
народването чрез Община Минерални бани пред
Административния съд – Хасково.
Възлага на кмета на община Минерални бани
последващи законосъобразни действия.
Председател:
М. Лятиф
4543
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37. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богат
ства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за под
земните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Новаково“, разположена на територията
на община Първомай и община Асеновград, об
ласт Пловдив, община Баните, област Смолян, и
община Черноочене, област Кърджали, описана
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4519953

8634337

2.

4520199

8637273

3.

4516930

8638359

4.

4517439

8647543

5.

4506103

8647935

6.

4505610

8637693

7.

4513450

8637320

8.
4514310
8634541
4491
11. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ съобщава, че e издадена Заповед № РС33 от 21.05.2013 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-47 от 17.09.2011 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект: „А2 АМ Хе
мус СОП – пътен възел „Яна“ от км 0+000 до
км 8+460, в обхвата на подробния устройствен
план – парцеларен план“, одобрен със Заповед
№ РД 02-14-1777 от 30.08.2011 г., за:
1. изг ра ж да не на ек ра н и ра що с ъ ор ъ же 
ние – шумозащитна стена между км 6+750 и
км 7+250;
2. прозрачни екраниращи съоръжения от двете
страни на автомагистралата край защитена зона
BG 0002004 „Долни Богров – Казичене“,
с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
4573
17. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че е издадено
Разрешение за строеж № РС-32 от 18.05.2013 г.
на „Летище София“ – ЕАД, за обект „Перонно
осветление на Летище София и автоматизирана
система за управлението му“, находящи се в УПИ
Х – за перони, обслужване, ППО и трафопост,
кв. 2 по плана на „Летищен комплекс – София“,
София. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Административния съд – Со
фия-град, в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
4603
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16. – Българската народна банка на основа
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 май 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6438661
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2728386
Инвестиции в ценни книжа
19860614
Всичко активи:
29027661
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8969398
Задължения към банки
7333669
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5530890
Задължения към други депозанти
1752400
Депозит на управление „Банково“
5441304
Всичко пасиви:
29027661
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 май 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38615
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1472281
Дълготрайни материални и
нематериални активи
166584
Други активи
8882
Депозит в управление „Емисионно“
5441304
Всичко активи:
7127666
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2743022
Други пасиви
19081
Всичко задължения:
2762103
Основен капитал
20000
Резерви
4299990
Неразпределена печалба
45573
Всичко собствен капитал:
4365563
Всичко пасиви:
7127666
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
4630
42. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и
решение на академичния съвет обявява конкурси
за академичните длъжности: главен асистент в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,
специалност „Основи на научните изследвания
в спорта“, за нуждите на катедра „Теория на
спорта“ – един; доценти в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе
сионално направление 7.6. Спорт, специалност
„Футбол“, за нуждите на катедра „Футбол и
тенис“ – един; в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално на
правление 7.4. Обществено здраве, специалност
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„Кинезитерапия“, за нуждите на катедра „Кине
зитерапия и рехабилитация“ – един; професор в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,
специалност „Баскетбол“, за нуждите на катедра
„Баскетбол, волейбол, хандбал“ – един, всички
със срок 3 месеца от датата на обнародване в
„Държавен вестник“. Списъкът на необходимите
документи за заемане на академични длъжности е
определен в Правилника за придобиване на науч
ната степен „Доктор на науките“ и за заемане на
академични длъжности в Националната спортна
академия „Васил Левски“ (НСА). Документи за
конкурсите се подават в Центъра за развитие на
академичния състав на НСА „Васил Левски“,
кабинет 403, ет. 4, Студентски град.
4579
72. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности
в област на висше образование 7. Здравеопаз
ване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, за: професор по Обща хирургия за
нуждите на англоезиковото преподаване към
Катедрата по специална хирургия: доценти по:
Обща хирургия (03.01.37) за нуждите на Кате
драта по пропедевтика на хирургическите боле
сти – един; Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията (03.01.53) за
нуждите на преподаването по професионални
болести и клинична алергология в Секцията по
професионални заболявания към Втора кате
дра по вътрешни болести – един; Кардиология
(03.01.47) – един, за нуждите на Първа катедра по
вътрешни болести, секция „Кардиология“, всички
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документи се подават лично
в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов
15а, 4002 Пловдив, справки – тел. (032) 602 224,
имейл адрес: nauchen.otdel@gmail.com.
4580
9. – Тракийският университет – Стара Загора,
обявява конкурси за: Ветеринарномедицинския
факултет за професори по област на висше образо
вание 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, научни специалности: „Епизоотоло
гия, инфекциозни болести и профилактика на
заразните заболявания по животните“ – един,
„Биохимия“ – един; Стопанския факултет за
двама главни асистенти по област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Иконо
мика, научна специалност „Народно стопанство
(регионална икономика и история на народното
стопанство)“, всички със срок 3 месеца от об
народването в „Държавен вестник“. Документи:
за ВМФ – във факултета, Студентски град, тел.
042/699 506, за СФ – във факултета, Студентски
град, тел. 042/699 403.
4624
66. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регу
лация и план за застрояване за УПИ I, II, III, IV,
V и терен за озеленяване и магазин, кв. 17, УПИ
VII, VIII, кв. 16, и изменение на прилежащата
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улица, за м. Кривина. Планът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез район
„Панчарево“.
4578
7. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за въздушно електрозахранване 20 kV с дъл
жина 178 м, преминаващ през полски пътища и
земеделска земя – общинска собственост, и трасе
за водопровод с дължина 677 м, преминаващ
през полски път и земеделска земя – общинска
собственост. Трасетата не засягат частни имоти.
Парцеларният план е изработен за захранване
на обект: „Паркинг за камиони, 3 ремонтни
халета и административна сграда“ в ПИ 230019
в местността Ивановски хан – землището на с.
Врачеш, община Ботевград. Проектът е изложен в
сградата на кметство с. Врачеш, община Ботевг
рад – Техническа служба. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересу
ваните лица имат право да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Ботевград.
4597
1. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на газопровод от УПИ
000895, за производствена дейност (ПИ 20482.33.57
по КК на землището на гр. Девня), до УПИ 58,
69, за производствена и складова дейност (ПИ
20482.33.69 по КК на землището на гр. Девня),
преминаващ през ПИ 20482.33.57 и ПИ 20482.33.58
по КК на землището на гр. Девня, като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
във връзка с изграждане на строеж: „Газопровод
от УПИ 000895, за производствена дейност (ПИ
20482.33.57 по КК на землището на гр. Девня), до
УПИ 58, 69, за производствена и складова дейност
(ПИ 20482.33.69 по КК на землището на гр. Дев
ня), за газоснабдяване на завод за производство
на взривни вещества“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината.
4598
5. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на ПУП – ПР
(план за регулация) за УПИ І-278 и УПИ ІІ-280,
279 в кв. 5 и УПИ VІІ-52 в кв. 4 по устройствения
план на с. Тича, община Котел, област Сливен.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4625
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11. – Община гр. Лъки, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заин
тересованите лица, че в общинската администра
ция – гр. Лъки, е постъпил за разглеждане проект
за ПУП – ПРЗ в обхват: кв. 59, кв. 56, кв. 18 и
кв. 15 и улици между о.т. 120 – 122 – 149 – 427
и о.т. 207 – 261 – 219 – 221 – 154 по ПУП на гр.
Лъки, община Лъки, област Пловдив, с инвести
тор Община Лъки. Проектът се намира в отдел
„АУТБС“ при общинската администрация – гр.
Лъки, и може да бъде разгледан всеки работен ден
от 9 до 12 ч. Недоволните от предвижданията на
проекта могат да го обжалват в 30-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението с подаване на писмени молби и
възражения до общинската администрация, гр.
Лъки, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4558
82. – Община гр. Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съоб
щава на пряко заинтересованите собственици,
че е изработен проект за частичен подробен ус
тройствен план – парцеларен план за поземлени
имоти (ПИ) с № 000192 и № 190020 по картата на
възстановената собственост на с. Паскалевец, м.
Вехтите лозя, община Павликени, като е изгот
вен парцеларен план за преминаване на трасе на
подземен ел. провод 20 kV, преминаващ през ПИ
№ 000192 по КВС на с. Паскалевец, м. Вехтите
лозя, община Павликени – полски път, собстве
ност на Община Павликени, и ПИ № 190020 по
КВС на с. Паскалевец, м. Вехтите лозя, община
Павликени, собственост на възложителя Георги
Борисов Братванов, за връзка на инсталация за
електропроизводство от биогаз, намираща се в ПИ
№ 190020 по КВС на с. Паскалевец, със същест
вуващ ВЕП 20 kV „Паскалевец“. Трасето, предмет
на парцеларния план, е показано в графичната
част на проекта. Проектът се намира в дирекция
„УТС“ при общината, стая № 103, и може да
бъде разгледан от заинтересованите собственици
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ пряко заинтересованите собственици имат
право на възражение пред кмета на общината в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“.
4626
154. – Община гр. Перник, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регула
ция (ПУП – ПР) на част от квартали 55 и 57 по
плана на гр. Перник, кв. Клепало, и квартали
203 и 204 по плана на гр. Перник – ЦГЧ, като с
план за регулация се изменя уличната регулация
и бордюрните линии на улица с ОТ 181-ОТ 2-ОТ
2-ОТ 3-ОТ 824-ОТ 5-ОТ 6-ОТ 7-ОТ 831-ОТ 8 и
се измества трасето на предвиденото кръгово
кръстовище, при което се изменя източната
улична регулационна линия на кв. 203 и част от
западната улична регулационна линия на кв. 55.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация гр. Перник, ет. 12, стая 6, тел.
076/684-260. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4627
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155. – Община гр. Перник, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) на част от квартали 226 и 227 по плана
на гр. Перник – ЦГЧ, като: с план за регулация
се изменя уличната регулация на улица с ОТ 900ОТ 18-ОТ 903, при което се изменя югозападната
улична регулационна линия на кв. 226; закрива
се улица с ОТ 896-ОТ 891, при което се изменя
регулацията на УПИ ІІІ „За училище“ в кв. 227.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – гр. Перник, ет. 12, стая 6, тел.
076/684-260. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4628
156. – Община гр. Перник, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
план за застрояване на част от квартали № 159а,
162, 163, 164, 165 и 165 по плана на гр. Перник,
кв. Твърди ливади, одобрен със Заповед № 1298
от 28.06.1968 г. на кмета на община Перник,
част от квартали № 162, 242 и 242а по плана на
гр. Перник – ЦГЧ, одобрен със Заповед № 4 от
4.01.1993 г. на кмета на община Перник, и част от
кв. № 14 по плана на гр. Перник, кв. Рудничар,
одобрен със Заповед № 1904 от 24.12.1986 г., и кв.
31а по плана на гр. Перник, одобрен със Запо
вед № 1904 от 24.12.1986 г., кв. Димова махала,
одобрен със Заповед № 681 от 26.03.1990 г. и За
повед № 750 от 12.06.1995 г. на кмета на община
Перник, като: с плана за регулация се изменят
уличните регулационни и бордюрни линии на кв.
№ 159а, 162, 163, 164, 165 и 166 по плана на гр.
Перник, кв. Твърди ливади, кв. № 162, 242 и 242а
по плана на гр. Перник – ЦГЧ, и част от кв. № 14
по плана на гр. Перник, кв. Рудничар; с плана
за застрояване се потвърждава съществуващото
застрояване и се определя устройствената зона на
кв. № 159а, 162, 163, 164, 165 и 165 по плана на гр.
Перник, кв. Твърди ливади; кв. № 162, 242 и 242а
по плана на гр. Перник – ЦГЧ; кв. 14 по плана
на гр. Перник, кв. Рудничар, и кв. 31а по плана
на гр. Перник, кв. Димова махала. Изменението
на действащия регулационен план се налага с
цел актуализирането и хармонизирането му с
проектните предложения към определените зони
за въздействие съгласно ИПГВР на гр. Перник.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, ет. 12, стая 6, тел. 076/684-260.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4629
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
250. – ПОК „Съгласие“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
2012 г.
2011 г.
Активи
Нетекущи активи
Машини и съоръжения
365
324
Нематериални активи
17
Инвестиционни имоти
3 295
3 295
Дългосрочни финансови активи
14 873
13 046
Финансови активи на разположение за продажба
252
252
Други нетекущи финансови активи
286
Отсрочени данъчни активи
15
17
Общо нетекущи активи
19 103
16 934
Текущи активи
Материални запаси
3
2
Търговски вземания
39
28
Вземания от свързани лица
603
566
Вземания по репо сделки
1 505
930
Други вземания
471
418
Пари и парични еквиваленти
1 502
1 124
Текущи активи
4 123
3 068
Общо активи
23 226
20 002
Собствен капитал
Акционерен капитал
10 500
10 500
Резерви
258
176
Неразпределена печалба
869
839
Общо собствен капитал
11 627
11 515
Пенсионни резерви
10 291
7 087
Пасиви
Нетекущи пасиви
Задължения по финансов лизинг
48
42
Отсрочени данъчни пасиви
28
28
Общо нетекущи пасиви
76
70
Текущи пасиви
Провизии
10
32
Пенсионни и други задължения към персонала
118
181
Задължения по финансов лизинг
44
44
Търговски задължения
1 012
765
Краткосрочни задължения към свързани лица
18
18
Данъчни задължения
10
69
Други задължения
20
221
Текущи пасиви
1 232
1 330
Общо пасиви
1 308
1 400
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви
23 226
20 002
Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.
Приходи от пенсионноосигурителна дейност
Административни разходи
Резултат от пенсионноосигурителна дейност
Промяна на пенсионни резерви, нетно
Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
Разходи за обезценка на финансови активи
Други приходи

2012 г.
11 215
-7 736
3 479
-3 200
595

Хил. лв.
2011 г.
9 957
-7 745
2 212
-51
-1 362

-11
-16
91

-17
-10
76
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Други финансови приходи/(разходи), нетно
Резултат от дейността за периода преди данъци
Разходи за данъци върху дохода, нетно
Нетен резултат за периода
Доход на акция

БРОЙ 51
2012 г.
-12
926
-75
851
лв.
0,81

2011 г.
27
875
-59
816
лв.
0,78

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
Акционе Резерви Неразпре
Общо
рен капи
делена
собствен
тал
печалба
капитал
Салдо към 1 януари 2012 г.
10 500
176
839
11 515
Заделяне на законови резерви
82
-82
Възстановени суми
-739
-739
Общо сделки със собственици
82
-821
-739
Печалба за годината
851
851
Общо всеобхватен доход за годината
851
851
Салдо към 31 декември 2012 г.
10 500
258
869
11 627
Акционе Други Неразпре
Общо
рен капи резерви
делена
собствен
тал
печалба/
капитал
(натрупана
загуба)
Салдо към 1 януари 2011 г.
10 500
173
26
10 699
Заделяне на законови резерви
3
-3
Общо сделки със собствениците
3
-3
Печалба за годината
816
816
Общо всеобхватен доход за годината
816
816
Салдо към 31 декември 2011 г.
10 500
176
839
11 515
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.
2012 г.
Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Плащания към пенсионни фондове
Постъпления от търговски контрагенти
Плащания към доставчици
Плащания към персонал и осигурителни институции
Плащания за данъци
Плащания за данък върху дохода
Други парични потоци от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Продажба на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Получени лихви
Получени дивиденти
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Плащания по финансов лизинг
Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Отрицателни валутно-курсови разлики, нетно
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

Хил. лв.
2011 г.

11 107
-44
474
-5 443
-2 597
-222
-128
-4
3 143

9 916
-102
1 454
-4 887
-3 652
-236
-10
-8
2 475

-110
-6 423
3 148
552
175
-11
-2 669

-71
1
-10 230
6 568
253
172
-18
-3 325

-69
-69
405
-27
1 124
1 502

-68
-68
-918
-20
2 062
1 124
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Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината, приключваща на 31 декември
2012 г.
Хил. лв.
Резерв
Резерв
По
По
Общо
мини
мини жизнен жизнен пенсион
мална
мална
пенси пенси ноосигу
доход
доход
онен
онен
рителни
ност
ност
резерв резерв резерви
ППФ
УПФ
УПФ
ДПФ
Салдо към 1 януари 2011 г.
1 300
5 700
19
14
7 033
Изменение на пенсионноосигурителните резерви
-200
250
3
1
54
Салдо към 31 декември 2011 г.
1 100
5 950
22
15
7 087
Изменение на пенсионноосигурителните резерви
500
2 700
5
-1
3 204
Салдо към 31 декември 2012 г.
1 600
8 650
27
14
10 291
Изготвил:
Т. Петрова

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
250а. – ППФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване об
народва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
2012 г.
2011 г.
Активи
Инвестиционни имоти
4 105
4 105
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 85 741
65 842
Вземания
4 583
1 461
Парични средства
152
6 464
Общо активи
94 581
77 872
Пасиви
Задължения към осигурени лица
2
2
Задължения към свързани лица
79
94
Задължения по репо сделки
80
Общо пасиви
161
96
Нетни активи в наличност за доходи
94 420
77 776
Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
2012 г.
2011 г.
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност
6 857
3 162
в печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
-12
-11
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
6 845
3 151
Вноски за осигурени лица
12 241
11 284
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
3 259
3 434
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
15 500
14 718
Изплатени суми по осигурителни договори
-1 360
-20 388
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
-2 866
-4 097
Прехвърлени суми към държавния бюджет
-1
Удръжки и такси за ПОК
-1 475
-1 336
Намаления, свързани с осигурителни вноски
-5 701
-25 822
Увеличение/(намаление), нетно
16 644
(7 953)
Нетни активи в наличност в началото на периода
77 776
85 729
Нетни активи в наличност в края на периода
94 420
77 776
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.
2012 г.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица

12 343
-1 360

Хил. лв.
2011 г.
11 179
(20 389)

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Платени такси на ПОК
Постъпления от други пенсионни фондове
Други плащания от/към ПОК
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от основна дейност
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на инвестиции
Постъпления от сделки с чуждестранна валута
Плащания по сделки с чуждестранна валута
Постъпления от продажба на инвестиции
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Изготвил:
Т. Петрова

БРОЙ 51
2012 г.
-1 490
1 808
1
-1 415
-2
9 885
3 521
-39 487
507
-472
17 594
-23
12
-18 348
-8 463
9 465
1 002

2011 г.
(1 314)
1 095
1
(1 758)
-2
(11 188)
3 112
-48 226
554
-525
59 222
-23
13
14 127
2 939
6 526
9 465

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева

250б. – УПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване об
народва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
2012 г.
2011 г.
Активи
Инвестиционни имоти
24 164
20 123
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 510 241
385 756
Вземания
4 406
10 371
Парични средства
4 614
8 461
Общо активи
543 425
424 711
Пасиви
Задължения към осигурени лица
1
1
Задължения към свързани лица
458
375
Задължения по репо сделки и други
480
1 411
Общо пасиви
939
1 787
Нетни активи в наличност за доходи
542 486
422 924
Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
2012 г.
2011 г.
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност 52 929
7 024
в печалбата или загубата, нетно
Печалба/(загуба) от инвестиционни имоти
-6
-63
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
52 923
6 961
Вноски за осигурени лица
85 099
83 214
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
9 727
16 347
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
94 826
99 561
Изплатени суми по осигурителни договори
-456
-401
Прехвърлени средства към пенсионен резерв
-4
-3
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
-18 504
-21 367
Удръжки и такси за ПОК
-9 223
-8 446
Намаления, свързани с осигурителни вноски
-28 187
-30 217
Увеличение, нетно
119 562
76 305
Нетни активи в наличност в началото на периода
422 924
346 619
Нетни активи в наличност в края на периода
542 486
422 924
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Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.
2012 г.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОК
Други плащания към ПОК
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода

85 099
-456
-9 114
-63
-4
3 160
-11 937
66 685
21
-270
176
-4

341
573
798
017
7
93
-76 351
-9 666
20 129
-14
10 449

Хил. лв.
2011 г.
83 210
-401
(8 386)
-25
-3
4 689
(9 708)
69 376
16 674
-299 022
224 628
(3 998)
-61 718
7 658
12 310
161
20 129

Изготвил:
Т. Петрова

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
250в. – ДПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване об
народва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември 2012 г.
2012 г.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки и други

3 426
41 067
2 391
86
46 970

Хил. лв.
2011 г.
3 426
35 558
2 533
775
42 292

3
3
66
97
26
1 331
95
1 431
Нетни активи в наличност за доходи
46 875
40 861
Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
2012 г.
2011 г.
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност
4 056
1 282
в печалбата или загубата, нетно
Загуба/печалба от инвестиционни имоти
-12
-7
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
4 044
1 275
Вноски за осигурени лица
4 202
4 415
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
1 516
2 464
Постъпили суми от пожизнения пенсионен резерв от ПОК
1
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
5 719
6 879
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2012 г.
Изплатени суми по осигурителни договори
-2 973
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
-377
Преведени средства на държавния бюджет
-29
Удръжки и такси за пенсионноосигурителната компания
-370
Намаления, свързани с осигурителни вноски
-3 749
Увеличение, нетно
6 014
Нетни активи в наличност в началото на периода
40 861
Нетни активи в наличност в края на периода
46 875
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

2011 г.
-3 409
-97
-30
-175
-3 711
4 443
36 418
40 861
Хил. лв.

2012 г.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Плащания към пенсионери
Платени такси на ПОК
Възстановени такси от ПОК
Пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания за инвестиционни имоти
Постъпления от инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно намаление/увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Печалба от валутна преоценка на парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Изготвил:
Т. Петрова

2011 г.

4 202
-2 862
-111
-435
34
1
1 516
-377
-30
1 938

4 415
(3 301)
-108
-205
66
2 464
-97
-34
3 200

1 804
-20 095
16 443
-20
10
-1 858
80
775
-1
854

1 154
(27 164)
21 814
-222
10
(4 408)
(1 208)
1 986
-3
775

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева

568. – Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ – АД, София, на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние

Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания от пенсионни фондове
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Отсрочени данъчни активи
Други активи
Общо активи
Пасиви
Задължения към персонала и осигурителни институции
Търговски задължения
Данъчни задължения
Други задължения

2012 г.

В хил. лв.
2011 г.

2 291
19 166
678
338
132
72
1 584
24 261

960
15 705
742
302
141
51
1 072
18 973

400
11
117
253
781

364
14
83
195
656
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Капитал и специализирани резерви
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)
Специализирани резерви
Общо капитал и специализирани резерви
Общо капитал, резерви и пасиви

2012 г.

2011 г.

6 010
652
11 316
5 502
23 480
24 261

6 010
652
7 573
4 082
18 317
18 973

2012 г.
8 515
906
388
90
771
161
10
10 841
(1 522)
(10)
(1 070)
(2 519)
(142)
(5 263)
(1 420)
4 158
(415)
3 743

В хил. лв.
2011 г.
7 106
719
276
57
755
208
9 121
(1 292)
(28)
(1 211)
(2 550)
(143)
(167)
(5 391)
(895)
2 835
(284)
2 551

Отчет за всеобхватния доход

Приходи от управление на Универсален пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионален пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд по проф. схеми
Приходи от лихви
Други финансови приходи, нетно
Други приходи
Общо приходи
Оперативни разходи и разходи за банка попечител
Разходи за провизии
Разходи за комисиони на осигурителни посредници
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Други финансови разходи, нетно
Общо разходи
Увеличение на специализираните резерви
Печалба/(загуба) преди данъци
Разходи за данъци
Общо всеобхватен доход за периода
Отчет за паричните потоци

В хил. лв.
2011 г.

2012 г.
Парични потоци от основна дейност
Нетно получени такси от пенсионните фондове
Плащания към доставчици
Плащания към персонал, осигурителни посредници и осигуровки
Нетни постъпления от лихви, комисиони, такси и други
Други парични потоци
Нетни парични потоци от/(за) основна дейност
Инвестиционна дейност
Нетни парични потоци, свързани с дълготрайни активи
Постъпления от инвестиции
Плащания за инвестиции
Получени лихви, комисиони, дивиденти и други
Нетни парични потоци (за)/от инвестиционна дейност
Увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

9 821
(887)
(4 141)
(218)
(397)
4 178

8 203
(769)
(4 716)
(130)
(492)
2 096

(159)
12 118
(15 579)
773
(2 847)
1 331
960
2 291

516
9 691
(12 771)
667
(1 897)
199
761
960

Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви
Основен Премиен
капитал резерв
Салдо към 1 януари 2011 г.
Общо всеобх ват ен доход за
периода
Увеличение на специализира
ните резерви

Общи
целеви
резерви

Финан
сов ре
зултат

Специализира
ни резерви

В хил. лв.
Общо
собствен
капитал и
резерви
14 871

6 010

181

471

5 022

3 187

-

-

-

2 551

-

2551

-

-

-

-

895

895
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Основен Премиен
капитал резерв
Салдо към 31 декември 2011 г. 6 010
Общо всеобх ват ен доход за
периода
Увеличение на специализира
ните резерви
Салдо към 31 декември 2012 г. 6 010
Главен изпълнителен директор:
Н. Марев

Общи
целеви
резерви

Финан
сов ре
зултат

БРОЙ 51
Специализира
ни резерви

181

471

7 573

4 082

-

-

3 743

-

181

471

11 316

Общо
собствен
капитал и
резерви
18 317
3 743

1 420
1 420
5 502
23 480
Директор „ФСО“:
Н. Илиева

568а. – Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса на
труда обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
2012 г.
Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Деривативни финансови инструменти
Задължения
Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

4 133
490 338
268
494 739
8
553
561
494 178

В хил. лв.
2011 г.
65 194
302 602
438
368 234
1 319
627
1 946
366 288

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2012 г.
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Oбщо увеличения
Намаления
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на други пенсионни фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

12
12
1
1

В хил. лв
2011

575
817
541
066
50
28 049
79 423

10 973
1 195
1 340
13 508
70 301

44 344
151 816

47 324
131 133

1 188
1 188
458
13 886
8 394
22 738
23 926
127 890
366 288
494 178

4 400
17 476
21 876
313
16 389
7 106
23 808
45 684
85 449
280 839
366 288

Отчет за паричните потоци
2012 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество

78 969
30 459
(8 470)

В хил. лв
2011 г.
69 987
30 934
(7 112)
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Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Други парични потоци
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

С Т Р. 6 1
2012 г.
11 437
(177 643)
(812)
(1)
(66 061)
70 194
4 133

Главен изпълнителен директор:
Н. Марев

2011 г.
11 514
(93 183)
1 076
13 216
56 978
70 194

Директор „ФСО“:
Н. Илиева

568б. – Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания
Общо активи
Деривативни финансови инструменти
Задължения
Общо вземания
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2012 г.

В хил. лв.
2011 г.

409
55 644
51
56 104
1
57
58
56 046

6 387
35 696
21
42 104
156
78
234
41 870

2012 г.

В хил. лв.
2011 г.

Нетен доход от управление на финансови активи
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Oбщо увеличения
Намаления
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Преведени суми на други пенсионни фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината
Отчет за паричните потоци

1 394
1913
224
110
6
3 647

1 260
142
171
1 573

8 020

6 403

6 753

8 898

14 773

15 301

18 420

16 874

2
4
4
14
41
56

185
185
828
333
898
059
244
176
870
046

2012 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица и техни наследници
Изплатени средства към НОИ, свързани с пенсионери
Средства на осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество

7 748
(539)
4 419
(918)

2
2
6
3
10
12
4
37
41

339
116
455
620
023
719
362
817
057
813
870

В хил. лв.
2011 г.
6 242
(6 476)
5 876
(710)
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Получени лихви и дивиденти
Нетни парични потоци от операции с инвестиции
Нетни парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

БРОЙ 51
2012 г.
1 335
(17 928)
(95)
(5 978)
6 387
409

Главен изпълнителен директор:
Н. Марев

2011 г.
1 236
(8 731)
136
(2 427)
8 814
6 387

Директор „ФСО“:
Н. Илиева

568в. – Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Деривативни финансови инструменти
Задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2012 г.

В хил. лв.
2011 г.

682
37 945
52
38 679
1
66
38 612

4 001
32 812
4
36 817
151
47
36 619

2012

В хил. лв.
2011

Нетен доход от управление на финансови активи

Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Изплатени
Изплатени
Преведени
Начислени

средства на осигурени лица и пенсионери
средства към държавния бюджет
суми на други пенсионни фондове
такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество

Общо намаления
Изменение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината
Отчет за паричните потоци

1 032
846
516
80
8
2 482
5 293
287
5 580
8 062

1 136
268
126
1 530
5 249
115
5 364
6 894

120
120
054
33
479
383
949
069
993
619
612

339
1 800
2 139
5 232
65
359
276
5 932
8 071
(1 177)
37 796
36 619

5

5
6
1
36
38

2012 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Нетни парични потоци от осигурени лица, придобили право на пенсия
Изплатени пенсии
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни фондове,
нетно

В хил. лв
2011 г.

2 523
(2 309)
(15)

2 655
(2 676)
(14)

(192)

(244)
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Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

С Т Р. 6 3
2012 г.
(357)
1 457
(4 339)
(87)
(3 319)
4 001
682

2011 г.
(326)
1 529
(3 135)
168
(2 043)
6 044
4 001

Главен изпълнителен директор:
Директор „ФСО“:
Н. Марев
Н. Илиева
568г. – Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
В хил. лв
2012 г.
2011 г.
Активи
Парични средства
276
207
Инвестиции
5 170
3 800
Общо активи
5 446
4 007
Деривативни финансови инструменти
18
12
Задължения
5
Нетни активи на разположение на осигурените лица
5 434
3 984
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
В хил. лв
2012 г.
2011 г.
Увеличения
Доход от управление на финансови активи
129
130
Приходи от лихви
139
Нетни приходи от оценка на финансови активи
12
8
Приходи от дивиденти
9
42
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
289
180
Осигурителни вноски
1 385
1 203
Вноски за осигурени лица по сключени договори
1 674
1 383
Общо увеличения
Намаления
19
32
Нетни разходи от сделки с финансови активи
152
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Изплатени средства на осигурени лица
115
92
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
90
57
224
333
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
1 450
1050
Нетни активи в началото на годината
3 984
2 934
Нетни активи в края на годината
5 434
3 984
Отчет за паричните потоци
В хил. лв.
2012 г.
2011 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
1 270
1 111
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
(83)
(59)
Получени лихви и дивиденти
156
117
Нетни покупки на финансови активи
(1267)
(1697)
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
(7)
5
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
69
(523)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
207
730
Пари и парични еквиваленти в края на годината
276
207
Главен изпълнителен директор:
Директор „ФСО“:
Н. Марев
Н. Илиева
4589
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26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Родители“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на сдру
жението на 23.07.2013 г. в 17 ч. в София, ж.к.
Яворов, бл. 73, вх. 2, ап. 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС; 2. приемане на бюджет на
сдружението за 2012 г.; 3. избор на управителен
съвет; 4. 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. Писмените материали на събранието
са на разположение на членовете на сдружението
в неговия офис.
4664
12. – Управителният съвет на Сдружение
„ Доза оби ч“ – Бу ргас, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.07.2013 г. в 17 ч. на адрес: ул. Цар Асен
81, ет. 2, Бургас, със следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. отчет на контролния съвет за
извършената проверка на дейността на сдруже
ние „Доза обич“; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. предложения за промени в устава на
сдружението; 5. приемане на нови членове и
освобождаване на стари; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрание
то ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4659
103. – Управителният съвет на ССК „Черно
море“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 24.07.2013 г. в 18 ч.
във Варна в ДКС – клуб „Приятели“, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. избор на председател и попълване на упра
вителния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4609
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Спортен клуб по баскетбол – Ейнджълс“, Дупница, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.08.2013 г. в
10 ч. в Дупница, ул. Христо Бонев 30, при след
ния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2.
избор на управителен съвет на сдружението за
срок от 3 години; 3. приемане на нов устав на
сдружението; 4. промяна на името на клуба; 5.
други. 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.
4642
23. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Червени шампиони“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 2.08.2013 г. в 17,30 ч. в Кърджали,
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бул. България 75, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. освобожда
ване на управителния съвет поради изтичане на
мандата му; 3. избор на нов управителен съвет;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
4615
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионален младежки парламент“, Кърджали, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.08.2013 г.
в 13,30 ч. в Кърджали, бул. България 75, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. освобождаване на управителния
съвет поради изтичане на мандата му; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4616
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на младия предприемач“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.08.2013 г. в 17,30 ч. в
Кърджали, бул. България 75, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. освобождаване на управителния съвет поради
изтичане на мандата му; 3. избор на нов упра
вителен съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4617
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по канадска борба – Селановци – 2006“, с. Селановци, област Враца, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 5.08.2013 г. в 17,30 ч.
в НЧ „Самообразование 1894“ в с. Селановци, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба;
2. избор на управителен съвет; 3. обсъждане и
гласуване на промени в устава; 4. разни. Поканени
са всички членове на сдружението да присъстват.
4641
1. – Управителният съвет на СНЦ ФК „Ботев“,
с. Черногорово, област Пазарджик, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на клуба на 6.08.2013 г. в 17 ч. в малката зала
на читалище „Христо Ботев“, с. Черногорово,
община Пазарджик, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на досегашния председател на
управителния съвет; 2. избор на нов председател
на управителния съвет. 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.
4644
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