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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 Решение за попълване на ръководството и промени в състава на Комисията по правата на човека и жалбите
на гражданите
 Решение за промени в състава на
Комисията по вероизповеданията и
парламентарна етика
 Решение по искането за предсрочно
освобождаване на председателя на
42-то Народно събрание Михаил Миков
 Решение за избиране на постоянна
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на НАТО
 Решение за избиране на постоянна
делегация на Народното събрание в
Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
 Решение за изменение и допълнение
на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея по франкофония (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията
 Решение за изменение на Решение за
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията
 Решение за изменение и допълнение
на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ДВ, бр. 60 от 2013 г.) и за
промени в състава на делегацията
 Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното
събрание в Интерпарламентарния
съюз (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията
 Решение за изменение и допълнение
на Решение за избиране на постоян-
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на делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и
за промени в състава на делегацията
 Решение за избиране на постоянна
делегация на Народното събрание в
Интерпарламентарната асамблея по
православие
Президент на републиката
 Указ № 191 за освобождаване на Здрав
ко Василев Попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Чешката република
 Указ № 192 за назначаване на Лъчезар
Йорданов Петков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република

5

5

5

5

Конституционен съд
 Решение № 7 от 8 октомври 2013 г. по
конституционно дело № 16 от 2013 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 229 от 3 октомври 2013 г. за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет
от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
12
 Постановление № 230 от 8 октомври 2013 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от
страна на кандидати за безвъзмездна
финансова помощ и бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма
„Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“,
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм
13
 Постановление № 231 от 8 октомври 2013 г. за одобряване на допълни-
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телни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
14
 Решение № 593 от 3 октомври 2013 г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина, от находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и
16“, с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен, чрез провеждане на търг
с тайно наддаване
14
Министерство
на вътрешните работи
 Протокол между Министерството
на вътрешните работи на Република
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България и Министерството на вътрешните работи на Република Албания за прилагане на Споразумението
между Европейската общност и Репуб
лика Албания относно реадмисията
на лица, пребиваващи без разрешение
22
Централна избирателна
комисия
 Решение № 2833-НС от 4 октомври
2013 г. относно обявяване за избрана
за народен представител в 25. многомандатен изборен район – София, Снежана Георгиева Дукова от листата на
ПП „ГЕРБ“ на мястото на Йоана Милчева Кирова
26

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Йоана Милчева Кирова като народен представител от
25. многомандатен изборен район – София.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7456

РЕШЕНИЕ

за попълване на ръководството и промени в
състава на Комисията по правата на човека
и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Избира Георги Симеонов Горанов за заместник-председател на Комисията по правата
на човека и жалбите на гражданите.
2. Освобождава Корнелия Добрева Маринова
като член на Комисията по правата на човека
и жалбите на гражданите.
3. Избира Красимир Любомиров Велчев за
член на Комисията по правата на човека и
жалбите на гражданите.

Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7524

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Красимир Любомиров
Велчев като член на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.
2. Избира Корнелия Добрева Маринова за
член на Комисията по вероизповеданията и
парламентарна етика.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7525

РЕШЕНИЕ

по искането за предсрочно освобождаване
на председателя на 42-то Народно събрание
Михаил Миков
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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РЕШИ:
Отхвърля искането за предсрочно освобождаване на председателя на 42-то Народно
събрание Михаил Миков.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 2 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7574

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на НАТО в състав от 6 членове, както следва:
• З а п а р л а м ен т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – трима;
• За парламентарната група на Коалиция
за България – двама;
• За парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:
• Четин Хюсеин Казак – член и ръководител на делегацията;
• Спас Янев Панчев – член и заместникръководител на делегацията;
• Таско Михайлов Ерменков – член на
делегацията;
• Доброслав Дилянов Димитров – член
на делегацията;
• Валентин Иванов Радев – член на делегацията;
• Пламен Иванов Ман у шев – член на
делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7576

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение
на Централноевропейската инициатива
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на
Централноевропейската инициатива в състав
от 5 членове, както следва:
• З а п а р л а м ен т а рн ат а г ру п а н а П П
ГЕРБ – двама;
• За парламентарната група на Коалиция
за България – двама;
• За парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:
• Митхат Сабри Метин – член и ръководител на делегацията;
• Дора Илиева Янкова – член и заместникръководител на делегацията;
• Силвия Анастасова Хубенова – член и
заместник-ръководител на делегацията;
• Йордан Георгиев Стойков – член на
делегацията;
• Даниела Владимирова Савеклиева – член
на делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7577

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за
избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за
попълване на състава на делегацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Точка 1 от Решението за избиране на
постоянна делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея по франкофония
(ДВ, бр. 71 от 2013 г.) се изменя така:
„1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония в състав от 4 членове, както
следва:
• З а п а р л а м ен т а рн ат а г ру п а н а П П
ГЕРБ – един;
• За парламентарната група на Коалиция
за България – двама;
• За парламентарната група на партия
„Атака“ – един.“
2. Избира:
• Емил Страхилов Костадинов – за член
на делегацията;
• Корнелия Добрева Маринова – за член
на делегацията.
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Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7578

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание
в Евросредиземноморската парламентарна
асамблея (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване
на състава на делегацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. В наименованието на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното
събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и в
т. 1 от решението изразът „Евросредиземноморската парламентарна асамблея“ се заменя
с „Парламентарната асамблея на Съюза за
Средиземноморието“.
2. Избира Светлана Ангелова Найденова
за член на делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7579

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за
избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество
(ДВ, бр. 60 от 2013 г.) и за промени в състава
на делегацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Точка 1 от Решението за избиране на
постоянна делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество (ДВ, бр. 60 от
2013 г.) се изменя така:
„1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество
в състав от 5 членове, както следва:
• З а п а р л а м ен т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама;
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• За парламентарната група на Коалиция
за България – един;
• За парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един;
• За парламентарната група на партия
„Атака“ – един.“
2. Приема следните промени в състава на
делегацията:
а) Освобождава: Пенко Атанасов Атанасов
като член на делегацията.
б) Избира:
• Галина Стефанова Милева-Георгиева – за
член на делегацията;
• Емил Йорданов Радев – за член на делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7580

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното
събрание в Интерпарламентарния съюз (ДВ,
бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава
на делегацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Точка 1 от Решението за избиране на
постоянна делегация на Народното събрание
в Интерпарламентарния съюз (ДВ, бр. 71 от
2013 г.) се изменя така:
„1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
в състав от 6 членове, както следва:
• З а п а р л а м ен т а рн ат а г ру п а н а П П
ГЕРБ – двама;
• За парламентарната група на Коалиция
за България – двама;
• За парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един;
• За парламентарната група на партия
„Атака“ – един.“
2. Избира:
• Цецка Цачева Данговска – за член и
заместник-ръководител на делегацията;
• Менда Кирилова Стоянова – за член на
делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7581
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РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за
избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за
промени в състава на делегацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Точка 1 от Решението за избиране на
постоянна делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Организацията
за сигурност и сътрудничество в Европа (ДВ,
бр. 71 от 2013 г.) се изменя така:
„1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа в състав от 5 основни представители
и 5 заместващи представители, както следва:
• З а п а р л а м ен т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – 2 основни и 2 заместващи;
• За парламентарната група на Коалиция
за България – 2 основни и 2 заместващи;
• За парламентарната група на „Движение за
права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ.“
2. Избира:
• Красимир Любомиров Велчев – за основен ч лен и замес т н и к-ръковод и т ел на
делегацията;
• Лъчезар Богомилов Иванов – за основен
член на делегацията;
• Красимир Георгиев Ципов – за заместващ
член на делегацията;
• Светлин Димитров Танчев – за заместващ
член на делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7582

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната
асамблея по православие
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие в състав от 5 членове,
както следва:
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• З а п а р л а м ен т а рн ат а г ру п а н а П П
ГЕРБ – двама;
• За парламентарната група на Коалиция
за България – един;
• За парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един;
• За парламентарната група на партия
„Атака“ – един.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:
• Волен Николов Сидеров – член и ръководител на делегацията;
• Пламен Василев Славов – член и заместник-ръководител на делегацията;
• Ирена Георгиева Узунова – член на делегацията;
• Владимир Цветанов Тошев – член на
делегацията;
• Йордан Кирилов Цонев – член на делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7583

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 191
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам Здравко Василев Попов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Чешката
република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
7559

УКАЗ № 192
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Лъчезар Йорданов Петков
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Чешката република.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
7560

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7
от 8 октомври 2013 г.

по конституционно дело № 16 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев,
Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис
Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
при участието на секретар-протоколиста
Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 8 октомври 2013 г. конституционно
дело № 16/2013 г., докладвано от съдията
Румен Ненков.
Производството е по чл. 72, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 3 от Конституцията на Република България.
Предмет на разглеждане по същество е
искане на деветдесет и шест народни представители от 42-рото Народно събрание за
установяване на настъпила на 14 юни 2013 г.
несъвместимост с положението на народен
представител на Делян Славчев Пеевски поради изпълнение на друга държавна служба и
предсрочно прекратяване на пълномощията
му на народен представител.
Вносителите твърдят, че на 14 юни 2013 г.
с решение на Народното събрание народният
представител Делян Славчев Пеевски е бил
избран за председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС), след което
в новото си качество е положил изискуемата
по закон клетва и е започнал фактическото
изпълнение на съответната държавна служба.
Считат, че по този начин по отношение на
него е възникнала несъвместимост с положението на народен представител, поради което
искат Конституционният съд да упражни правомощието си по чл. 72, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 3 от Конституцията, като установи
несъвместимостта и прекрати предсрочно
пълномощията му на народен представител.
Като заинтересувани страни по делото са
конституирани Делян Славчев Пеевски, Народното събрание, президентът на Република
България, Министерският съвет, Върховният
административен съд, Централната изби-
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рателна комисия, Българският хелзинкски
комитет, Асоциацията „Прозрачност без
граници“ и Центърът за изследване на демокрацията.
Постъпили са писмени становища от Делян
Пеевски, президента на Република България,
Българския хелзинкски комитет и Центъра
за изследване на демокрацията.
В становището си Делян Пеевски се позовава на обстоятелството, че продължава да бъде
народен представител, тъй като Народното
събрание не е гласувало оставката, която е
подал във връзка с избора, но впоследствие
е оттеглил. Твърди, че фактическият състав
по избирането му за председател на ДАНС
не е завършен, защото няма изрично решение
на Народното събрание за прекратяване на
пълномощията му като народен представител, както и поради липсата на подписан
от него акт за встъпване в друга държавна
длъжност. Развива и тезата, че дори и да се
приеме хипотетично, че на 14 юни 2013 г. е
възникнала „несъвместимост“, с последвалата
на 19 юни 2013 г. отмяна на решението за
избор на Народното събрание тази „несъвместимост“ е била прекратена, не е била
налице към момента на подаване на искането и няма да бъде налице към момента на
произнасянето на Конституционния съд. По
тези съображения Пеевски моли искането да
бъде отхвърлено като неоснователно.
На заинтересувания народен представител
е била предоставена и възможността по чл. 26
ЗКС да даде лични обяснения пред Конституционния съд в заседанието на 8 октомври
2013 г., но той не се е възползвал от нея.
Президентът счита, че трудовото правоотношение на Делян Пеевски като председател
на ДАНС е възникнало на 14 юни 2013 г. с
избирането му от Народното събрание на
този пост и полагането на клетва по чл. 8а
ЗДАНС. С това е настъпила несъвместимост
с положението му на народен представител,
поради което предлага искането като основателно да бъде уважено. В становището си
поставя и въпрос за неконституционност на
решението на парламента от 19 юли 2013 г.
за отмяна на избора, което обаче не е оспорено пред Конституционния съд по надлежния ред, поради което е извън предмета на
конституционния контрол.
Българският хелзинкски комитет поддържа, че пълномощията на Делян Пеевски са
прекратени ex lege с подаването на оставка,
считайки, че последвалото є оттегляне е
правно ирелевантно. Освен това изразява
становище, че на 14 юни 2013 г. същият е
изпълнявал друга държавна служба, с което
е възникнала несъвместимост с положението
му на народен представител, като счита, че
обстоятелството, че изпълнението е било
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кратковременно, е без правно значение.
Затова предлага Конституционният съд да
установи кумулативно, че са налице и двете
основания за предсрочно прекратяване на
мандата на народен представител.
Центърът за изследване на демокрацията
счита, че в периода от избирането му за
председател на ДАНС с решение на парламента от 14 юни 2013 г. до отмяната на
същото решение Делян Пеевски се е намирал
в условията на несъвместимост по смисъла
на чл. 68, ал. 1 от Конституцията, тъй като
е заемал друга държавна служба. Предлага
Конституционният съд на основание чл. 72,
ал. 2 от Конституцията да установи несъвместимостта и прекрати предсрочно депутатските
му пълномощия.
Като обсъди данните по делото, съображенията на вносителя на искането и
представените от част от конституираните
заинтересувани страни становища, Конституционният съд прие следното:
Делян Славчев Пеевски е придобил
положението на народен представител от
42-рото Народно събрание, избран с листата на Политическа партия „Движение
за права и свободи“ в 13-и многомандатен
и з б и р а т е л е н район – Пазарджишки, въз
основа на резултатите от произведените на
12 май 2013 г. парламентарни избори, обявени с решения № 2643-НС от 15.05.2013 г.
и № 2652 от 17.05.2013 г. на Централната
избирателна комисия, и положената на 21
май 2013 г. депутатска клетва по чл. 76, ал. 2
от Конституцията. С решение на Народното
събрание от 14 юни 2013 г. на основание
чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията
и чл. 8, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) по
предложение на министър-председателя на
Република България е бил избран за председател на агенцията и незабавно е положил
изискуемата по чл. 8а ЗДАНС клетва.
С оглед на избора Делян Пеевски подал
оставка като народен представител с искане
да бъде приета от Народното събрание на
основание чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1
от Конституцията (молба вх. № 354-00-374 от
14.06.2013 г.). Още на същата дата осъществил работни срещи с ръководни служители
на ДАНС, главния прокурор и министъра
на вътрешните работи. В качеството си на
новоизбран председател на ДАНС дал интервю за вестник „Преса“, публикувано на
15 юни 2013 г.
Със заявление вх. № 354-00-385 от
17.06.2013 г. Пеевски оттеглил подадената от
него оставка като народен представител и
същата не е гласувана от Народното събра-
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ние. На 19 юни 2013 г. Народното събрание е
отменило решението си за избиране на председател на ДАНС, прието на 14 юни 2013 г.
При така установените безспорни фактически положения искането на народните
представители не получи изискуемата по
чл. 15, ал. 2 ЗКС подкрепа на повече от
половината (най-малко 7 гласа) от всички
съдии в Конституционния съд, поради което
беше отхвърлено.
І. Според съдиите Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Стефка Стоева,
Борис Велчев и Гроздан Илиев искането е
неоснователно по следните съображения:
Несъвместимостта има едно и също
съдържание както в публичното, така и в
частното право както когато е първоначална,
така и когато е последваща. Съдържанието є е еднакво и в случаите, когато засяга
изпълнението на държавна служба и когато
се отнася до изпълнението на определена
дейност. В този смисъл е и Решение № 5
от 1993 г. по к.д. № 6 от 1993 г. Правната
уредба на несъвместимостта има за цел да
не допусне и да попречи на изпълнението
на държавна служба или на друга дейност
по начин, който би влязъл в противоречие
или би поставил под съмнение изискванията за независимост и добросъвестност при
осъществяване на пълномощия, на права
и задължения. Несъвместимостта решава
въпроса, как трябва да се развие възникнало конкретно правоотношение с оглед
възможността да се упражняват правата и
задълженията по него. Тя предполага две
паралелни правоотношения, едно от които
Конституцията повелява да бъде премахнато.
Отстраняването є може да се постигне единствено чрез волеизявление за прекратяване
на едното от правоотношенията от лицето,
което е страна по двете правоотношения.
Друг правен субект със свое волеизявление
би могъл да прекрати несъвместимостта
по определен ред само в случай, че тя не
е прекратена от самото лице в сроковете,
установени в закона.
Несъвместимостта е правен институт,
чиято уредба се съдържа в Конституцията
(чл. 68). Законът за предотвратяване на
конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 94 от
2008 г.; посл. изм., бр. 15 от 2013 г.) (ЗПУКИ)
е общият закон, който въвежда съответни
принципи, правила и процедури по отношение на несъвместимостта при заемането
и осъществяването на публични длъжности
от лицата по чл. 3 от закона, между които
са и народните представители. Редица други
закони, като Кодексът на труда, Законът за
държавния служител, Законът за Консти-
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туционен съд, Законът за съдебната власт,
Законът за МВР, също установяват правила
във връзка с този институт.
Членството на Република България в
Европейския съюз наложи приемането на
общ закон, който да урежда материята с
несъвместимостта. В изпълнение на тези
изисквания през 2008 г. е приет Законът за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси. Като елемент от държавната
политика за предотвратяването на конфликта
на интереси в закона е посветена отделна
глава на несъвместимостта. Поради променената законодателна среда след приемането
на Република България в Европейския съюз
постановеното в Решение на КС № 4 по
к.д. № 2/1995 г. по отношение на § 7 от ПЗР
на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, приет от 37-ото
Народно събрание, е загубило значението си.
В процедурата по чл. 72, ал. 2, т. 3 от
Конституцията Конституционният съд решава
конкретен правен спор. В тези случаи, като
и при произнасяне по спорове за законност
на избора на президент, вицепрезидент и народен представител, Конституционният съд е
обвързан от разпоредбите на Конституцията
и на законите, а не от съдебната практика.
Конституцията забранява на народните
представители да са в несъвместимост – да
изпълняват друга държавна служба или да
извършват дейност, която според закона е
несъвместима с положението им (чл. 68, ал. 1
от Конституцията). Този конституционен текст
не изчерпва правната уредба и препраща тя
да бъде уредена със закони. Както вече се е
произнесъл Конституционният съд с Решение
№ 2 от 26 февруари 1992 г. по к.д. № 2/1992 г.,
законодателят не е дал легално определение
за несъвместимост по смисъла на чл. 72,
ал. 1, т. 3 от Конституцията, поради което
същността му трябва да се анализира в контекста на чл. 68, ал. 1 от Конституцията,
законодателството и принципите, на които
се основава нашата Конституция. Тя поставя пред народните представители правното
задължение да не допускат състояние на
несъвместимост и следва да им осигури
възможност да могат да изпълнят това свое
задължение. Правото не познава случаи, в
които се възлага задължение на едно лице,
без да му се осигури възможност да го изпълни. Наличната още от момента на избора на
народен представител, както и впоследствие
възникналата несъвместимост трябва да бъдат
прекратени в подходящ срок и при спазване
на съответна процедура. Бездействието на
народния представител след изтичане на този
срок да подаде оставка или да премахне не-
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съвместимостта по друг начин е основание
да доведе до предсрочното прекратяване на
пълномощията му от Конституционния съд.
Законодателството на Република България
последователно провежда принципа, че прекратяването на несъвместимост, както първоначална, така и последваща, се извършва
по ред и срок, установени със закон. Този
принцип е прокаран в Закона за Конституционен съд (чл. 6, ал. 3), Закона за местното
самоуправление и местната администрация
(чл. 41, ал. 3) и Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси (глава
трета). Правото изисква негативните последици от несъвместимостта да не настъпват
автоматично, а само ако не е отстранена по
съответната процедура и в срок.
Разбирането, че несъвместимостта автоматично обвързва Конституционния съд
предсрочно да прекрати правомощията на
народен представител, не може да бъде споделено. Прекратяването на правомощията на
народен представител не засяга единствено
и само неговите интереси, но и политическите интереси на избирателите, които той
представлява в парламента. Автоматичното
прекратяване на пълномощията без сериозната конкретна преценка на всеки отделен
случай с оглед на критериите, посочени в
Тълкувателно решение на Конституционния
съд № 5/1993 г. по к.д. № 6/1993 г., би довело до неблагоприятни последици не само за
народния представител, но би представлявало
и акт на ревизия на волята на избирателите. Подобно разбиране изкуствено поставя
редица народни представители в безизходно
положение, защото към деня на избора са
били магистрати, кметове или са участвали в
управителни и контролни органи на търговски дружества, както и еднолични търговци.
Такова е положението в 41-вото и 42-рото
Народно събрание, където народни представители от различни парламентарни групи са
декларирали несъвместимост в съответствие
със ЗПУКИ. Недопустимо е народни представители, защото са изпълнили задълженията си
по ЗПУКИ, да бъдат държани в зависимост от
техните политически опоненти или от други
субекти по чл. 150, ал. 1 от Конституцията,
които във всеки момент могат да поискат от
Конституционния съд установяване на несъвместимост и предсрочното прекратяване на
пълномощията им. Изводът, че последиците
от несъвместимостта за народните представители настъпват незабавно и необратимо,
на практика ограничава правото им да бъдат
избирани в парламента. Ако възприеме такова
тълкуване, Конституционният съд би дописал условията за избираемост, изчерпателно
изброени в чл. 65 от Конституцията. Тезата,
че кандидатите за народни представители
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предварително и на свой риск трябва да
отстранят всички обстоятелства, които към
деня на изборите могат да ги поставят в състояние на несъвместимост, е неприемлива и
нарушава Конституцията.
В досегашната практика на Конституционния съд има два случая на предсрочно
прекратяване на пълномощия на народен
представител поради несъвместимост. По
първия е постановено Решение № 4/1993 г.
по к.д. № 3/1993 г. В мотивите му се казва,
че ако народният представител Стоян Ганев,
избран за председател на ОС на ООН, предпочете тази си длъжност, прекратяването на
правомощията му трябва да стане по реда на
чл. 72 от Конституцията. Месеци по-късно
съдът в Решение № 10 по к.д. № 10/1993 г.
констатира, че „няма данни, а и твърдения
дори“ за прекратяването на функциите на
председател на ОС на ООН и предсрочно
прекратява пълномощията му на народен
представител поради несъвместимост. Двете решения ясно показват убеждението на
Конституционния съд, че последиците от
несъвместимостта не следва да настъпват автоматично и че трябва да бъде даден подходящ
срок за избор на народния представител коя
длъжност да изпълнява, като по този начин
преустанови несъвместимостта. Случаят с
народния представител Христофор Дочев,
отразен в Решение № 2 по к.д. № 2/1992 г.
е различен и визира хипотезата, при която,
въпреки подадена оставка на народния представител, Народното събрание отказва да я
гласува и служебно го поставя в състояние
на несъвместимост, по която впоследствие
Конституционният съд се произнася.
Предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител по чл. 72,
ал. 1, т. 3 от Конституцията е неблагоприятна правна последица. В рамките на своите
правомощия по чл. 12, ал. 1, т. 9 ЗКС съдът
следва да констатира, че народен представител е нарушил разпоредбата на чл. 68, ал. 1
от Конституцията, като е изпълнявал друга
държавна служба или е извършвал дейност,
която според закона е несъвместима с положението му. Нарушението трябва да бъде от
такъв характер, че да възпрепятства постигането на основните цели на тази разпоредба,
посочени в Решение № 5 на Конституционния
съд от 1993 г. по к.д. № 6/1993 г. и Решение
№ 7 на Конституционния съд от 2010 г. по
к.д. № 5/2010 г. – да се осигури независимостта на законодателната власт и да се създадат
гаранции за редовното присъствие и участие
на народния представител в работата на
Народното събрание. След като констатира
такова нарушение, съдът, въпреки волята на
народния представител, предсрочно прекратява пълномощията му. Правото на защита
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на народния представител в тази процедура
се осигурява от разпоредбата на чл. 26 от
Закона за Конституционен съд.
Народният представител Делян Пеевски е
подал оставката си като народен представител
в деня на избора му за председател на ДАНС.
Той е предприел всички зависещи от него
действия да отстрани възникналата несъвместимост и с действията си не е нарушил Конституцията и действащото законодателство.
Конституцията и законите не поставят пред
него допълнителни изисквания, за да бъде
поведението му правомерно и неподлежащо
на санкцията по чл. 72, ал. 1 от Конституцията. Колкото до тезата, че пълномощията
на народен представител автоматично се
прекратяват, когато той бъде избран от Народното събрание на друга длъжност, тя не
може да бъде споделена, тъй като така ще
бъде дописан чл. 72 от Конституцията.
ІІ. Според съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов
и Анастас Анастасов искането е основателно
по следните съображения:
С определението по допустимостта на
искането от 4 юли 2013 г. Конституционният
съд е приел да се произнесе по същество
в рамките на правомощието си по чл. 72,
ал. 2, пр. 1 във връзка с ал. 1, т. 3, пр. 2 от
Конституцията, т.е. по искането за установяване на несъвместимост по чл. 68, ал. 1 от
Конституцията – изпълнение на друга държавна служба, и съответно – прекратяване
на пълномощията на народния представител
на това основание. С оглед мотивационната
част на искането може само да се отбележи,
че подаването на оставка от Пеевски като
народен представител и произнасянето по
нея от парламента, до който е адресирана,
не съставляват елементи на фактическия
състав, предпоставящ възникването на основаното на проведения избор друго служебно
правоотношение.
Считаме, че на 14 юни 2013 г. с обявяването на избирането на Делян Пеевски за
председател на ДАНС по предложение на
министър-председателя и полагането от него
на изискуемата от чл. 8а ЗДАНС клетва са
били осъществени всички юридически фак
ти, необходими за заемане на съответната
държавна служба по смисъла на чл. 68,
ал. 1, пр. 1 от Конституцията – председател
на ДАНС. За избраното лице не е съществувала никаква правна пречка да започне
фактическото изпълнение на възложените
му от закона правомощия, както е станало
и в действителност.
Вярно е, че за да възникне служебното
правоотношение с държавен служител в ДАНС,
законът изисква не само заемане на длъж-
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ността, но и формално писмено удостоверено
встъпване с полагане на законоустановена по
съдържание клетва и подписване на клетвен
лист (чл. 57 ЗДАНС). Това изискване обаче
не се отнася за председателя на ДАНС, който
по силата на чл. 19, ал. 4, т. 1 от Закона за
администрацията се счита за орган на изпълнителната власт и като такъв поначало не
отговаря на условията за държавен служител
(чл. 2, ал. 1 и чл. 3, т. 1 от Закона за държавния служител).
В изпълнение на службата си непосредствено след избора и полагането на клетвата
на 14 юни 2013 г. Делян Пеевски е провел
работни срещи с ръководни служители на
ДАНС, главния прокурор и министъра на вътрешните работи, на които са били обсъдени
въпроси, свързани със задачите на агенцията
и взаимодействието є със сродните правозащитни органи и институции. В качеството си
на новоизбран председател на ДАНС е дал
и интервю за вестник „Преса“. С тези свои
действия Пеевски фактически е изпълнявал
правомощията си по организацията, ръководството и представляването на агенцията
(чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДАНС).
Въпросът дали народните представители
могат да изпълняват и функции като членове
на държавни агенции е решен с Тълкувателно
решение № 5/1993 г. по к.д. № 6/1993 г. на
Конституционния съд, което е дало недвусмислен отговор, че това не се допуска от чл. 68,
ал. 1, пр. 1 от Конституцията (вж. в същия
смисъл и мотивите на Решение № 4/1993 г.
по к.д. № 3/1993 г.). Тази констатация с още
по-голяма сила важи и за лицето, което е
ръководител на такава агенция. Понятието
„държавна служба“ е конституционно, а не
законово, защото за разкриване на неговото
съдържание Конституцията не препраща към
друга законодателна уредба. Това е отразено
и в трайната практика на Конституционния
съд – Тълкувателно решение № 5/1993 г. по
к.д. № 6/1993 г. и Тълкувателно решение
№ 4/1993 г. по к.д. № 3/1993 г.
За разлика от несъвместимостта в хипотезата на чл. 68, ал. 1, пр. 2 от Конституцията – извършване на дейност, която според
закона е несъвместима с положението на
народен представител, несъвместимостта по
чл. 68, ал. 1, пр. 1 от Конституцията не е
обвързана с разпоредбите на друг специален
закон и не предвижда срок за отстраняването є. Затова в случая прякото действие на
изричната разпоредба на Основния закон
изключва приложимостта на чл. 13 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси. Следователно към 14
юни 2013 г., като е изпълнявал държавната
служба, на която е бил избран, Делян Пеевски
е изпаднал в състояние на несъвместимост с
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положението на народен представител – основание за предсрочно прекратяване на
пълномощията му по чл. 72, ал. 1, т. 3, пр. 2
от Конституцията.
В становището на Делян Пеевски е направено възражение, че дори и да се приеме,
че кратковременно е изпълнявал друга държавна служба, несъвместима с положението
му на народен представител, впоследствие
това изпълнение е било преустановено към
момента на внасянето на искането в Конституционния съд и няма да бъде налице
към момента на произнасянето на съда. Тези
доводи също са неоснователни. Състоянието
на несъвместимост по смисъла на чл. 68,
ал. 1 от Конституцията, независимо от неговото времетраене, опорочава непоправимо
депутатския статус. При установяването му
от Конституционния съд по реда на чл. 72,
ал. 2, пр. 3 във връзка с ал. 1, т. 3, пр. 2 от
Конституцията пълномощията на съответния
народен представител подлежат на предсрочно
прекратяване. Единственото изключение от
това принципно положение е предвидено в
чл. 68, ал. 2 от Конституцията при избиране
на народен представител за министър, като
само в този случай депутатските пълномощия
не се прекратяват, а се прекъсват в периода
на заемането на поста в изпълнителната власт
(вж. в този смисъл Тълкувателно решение
№ 8/1993 г. по к.д. № 5/1993 г. на Конституционния съд). Когато народен представител
приема да заеме друга държава длъжност
освен министър, той поема и евентуалната
неблагоприятна последица при освобождаване
от длъжността да не може да бъде възстановен като народен представител.
Възприемането на тезата, че продължителността на несъвместимостта, съответно – прекратяването є към момента на постановяване
на решението на Конституционния съд по
чл. 72, ал. 2 от Конституцията, са обстоятелства с правно значение, би създало обективни
предпоставки за недопустимо заобикаляне на
съответните конституционни предписания в
необхванатите от изключението по чл. 68,
ал. 2 от Конституцията случаи. Тогава, за да
запазят своя депутатски статус, изпадналите
в несъвмесимост народни представители биха
могли само временно да прекъснат несъвместимата дейност до произнасянето на съда, а
след постигането на изгодно за тях решение
да я подновят. Според Конституционния
съд обаче разпоредбите на Основния закон,
тълкувани съобразно вложения в тях разум
и действителното им съдържание, изключват
възникването на такава абсурдна ситуация.
Накрая намираме, че резултатът от настоящото дело представлява неоправдано
отклонение от досегашната еднозначна и непротиворечива практика на Конституционния
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съд, което би могло да създаде проблеми при
бъдещото тълкуване на съответните конституционни норми.
ІІІ. Според съдията Цанка Цанкова искането е недопустимо по следните съображения:
Искането за установяване на несъвместимост на Делян Пеевски и прекратяване на
неговите пълномощия като народен представител трябва да бъде отхвърлено на процесуално основание – чл. 22, ал. 3 и чл. 25, ал. 2
от Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд. Член 72 от Конституцията не може да се приложи, тъй като не
е настъпила несъвместимост. Тя е изключена
със самото решение на Народното събрание,
с което избира народния представител Делян
Пеевски за председател на ДАНС.
Решението за избор на Делян Пеевски за
председател на ДАНС е прието от 42-рото
Народно събрание на 14.06.2013 г. (ДВ, бр. 54
от 2013 г.). Пеевски е положил и дължимата в
този случай клетва. В искането не се оспорва
този избор, както и че избраният придобива
ново качество – орган на изпълнителната
власт, който може да осъществява присъщите
є правомощия.
Приемането на становището, че народният
представител Пеевски е в несъвместимост
означава да приемем, че Народното събрание
е в нарушение на чл. 8 и на чл. 68, ал. 1 от
Конституцията.
Актът на решение на Народното събрание
е волеизявление със сложно съдържание: първата част, оповестена, да настъпят допустимите и предписани от закона последици, т.е.
да стане депутатът Пеевски ръководител на
ДАНС; втората част, имплицитно вложена в
съдържанието, че той няма повече положението на народен представител. Изборът е
осъществен – лицето ще бъде ръководител на
служба, което е отрицание на състоянието и
правомощията му на народен представител
до избора. Възложено му е упражняване на
правомощия вън и различни от правомощията
по законодателната власт. И това е по силата
на акта за избор. Нелогично е да се приеме,
че лицето едновременно ще осъществява
функции от двете власти. Самият избор и
приемането на този избор и подписването на
клетвения лист изключват старото до избора
положение за участие в законодателната власт.
Конституцията изключва съвместяването
на длъжности от различните власти (чл. 8 от
Конституцията). Тя не позволява съвместяване
на представителна власт и изпълнителна власт.
Да се приеме противното, че с избора не е
изключено осъществяването на функции по
законодателната власт, означава нарушаване
на чл. 8 и чл. 68 от Конституцията. Означава,
че Народното събрание нарушава принципа
на разделност на властите, а върховният ор-
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ган има противоконституционно поведение и
предизвиква несъвместимост, установявайки
при това неокончателност и двусмислие на
избора. Това би било флагрантно нарушение
на чл. 8 от Конституцията, каквото не може
да се съдържа в съждението за избор.
Това се потвържава и от чл. 68, ал. 2 на
Конституцията. Само в този случай и по
изрично разпореждане по волята на конституционния законодател се установява
една особена последица. Но и чл. 68, ал. 2,
установяващ изключение, излиза от общата,
една и съща за всички случаи предпоставка
за осъществяване на друга държавна служба
или дейност: прекратено правоотношение на
народно представителство, което имплицитно
се съдържа в акта за избор на тази друга
длъжност. И както не е необходимо изрично и
формално заявление пред Народното събрание
преди избора за приемане на друга държавна
служба, така и тази отрицателна страна на
волеизявлението за избор не е необходимо да
бъде самостоятелно и формално изразена в
друг различен от акта (решението) за избор
акт. Когато народният представител е избран
за министър, той се възстановява в пълномощията си на народен представител, ако настъпи един нов юридически факт – прекратяване
на правното положение на министър, когато
ще се „възродят“ пълномощията и качеството народен представител. И ако няма този
нов факт за избрания и положил клетва за
министър, той би бил в положението, така
както и народните представители, за които
самото Народно събрание е взело решение
(провело е избор) да бъдат на друга длъжност.
Текстът на чл. 72, ал. 1 от Конституцията
трябва да се разбира в съгласие и подчиненост
на материалноправните разпоредби на чл. 8
и чл. 68, ал. 1 от Конституцията. Този текст
очевидно изисква решение на Народното
събрание, респ. на Конституционния съд, но
това се отнася до несъвместимост, ако тя
действително бъде установена, случаите на
която не обхващат изключителната хипотеза:
когато с един правен акт – именно решението на Народното събрание, едновременно
се поражда и прекратява правоотношение.
Тук прекратяването е станало по силата на
акта на избор на длъжност, различна със
заеманата, и особения характер на този
акт и положението на Народното събрание,
което е орган с най-висше доверие и власт.
Тъй като Народното събрание формално с
отделен акт е конституирало новото правно
положение и отрекло съществуващото до
избора, не е необходимо констатиращото
действие на Конституционния съд. Защото
то е изключено със самия факт на избор.
Член 72, ал. 1 има процесуално значение и е
приложим само ако е налице несъвместимост.
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В случая няма такава. Най-многото, което
Конституционният съд може да установи, е
това, което вече е налице, т.е. че с избора за
председател на ДАНС Пеевски престава да
е народен представител. А щом не е народен
представител още с избора, не може да има
несъвместимост.
По изложените съображения и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 12, ал. 1, т. 9
и чл. 14, ал. 4 ЗКС Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на 96 народни представители от 42-рото Народно събрание за
предсрочно прекратяване пълномощията
на народния представител Делян Славчев
Пеевски, избран с листата на Движението
за права и свободи в 13-и многомандатен
избирателен район, на основание несъвместимост на положението му на народен
представител с изпълнявана друга държавна
служба – председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
Решението е окончателно и влиза в сила
от днес – 8 октомври 2013 г.
Председател:
Димитър Токушев
7600

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 3 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 9, 24, 38, 59, 62, 63, 67, 70, 76, 78 и
83 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 се правят
следните изменения:
1. В пореден № 2, в колона 10 числото
„26 936 180“ се заменя с „26 901 364“, в колона
11 числото „15 672 785“ се заменя с „15 670 193“,
в колона 12 числото „15 603 237“ се заменя с
„15 600 645“ и в колона 13 числото „233 999 000“
се заменя с „233 959 000“.
2. В пореден № 3, в колона 10 числото
„2 810 782“ се заменя с „2 806 148“, в колона
11 числото „1 609 948“ се заменя с „1 605 314“,
в колона 12 числото „1 609 837“ се заменя с
„1 605 203“ и в колона 13 числото „21 712 431“
се заменя с „21 698 529“.
3. В пореден № 6, в колона 8 числото „9 018 750“
се заменя с „9 016 094“, в колона 9 числото
„9 018 750“ се заменя с „9 016 094“, в колона
10 числото „9 018 750“ се заменя с „9 016 094“,
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в колона 11 числото „9 018 750“ се заменя с
„9 016 094“, в колона 12 числото „9 018 750“
се заменя с „9 016 094“ и в колона 13 числото
„108 225 000“ се заменя със „108 211 720“.
4. В пореден № 7, в колона 9 числото
„6 995 714“ се заменя с „6 993 237“, в колона
10 числото „6 995 714“ се заменя с „6 993 237“,
в колона 11 числото „6 995 714“ се заменя с
„6 993 237“, в колона 12 числото „6 995 715“
се заменя с „6 993 238“ и в колона 13 числото
„83 948 569“ се заменя с „83 938 661“.
5. В пореден № 8, в колона 9 числото
„13 343 697“ се заменя с „13 339 711“, в колона
10 числото „13 343 697“ се заменя с „13 339 711“,
в колона 11 числото „13 343 697“ се заменя с
„13 339 711“, в колона 12 числото „13 343 697“
се заменя с „13 339 711“ и в колона 13 числото
„160 124 364“ се заменя със „160 108 420“.
6. В пореден № 9, в колона 9 числото
„2 298 202“ се заменя с „2 293 879“, в колона
10 числото „2 283 449“ се заменя с „2 279 126“,
в колона 11 числото „2 299 452“ се заменя с
„2 295 129“, в колона 12 числото „2 297 952“
се заменя с „2 293 629“ и в колона 13 числото
„27 863 882“ се заменя с „27 846 590“.
7. В пореден № 10, в колона 9 числото
„929 320“ се заменя с „926 580“, в колона 10
числото „929 320“ се заменя с „926 580“, в колона 11 числото „929 320“ се заменя с „926 580“,
в колона 12 числото „929 320“ се заменя с
„926 580“ и в колона 13 числото „11 428 241“
се заменя с „11 417 281“.
8. В пореден № 11, в колона 10 числото
„2 664 581“ се заменя с „2 655 738“, в колона
11 числото „2 072 957“ се заменя с „2 064 114“,
в колона 12 числото „2 072 971“ се заменя с
„2 064 128“ и в колона 13 числото „27 241 979“
се заменя с „27 215 450“.
9. В пореден № 12, в колона 9 числото
„2 707 877“ се заменя с „2 703 292“, в колона
10 числото „3 328 579“ се заменя с „3 323 994“,
в колона 11 числото „2 707 877“ се заменя с
„2 703 292“, в колона 12 числото „2 707 877“
се заменя с „2 703 292“ и в колона 13 числото
„34 977 320“ се заменя с „34 958 980“.
10. В пореден № 13, в колона 8 числото
„2 315 228“ се заменя с „2 305 796“, в колона
9 числото „2 316 169“ се заменя с „2 306 737“,
в колона 10 числото „3 066 101“ се заменя с
„3 056 669“, в колона 11 числото „2 316 192“
се заменя с „2 306 760“, в колона 12 числото
„2 316 192“ се заменя с „2 306 760“ и в колона
13 числото „37 041 532“ се заменя с „36 994 372“.
11. В пореден № 14, в колона 9 числото
„11 008 786“ се заменя с „10 997 387“, в колона
10 числото „11 008 787“ се заменя с „10 997 388“,
в колона 11 числото „11 008 786“ се заменя с
„10 997 387“, в колона 12 числото „11 008 786“
се заменя с „10 997 387“ и в колона 13 числото
„113 505 436“ се заменя със „113 459 840“.
12. В пореден № 15, в колона 9 числото
„2 634 019“ се заменя с „2 629 061“, в колона
10 числото „2 634 019“ се заменя с „2 629 061“,
в колона 11 числото „2 634 019“ се заменя с
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„2 629 061“, в колона 12 числото „2 634 022“
се заменя с „2 629 065“ и в колона 13 числото
„31 608 231“ се заменя с „31 588 400“.
§ 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от § 1 промени по съответните
бюджети.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 69 на Министерския съвет от 2013 г. за
условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна
финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“,
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов
механизъм (обн., ДВ, бр. 27 от 2013 г.; изм.,
бр. 65 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) С постановлението се уреждат условията
и редът за определяне на изпълнител от страна
на кандидати за безвъзмездна финансова помощ
или бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, съфинансирана
от Европейския инструмент за добросъседство
и партньорство, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „строително-монтажните работи“ се заменят със „строителството“.
2. В ал. 2:
а) след думите „Република България“ се поставя запетая и думите „и я публикува на своята
интернет страница при наличие на такава“ се
заменят с „а в случаите по ал. 6 и на Агенцията по обществени поръчки за публикуване в
„Официален вестник“ на Европейския съюз“;
б) създава се изречение второ:
„Едновременно с предоставянето на поканата за
публикуване лицето по чл. 1, ал. 2 я публикува
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и на своята интернет страница при наличие
на такава.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Поканата по ал. 1 се публикува в „Официален вестник“ на Европейския съюз при
наличие на едно от следните условия:
1. когато предвидената стойност за строителство, в т. ч. съфинансирането от страна
на лицето по чл. 1, ал. 2, без данък върху
добавената стойност, е равна или по-висока
от 9 779 000 лв.;
2. когато предвидената стойност за доставки
или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна
на лицето по чл. 1, ал. 2, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от
391 160 лв.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
цифрата „5“ се заменя с „6“.
§ 3. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. При провеждане на процедура
по чл. 7, ал. 1 лицата по чл. 1, ал. 2 могат
да не публикуват публичната покана по реда
на чл. 11, ал. 2 само когато изборът на друго
лице за изпълнител би довело до нарушаване
на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права,
придобити по силата на закон или на административен акт. В тези случаи съответният
Управляващ орган на Оперативна програма
може да разреши въз основа на мотивирано
искане поканата по чл. 11, ал. 1 да се изпрати
до един или няколко кандидати.“
§ 4. В чл. 13 се създава ал. 10:
„(10) Когато критерият за определяне на
изпълнител е „икономически най-изгодна оферта“, методиката за определяне на комплексната
оценка трябва да съдържа точни указания за
определяне на оценката по всеки показател,
включително за относителната тежест, която
лицето по чл. 1, ал. 2 дава на всеки от показателите за определяне на икономически
най-изгодната оферта. Относителната тежест
на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на
общата оценка.“
§ 5. В чл. 16, ал. 1 цифрата „4“ се заменя
с „5“.
§ 6. В чл. 20, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „или със съответното междинно
звено, когато това е предвидено в изискванията,
приложими за съответната програма“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, т. 2 – 4, които влизат в сила
три месеца след обнародването му.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7569
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни
кредити в размер 2 570 000 лв. по бюджета на
съдебната власт за 2013 г., от които 2 500 000 лв.
за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и 70 000 лв. на Върховния
административен съд за предстоящо честване
на юбилей по случай 100 години от създаването на съда.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2013 г.
(2) Министърът на финансите по предложение на Висшия съдебен съвет да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по съответните
бюджети за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на Висшия съдебен съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7570

РЕШЕНИЕ № 593
ОТ 3 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина, от находище „Саръгьол“, участък
„Саръгьол, гнезда 15 и 16“, с. Дойранци, община
Каолиново, област Шумен, чрез провеждане
на търг с тайно наддаване
На основание чл. 5, т. 3 и чл. 45, ал. 1 и
3 във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални ми-
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нерали – каолинова суровина, представляващи
изключителна държавна собственост, от находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15
и 16“, с. Дойранци, община Каолиново, област
Шумен. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
2. Определя концесионна площ, както следва:
2.1. Площта, покриваща находището, с размер 659,5 дка с обособени два самостоятелни
контура на:
2.1.1. ресурсите от гнездо 15 с площ 235,7 дка,
индивидуализиран с координатите на точки от
№ 1 до № 144 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението;
2.1.2. ресурсите от гнездо 16 с площ 423,8 дка,
индивидуализиран с координатите на точки от
№ 1 до № 163 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива,
съгласно предложението на участника в търга,
определен за концесионер.
3. Начинът на определяне на концесионера
е търг с тайно наддаване.
4. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор. До
влизането в сила на концесионния договор
участникът в търга, определен за концесионер,
има правата на възложител на инвестиционно
предложение по смисъла на Закона за опазване
на околната среда (ЗООС).
5. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени и двете посочени
по-долу условия:
5.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземните богатства
по т. 1, постановено по реда на глава шеста
от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР).
5.2. Предоставяне на банкова гаранция за
първата година от срока на концесията за обезпечаване изпълнението на всички задължения
по концесионния договор, в т.ч. концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), извършване на годишна вноска от
обезпечението за ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи,
лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката и енергетиката на проектите и
плановете по това решение и по концесионния
договор, изготвени въз основа на решението по

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

т. 5.1. Решението е приложение – неразделна
част от административния акт по съгласуване
на проекта по т. 7.2.5.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите и плановете по решението и по концесионния договор;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
6.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката
и енергетиката.
6.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни и/или трайни подобрения в находището.
6.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътните връзки между площта на находището
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива каолинова суровина от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – каолинова суровина;
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7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище
„Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията;
с допълнителното споразумение се определят
размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително
добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по решението и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда при обектите,
подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда;
7.2.1.6. не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
7.2.1.7. спазва изискванията за депониране
и съхраняване на почвените материали и минните отпадъци;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
7.2.3. не по-късно от 14 дни след датата на
подписване на концесионния договор да внесе пред компетентния орган по околна среда
инвестиционното си предложение за добив и
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първична преработка на подземни богатства от
находището по т. 1 за определяне на процедура
по реда на глава шеста от ЗООС;
7.2.4. не по-късно от 30 дни след датата на
влизане в сила на концесионния договор да внесе
пред Специализираната експертна комисия за
приемане на запасите и/или ресурсите на подземни богатства доклад за реалното състояние
на каолиновата суровина и за прекатегоризиране
на ресурсите в находището;
7.2.5. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост и с други компетентни държавни органи,
при условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор:
7.2.5.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка;
7.2.5.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
за измененията и допълненията в цялостния
проект да се уведоми Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Шумен, за уточ
няване на необходимостта от провеждане на
процедури по реда на нормативната уредба по
околна среда преди одобряването на проекта;
7.2.5.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.5.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.5.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.5.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.5.3;
7.2.5.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.6. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура;
7.2.7. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.8.1. тримесечни отчети за добитите и
действително продадените количества каолино-
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ва суровина и среднопретеглената є продажна
цена по данни за съответния период – до 15 дни
след изтичането на съответното тримесечие;
7.2.8.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата
година, както и за изменението на запасите и
ресурсите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността на
посоченото в отчета;
7.2.8.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.10. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи от археолог на Регионалния исторически
музей – Шумен;
7.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.12. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.5.4;
7.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект при
условия и по ред, определени с концесионния
договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по
т. 7.2.8.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост – върху придобитата по време на
концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от основните задължения по решението и по
договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
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7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, ДДС, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
8.1.1. банковата гаранция за първата година
от срока на концесията се предоставя от концесионера в срок до 7 дни след изпълнение на
условието по т. 5.1 и е в размер 100 на сто от
минималното годишно концесионно плащане
с начислен ДДС, предложено от участника в
търга, определен за концесионер;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността на
концесионното плащане за предходната година
с начислен ДДС и се предоставя на концедента
до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят с концесионния договор.
9. Концесионното плащане се изчислява в
съответствие с чл. 2 от приложение № 3 към
чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката
за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на
Закона за подземните богатства, както следва:
9.1. Годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство за
съответния период, определено като 4 на сто
от среднопретеглената продажна цена за съответния период, която се определя на основата
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на данни, предоставени от концесионера, но
не по-ниска от пазарната цена, определена
на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниска от
минималната цена за съответния продукт по
данни от „Минералс Прайз Уотч“.
9.2. Стойността на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство е не
по-малка от предложената от спечелилия търга участник минимална стойност за единица
подземно богатство и се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
по информация, предоставена от Националния
статистически институт (НСИ), при базова
статистическа информация за цените от 2005 г.
9.3. Концесионерът внася минимално парично концесионно плащане в размер, определен
на база минимален добив на каолинова суровина, предложен от спечелилия търга участник,
представляващ не по-малко от 30 на сто от
средногодишния добив за срока на концесията,
и предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.2.
9.4. Годишното парично концесионно плащане с дължимия върху него ДДС се внася от
концесионера на 4 вноски 4 пъти годишно до 15
дни след изтичане на съответното тримесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят с концесионния договор.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за единица добито подземно богатство,
минималният годишен добив и конкретният
размер на минималното годишно концесионно
плащане се определят с решението на Министерския съвет по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства в съответствие с ценовото
предложение на участника в търга, определен
за концесионер.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва
добив на подземни богатства.
11. Министърът на икономиката и енергетиката внася от името и за сметка на концесионера
част от концесионното плащане в размер 50
на сто от извършеното концесионно плащане
за съответния отчетен период по бюджета на
община Каолиново при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите.
12. Размерът на концесионното плащане по
т. 9 се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
13. Определя срок за провеждане на търга
до 90 дни от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
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14. Определя срок за закупуване на тръжната
документация от 15-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“ до 40-ия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Цената на тръжните книжа е 4000 лв.,
платими по банкова сметка на Министерството
на икономиката и енергетиката: IBAN BG 79
BNBG 9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, Българска народна банка – Централно управление.
15. Тръжните книжа се получават в стая № 814
в сградата на Министерството на икономиката и
енергетиката, София, ул. Триадица 8, най-късно
до 17,30 ч. на последния ден, в който изтича
срокът по т. 14, от лице с представителна власт
по регистрацията на търговеца или от лице с
изрично нотариално заверено пълномощно след:
15.1. Представяне на документ за платената
цена на тръжните книжа, в който следва да бъде
записано: „За закупуване на тръжни книжа във
връзка с предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства от находище „Саръгьол“,
участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“.
15.2. Подписване на декларация за опазване
тайната на сведенията, които се съдържат в
тръжната документация.
16. Срокът за приемане на заявленията за
участие в търга и на мотивирани предложения
за предоставяне на концесионна площ по т. 2
е до 17,30 ч. на 50-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“. Кандидатите
подават заявленията за участие в търга и предложенията за концесионна площ в деловодството на
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Триадица 8, като прилагат документ
за платена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата
на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 284 на Министерския
съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 83 от 2011 г.), платими
по банкова сметка на Министерството на икономиката и енергетиката: IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, Българска
народна банка – Централно управление. В платежното нареждане следва да бъде записано:
„Такса за заявление за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства от находище
„Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“.
Заявленията и предложенията за концесионна
площ следва да бъдат оформени в съответствие с
изискванията на тръжните книжа и приложените
към тях образци.
17. Определя гаранция за участие в търга
под формата на паричен депозит в размер
5000 лв. Депозитът се внася преди подаване
на заявлението по т. 16 по банкова сметка на
Министерството на икономиката и енергетиката: IBAN BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC
BNBGBGSD, Българска народна банка – Централно управление. В платежното нареждане
следва да бъде записано: „Депозит за участие
в търг за находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“.
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18. Заявления за участие в търга могат
да подават физически или юридически лица,
регистрирани като търговци, които отговарят
на изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за
подземните богатства, или обединения на такива
лица. Минималните изисквания за управленски
и финансови възможности на кандидатите се
определят в тръжните книжа.
19. Предложения относно размера на минималното годишно концесионно плащане, изготвено съгласно изискванията, посочени в тръжните
книжа, се подават от допуснатите участници в
срок до 17,30 ч. на 70-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“ в деловодството на Министерството на икономиката и
енергетиката, София, ул. Триадица 8.
20. Ценовото предложение на всеки от
участниците относно минималното годишно
концесионно плащане не може да бъде по-ниско от 34 440 лв. без ДДС и се определя въз
основа на следните базови параметри:
20.1. Минимален годишен добив на каолинова суровина – не по-малко от 42 000 тона.
20.2. Минимален размер на концесионно
плащане за единица добито подземно богатство – не по-нисък от 0,82 лв./тон, съгласно
чл. 1, т. 3, буква „а“ (кварц-каолинова суровина)
от приложение № 3 към чл. 10 от наредбата по
т. 9. Тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметалните
полезни изкопаеми – индустриални минерали, по
информация, предоставена от НСИ, при базова
статистическа информация за цените за 2005 г.
По информация на НСИ към 31 декември 2012 г.
процентът на увеличение е 37,4 на сто.
21. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, се определя срок
за провеждане на явен търг между тях. В този
случай наддаването започва от предложената
еднаква най-висока цена със стъпка на наддаване 10 на сто, а срокът за провеждане на явния
търг е 10 дни след изтичането на срока по т. 19.
22. Правилата за провеждане на търга се
определят в тръжните книжа, изготвени в съответствие с чл. 35 от Наредбата за провеждане
на конкурси и търгове за предоставяне на
разрешения за търсене и/или проучване и на
концесии за добив на подземни богатства по
Закона за подземните богатства.
23. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката в 14-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“
да назначи комисия, която да организира и
проведе търга.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на площта на находище „Саръгьол“, участък
„Саръгьол, гнезда 15 и 16“
Координатна система „1970 г.“
гнездо 15
№

№ 1

X

Y

№

№ 1

X

Y

1

1

4728970.2

9577862.9

73

73

4728629.7

9578365.1

2

2

4729033.9

9577805.8

74

74

4728640.3

9578354.7

3

3

4729046.9

9577821.6

75

75

4728680.5

9578364.8

4

4

4729044.6

9577868.2

76

76

4728758.0

9578448.1

5

5

4729135.1

9577976.8

77

77

4728799.0

9578432.3

6

6

4729085.6

9578036.5

78

78

4728801.1

9578400.0

7

7

4729126.0

9578096.5

79

79

4728728.3

9578313.5

8

8

4729119.4

9578137.6

80

80

4728684.8

9578299.7

9

9

4729149.2

9578140.0

81

81

4728681.0

9578247.1

10

10

4729154.9

9578089.2

82

82

4728689.6

9578236.9

11

11

4729164.0

9578077.2

83

83

4728737.5

9578244.1

12

12

4729203.3

9578048.2

84

84

4728784.4

9578297.4

13

13

4729211.3

9577955.0

85

85

4728830.5

9578304.5

14

14

4729226.0

9577942.3

86

86

4728841.1

9578298.8

15

15

4729236.8

9577959.6

87

87

4728800.6

9578286.1

16

16

4729231.8

9578009.7

88

88

4728796.9

9578274.4

17

17

4729271.3

9578049.9

89

89

4728804.4

9578256.2

18

18

4729271.9

9578103.0

90

90

4728774.3

9578276.7

19

19

4729257.1

9578116.6

91

91

4728721.0

9578209.3

20

20

4729205.6

9578121.9

92

92

4728724.1

9578157.9

21

21

4729180.0

9578158.1

93

93

4728739.0

9578146.7

22

22

4729162.8

9578208.9

94

94

4728777.3

9578206.7

23

23

4729161.3

9578299.7

95

95

4728811.2

9578175.9

24

24

4729152.6

9578308.1

96

96

4728814.3

9578134.5

25

25

4729128.6

9578307.0

97

97

4728767.5

9578073.9

26

26

4729110.7

9578294.0

98

98

4728781.5

9578063.3

27

27

4729106.7

9578257.9

99

99

4728826.2

9578070.4

28

28

4728973.3

9578229.0

100

100

4728868.2

9578126.3

29

29

4728973.6

9578264.4

101

101

4728961.7

9578152.8

30

30

4728960.7

9578274.1

102

102

4729006.8

9578132.7

31

31

4728945.6

9578270.0

103

103

4728961.3

9578061.7

32

32

4728965.6

9578298.6

104

104

4729063.6

9577972.9

33

33

4729000.0

9578325.3

105

105

4729132.3

9578843.2

34

34

4729019.8

9578325.1

106

106

4729146.6

9578855.6

35

35

4729036.9

9578322.3

107

107

4729150.1

9578910.4

36

36

4729055.1

9578305.9

108

108

4729140.6

9578948.1

37

37

4729068.5

9578318.8

109

109

4729123.1

9578960.8

38

38

4729067.6

9578346.1

110

110

4729074.9

9578959.3

39

39

4729107.8

9578395.8

111

111

4729062.0

9578942.1
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№

№ 1

X

Y

№

№ 1

X

Y

40

40

4729097.0

9578410.1

112

112

4729067.8

9578899.6

41

41

4729007.2

9578399.3

113

113

4728988.8

9578667.1

42

42

4728968.8

9578421.4

114

114

4728997.9

9578679.5

43

43

4728966.0

9578459.8

115

115

4728994.5

9578780.9

44

44

4728953.7

9578471.3

116

116

4729035.9

9578838.1

45

45

4728911.8

9578456.1

117

117

4728986.3

9578889.4

46

46

4728863.5

9578485.0

118

118

4728935.6

9578881.1

47

47

4728903.8

9578528.3

119

119

4728924.6

9578864.7

48

48

4728955.3

9578505.7

120

120

4728973.0

9578826.6

49

49

4729010.5

9578457.5

121

121

4728927.2

9578773.6

50

50

4729050.7

9578481.6

122

122

4728974.1

9578728.5

51

51

4729058.3

9578490.4

123

122a

4728975.4

9578678.8

52

52

4729012.4

9578532.9

124

123

4728692.8

9578042.2

53

53

4729003.8

9578577.9

125

124

4728702.2

9578056.7

54

54

4728987.7

9578592.3

126

125

4728703.4

9578101.1

55

55

4728958.4

9578630.9

127

126

4728652.3

9578142.1

56

56

4728906.6

9578681.6

128

127

4728664.8

9578182.9

57

57

4728839.5

9578621.4

129

128

4728647.3

9578200.5

58

58

4728889.6

9578587.2

130

129

4728593.5

9578194.9

59

59

4728849.8

9578540.2

131

130

4728545.9

9578185.8

60

60

4728808.1

9578570.6

132

131

4728506.7

9578220.3

61

61

4728774.9

9578605.2

133

132

4728490.3

9578210.1

62

62

4728770.6

9578656.0

134

133

4728486.9

9578167.1

63

63

4728757.7

9578663.9

135

134

4728489.9

9578121.9

64

64

4728750.3

9578652.6

136

135

4728499.7

9578109.2

65

65

4728753.3

9578598.1

137

136

4728544.3

9578107.3

66

66

4728794.7

9578557.3

138

137

4728555.8

9578121.7

67

67

4728750.0

9578509.7

139

138

4728559.1

9578164.1

68

68

4728707.2

9578541.2

140

139

4728578.3

9578168.0

69

69

4728658.5

9578538.1

141

140

4728576.4

9578128.4

70

70

4728652.7

9578465.9

142

141

4728592.2

9578036.5

71

71

4728652.8

9578417.9

143

142

4728607.0

9578027.3

72

72

4728640.3

9578382.0

144

143

4728648.7

9578078.2

гнездо 16
№

№ 1

X

Y

№

№ 1

X

Y

1

144

4728744

9577550.2

82

225

4727345.4

9577446.3

2

145

4728756.9

9577568.1

83

226

4727367.5

9577345.4

3

146

4728698.2

9577625.1

84

227

4727487.4

9577236.6

4

147

4728647.3

9577633.4

85

228

4727542.2

9577340.6

5

148

4728633.7

9577621.8

86

229

4727677.6

9577353.1

6

149

4728623.4

9577588.5

87

230

4727725.1

9577410.9

7

150

4728620.6

9577536.5

88

231

4727774.7

9577415.1

8

151

4728633.3

9577526.6

89

232

4727829.4

9577372

9

152

4728705

9577546.5

90

233

4727873.6

9577286.7
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№

№ 1

X

Y

№

№ 1

X

Y

10

153

4728578.9

9577361.9

91

234

4727882.7

9577276.9

11

154

4728580.2

9577473.7

92

235

4727897

9577290.6

12

155

4728579.2

9577566.2

93

236

4727891.9

9577388.6

13

156

4728567

9577585.7

94

237

4727838

9577437.2

14

157

4728526.8

9577534.2

95

238

4727870.2

9577470.2

15

158

4728525.5

9577573.8

96

239

4727929.1

9577422.2

16

159

4728515.1

9577589.9

97

240

4727983.6

9577364.5

17

160

4728519.8

9577594.9

98

241

4728027.6

9577434.2

18

161

4728521.5

9577647.5

99

242

4728058.2

9577447.7

19

162

4728567.6

9577655.9

100

243

4728058.6

9577422.6

20

163

4728603.6

9577705.5

101

244

4728074.7

9577405.1

21

164

4728651.2

9577720.2

102

245

4728125.6

9577402.3

22

165

4728662.8

9577738.1

103

246

4728160.3

9577347

23

166

4728683.1

9577718.4

104

247

4728114.4

9577292.7

24

167

4728734.7

9577718.5

105

248

4728119.2

9577228.7

25

168

4728797.2

9577790.6

106

249

4728076.6

9577194

26

169

4728778.9

9577800.6

107

250

4728093.1

9577177.6

27

170

4728728.6

9577792.2

108

251

4728139.8

9577171.5

28

171

4728688.2

9577792

109

252

4728156.2

9577185.9

29

172

4728649

9577824.5

110

253

4728182.8

9577218.9

30

173

4728609.4

9577774.9

111

254

4728235.4

9577179.3

31

174

4728559.1

9577771.4

112

255

4728272.4

9577132.3

32

175

4728534.9

9577816.9

113

256

4728240.8

9577096.5

33

176

4728523.7

9577827.4

114

257

4728189.1

9577142.3

34

177

4728482.6

9577769.6

115

258

4728180.5

9577129.3

35

178

4728428.4

9577735.5

116

259

4728172.6

9577078.6

36

179

4728382.5

9577798.6

117

260

4728238.4

9577015.3

37

180

4728369.6

9577784.9

118

261

4728290.9

9577025

38

181

4728309.1

9577763.4

119

262

4728306

9577044.3

39

182

4728307.7

9577707.2

120

263

4728296.5

9577138.2

40

183

4728319.6

9577694.5

121

264

4728364

9577213.8

41

184

4728334.9

9577658

122

265

4728401

9577170.9

42

185

4728320.4

9577644.5

123

266

4728448

9577134.9

43

186

4728307.1

9577658.5

124

267

4728465.8

9577145.1

44

187

4728289.2

9577698.4

125

268

4728495.4

9577196.9

45

188

4728272.4

9577711.8

126

269

4728459

9577227.9

46

189

4728218

9577718.7

127

270

4728475.3

9577225.6

47

190

4728171.3

9577779.1

128

271

4728511

9577197.3

48

191

4728114

9577726.3

129

272

4728529.6

9577208.2

49

192

4728111.9

9577670

130

273

4728530.2

9577263.8

50

193

4728073.3

9577641.3

131

274

4728523.1

9577313.2

51

194

4728032.2

9577689.1

132

275

4728511.2

9577327.3

52

195

4728017.9

9577680.3

133

276

4728468.9

9577283.3

53

196

4728013.8

9577631

134

277

4728459.7

9577280.3

54

197

4728052.7

9577574.2

135

278

4728438.7

9577290.6

55

198

4728101.6

9577522.9

136

279

4728444.9

9577329.5
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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№ 1
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

X
4728069.9
4727922.7
4727809.3
4727793.5
4727797.9
4727757.8
4727701.7
4727658.5
4727621.9
4727584.8
4727589.7
4727602.2
4727591.1
4727526.6
4727515.8
4727505.3
4727511.8
4727523.3
4727578.7
4727613.2
4727574.6
4727535.7
4727477.4
4727378.1
4727370.9
4727350.5

Y
9577476.7
9577650.9
9577640.5
9577624.7
9577577.4
9577536.9
9577582.8
9577519.4
9577480.3
9577516.2
9577567.6
9577609.8
9577623.1
9577618.4
9577608.1
9577556.1
9577460.3
9577445.1
9577448.9
9577410.9
9577373.9
9577420.4
9577362.6
9577400.7
9577451.5
9577460.8

ВЕСТНИК
№
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

№ 1
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

БРОЙ 89
X
4728436.3
4728416.5
4728396.3
4728364.5
4728343.3
4728331.8
4728337
4728348.4
4728361
4728361.5
4728376.1
4728403
4728474
4728568.8
4728469.6
4728512
4728524.2
4728510.2
4728456.2
4728448.9
4728455.6
4728228.6
4728240.8
4728239.9
4728227.4
4728215.9
4728215.4

Y
9577340
9577339.8
9577367
9577372.9
9577385.2
9577417.1
9577437.9
9577445.4
9577435.5
9577413.3
9577393.6
9577389.8
9577352.1
9577352.3
9576999.1
9577044.5
9577061.7
9577075.8
9577053.5
9577038.3
9577009.7
9577893.7
9577903.3
9578005.4
9578021.6
9578007.8
9577907.8
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството
на вътрешните работи на Република Албания за прилагане на Споразумението между
Европейската общност и Република Албания
относно реадмисията на лица, пребиваващи
без разрешение
(Утвърден с Решение № 236 от 18 април 2013 г.
на Министерския съвет. В сила от 23 септември 2013 г.)
Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството на
вътрешните работи на Република Албания,
наричани оттук нататък „Договарящи страни“,
желаейки да улеснят прилагането на Споразумението между Европейската общност

и Република Албания относно реадмисията
на лица, пребиваващи без разрешение, под
писано в Люксембург на 14 април 2005 г.
(наричано оттук нататък „Споразумението“),
в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от
Споразумението,
се споразумяха за следното:
Член 1
Компетентни органи
(1) Прилагането на Споразумението и този
Протокол за неговото прилагане са от
компетенциите на:
a) За Министерството на вътрешните
работи на Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
бул. Княгиня Мария-Луиза 46,
1202 София, Република България
Телефон: +359 2 982-34-38
Факс:
+359 2 988-58-67
Ел. поща: ajzagorov.180@mvr.bg
elnikolova.180@mvr.bg
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б) За Министерството на вътрешните
работи на Република Албания:
Генерална дирекция на Държавната полиция
Департамент „Граници и миграция“
Дирекция „Миграция“
Адрес:
бул. Bajram Curri, Тирана
Телефон: + 355 4 227 9251
Тел./факс: + 355 4 2226 932
Ел. поща: policiakufitare.migracioni@asp.gov.al
(2) Договарящите страни незабавно се информират взаимно по дипломатически път за
всяка промяна, свързана с компетентните
органи по ал. 1 или техните данни за контакт.
Член 2
Гранични контролно-пропускателни пунктове
Обратното приемане и транзитното преминаване на лица се осъществяват на следните
гранични контролно-пропускателни пунктове:
a) на територията на Република България:
– ГКПП „Аерогара – София“;
б) на територията на Република Албания:
– Регионална дирекция „Граници и
миграция“,
Комисариат „Грани чна полиц и я и
миграция“ – Ринас,
Международно летище „Майка Тереза“,
Ринас,
и други гранични контролно-пропускателни пунктове на държавите на Договарящите
страни, отворени за международен трафик,
след взаимно съгласие на компетентните
органи по чл. 1 от този Протокол.
Член 3
Подаване и отговор на молби за обратно
приемане
(1) Подаването на молба за обратно приемане
в съответствие с чл. 7 от Споразумението започва с изпращането на формуляр
съгласно Приложение 5 към Споразумението. Компетентният орган на молещата
Договаряща страна изпраща формуляра
до компетентния орган на замолената
Договаряща страна по електронна поща
или факс.
(2) Отделно от молбата за обратно приемане,
изпратена по електронна поща или факс,
молещата Договаряща страна предоставя и
документите, изброени в Приложения 1 – 4
към Споразумението. Ако е необходимо да
се предоставят доказателствата, изброени
в посочените приложения, те трябва да са
ясни и точни, за да бъде възможна тяхната
проверка и да се установи дали съществува задължение за обратно приемане от
замолената Договаряща страна.
(3) Замолената Договаряща страна изпраща
отговора си до компетентния орган на
молещата Договаряща страна, който е
изпратил молбата за обратно приемане,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

по електронна поща или факс и в рамките
на срока, предвиден в чл. 10, параграф 2
или 3 от Споразумението.
Член 4
Условия за предаване и начини
на транспортиране
(1) След получаване на уведомление за съгласие за обратно приемане от замолената
Договаряща страна молещата Договаряща страна изпраща писмено известие на
замолената Договаряща страна, което да
съдържа лични данни на лицето, което
подлежи на обратно приемане, и информация за транспортирането му.
(2) Известието по ал. 1 от този член се предоставя чрез формуляр за предаване, посочен в Приложение 1 към този Протокол.
Формулярът за предаване се предоставя
по електронна поща или факс до компетентния орган на замолената Договаряща
страна не по-късно от три работни дни
преди датата на предаването.
(3) Ако датата на предаването е отложена от
молещата Договаряща страна по обективни
причини, компетентният орган на молещата Договаряща страна е длъжен незабавно
да информира за забавянето компетентния
орган на замолената Договаряща страна,
до който е изпратена молбата за обратно
приемане.
(4) В случай на отлагане по ал. 3 от този
член компетентният орган на молещата
Договаряща страна е длъжен да поднови
формуляра за предаване в съответствие с
разпоредбите на ал. 2 от този член.
(5) Ако датата на предаването е отложена по
обективни причини от замолената Договаряща страна, компетентният орган на
замолената Договаряща страна е длъжен
незабавно да информира компетентния
орган на молещата Договаряща страна
за забавянето, както и да предложи нова
дата на предаването.
Член 5
Молба за транзитно преминаване
(1) В допълнение на разпоредбите на чл. 14,
параграф 1 от Споразумението при необходимост молбата за транзитно преминаване
включва следното:
а) информация за специални нужди, свързани с медицински грижи или грижи
за възрастни лица поради заболяване
или заради възрастта на лицето, което
е субект на транзитно преминаване;
б) информация за възможна необходимост
от мерки за сигурност или защита.
(2) Горепосочената информация трябва да
бъде попълнена в раздел В („Забележки“)
от молбата за транзитно преминаване
(Приложение 6 към Споразумението).
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(3) В съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Споразумението в случай на транзитно преминаване се прилагат следните принципи
и процедури:
а) молбата за транзитно преминаване
се изпраща до компетентния орган
на замолената Договаряща страна,
посочен в чл. 1 от този Протокол, по
електронна поща или факс най-късно
15 календарни дни преди датата на
планираното транзитно преминаване;
б) компетентните органи на замолената
Договаряща страна са длъжни да изпратят отговор по електронна поща или
факс в рамките на 5 календарни дни
от датата на получаване на молбата за
транзитно преминаване; компетентните органи са длъжни и да посочат дали
дават съгласието си за транзитното
преминаване, както и датата, определения граничен контролно-пропускателен пункт, начина на транспорт и
ангажирането на служители за охрана;
в) ако молещата Договаряща страна е
преценила, че е необходимо оказването
на съдействие от страна на замолената
Договаряща страна, посочва това в
молбата за транзитно преминаване
(Приложение 6 към Споразумението);
компетентният орган на замолената
Договаряща страна е длъжен да потвърди дали може, или не може да
окаже исканото съдействие;
г) в случай на пътуване по въздух под
охрана компетентният орган на замолената Договаряща страна предоставя
съдействие, като осигурява най-висока
степен на сигурност при качването на
борда на лицето, субект на транзитното
преминаване; тези действия се подпомагат от охраняващите служители от
молещата Договаряща страна.
(4) Молещата Договаряща страна е длъжна
да върне лицето, субект на транзитно
преминаване, съгласно чл. 13, параграф 4
от Споразумението без никакво забавяне,
ако:
а) одобрението за транзитно преминаване е било отказано или оттеглено, в
съответствие с чл. 13, параграф 3 от
Споразумението, или
б) лицето, субект на транзитното преминаване, е влязло нелегално на територията
на замолената Договаряща страна, или
в) одобрението за транзитно преминаване
или повторно приемане е било отказано от друга транзитна държава или
държавата – крайна цел на пътуването,
или
г) транзитното преминаване не може да
бъде одобрено поради други обстоятелства.
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Член 6
Обратно връщане и транзитно преминаване
под охрана
(1) В съответствие с член 19, параграф 1, буква „б“ от Споразумението на териториите
на държавите на Договарящите страни се
прилагат следните условия по отношение
на предаване или транзитно преминаване
под охрана:
а) замолената Договаряща страна осигурява съдействие на охраняващите
служители чрез ангажиране на свои
служители, които са упълномощени
за подобни задачи;
б) служителите от охраната изпълняват
своите задължения невъоръжени и
в цивилно облекло; служителите от
охраната трябва да притежават документи, гарантиращи, че обратното
връщане или транзитното преминаване
са одобрени от замолената Договаряща
страна; те са задължени да носят и
своите служебни документи за идентификация;
в) охраната се организира в съответствие
със законите на замолената Договаряща страна; по време на връщането
или т ранзитното преминаване под
охрана правомощията на охраняващите служители са ограничени до
самозащита; в случай на невъзможност
на замолената Договаряща страна да
осигури адекватно съдействие или в
случай на подкрепа на съдействащите
служители в непосредствени рискови
ситуации охраняващите служители са
упълномощени да реагират рационално
и пропорционално, за да предотвратят
бягството на лицето, което е субект
на обратно приемане или транзитно
преминаване, неговото самонараняване или нараняване на други лица или
повреждане на собственост;
г) охраняващите служители отговарят за
охраната на лицата, които подлежат
на обратно приемане, и за тяхното
предаване на компетентния орган на
държавата – цел на пътуването;
д) охраняващите служители не могат да
напускат мястото на предаването, преди да предадат лицето, което е субект
на обратно приемане или транзитно
преминаване;
е) охраняващите служители отговарят за
носенето на документите за пътуване и
на всякакви други документи или данни, свързани с лицето, което е субект
на обратно приемане или транзитно
преминаване, както и за предаването
на тези документи на представителя
на компетентния орган на държавата – цел на пътуването;
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ж) компетентният орган на молещата Договаряща страна е длъжен да осигури
валидни визи за своите охраняващи
с л у ж и т ел и за вси ч к и д ърж а ви на
транзитно преминаване или държавата – цел на пътуването, ако това е
необходимо;
з) компетентният орган на замолената
Договаряща страна съобщава на компетентния орган на молещата Договаряща
страна всички факти, отнасящи се до
инциденти по време на транзитното
преминаване.
(2) Замолената Договаряща страна предоставя
на полицейските служители на молещата
Договаряща страна, изпълняващи задълженията си по Споразумението и този
Протокол, същата защита и съдействие
както на своите полицейски служители,
изпълняващи подобни дейности.
(3) Ако при изпълнение на задълженията
служителите са въвлечени в незаконни
действия като извършители или жертви,
полицейските служители на молещата
Договаряща страна имат същите права и
задължения като полицейските служители
на замолената Договаряща страна.
Член 7
Разходи
(1) Без да се засяга правото на компетентните органи да поискат възстановяване на
разходите си, свързани с обратното приемане, от лицата, подлежащи на обратно
приемане, или от трети страни, всички
разходи за транспорт до границата на
държавата на крайна дестинация, възникнали във връзка с обратното приемане и
транзитните преминавания в съответствие
със Споразумението и този Протокол, се
поемат от молещата Договаряща страна.
(2) Ако полицейските служители на молещата Договаряща страна пострадат при
изпълнение на служебните си задължения
по Споразу мението и този Протокол,
молещата Договаряща страна ще поеме
изплащането на обезщетение.
(3) В случай на обратно приемане по грешка
съгласно чл. 12 от Споразумението молещата Договаряща страна поема всички
разходи, свързани с обратното приемане
и обратното изпращане на лицето, което е
било субект на обратно приемане, покрити
от замолената Договаряща страна, ако
същата предостави данни за несъответствието с изискванията в членове 2 – 5 от
Споразумението и наличната информация
за действителната самоличност и гражданство на лицето, което се очаква да бъде
върнато обратно. На молещата Договаряща
страна се връща и цялата документация,
отнасяща се до този конкретен случай.

ВЕСТНИК
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Член 8
Език на комуникация
Договарящите страни използват английски
език в процедурите за прилагане на Споразумението и този Протокол.
Член 9
Връзка с други договори
Този Протокол не засяга правата, задълженията и отговорностите на Договарящите
страни, произтичащи от други международни
договори, по които техните държави са страни.
Член 10
Решаване на спорове
(1) Всички споровe, които могат да възникнат
във връзка с тълкуването и/или прилагането на Споразумението и този Протокол,
се уреждат чрез преговори между компетентните органи на Договарящите страни.
(2) Ако в хода на преговорите по ал. 1 на този
член не се постигне съгласие, въпросът се
решава по дипломатически път.
Член 11
Влизане в сила, изменения и прекратяване
(1) Договарящите страни се уведомяват взаимно по дипломатически път за приключването на своите вътрешноправни процедури,
необходими за влизането в сила на този
Протокол.
(2) Договарящата страна, която получи последното писмено уведомление за приключването на вътрешноправните процедури,
необходими за влизането в сила на този
Протокол, уведомява Съвместния комитет
за реадмисия, посочен в чл. 18 от Споразумението.
(3) Протоколът за прилагане влиза в сила,
след като Комитетът представи писмено
потвърждение за получаването на уведомлението по ал. 2.
(4) Договарящите страни могат да изменят
този Протокол по взаимно съгласие. Измененията влизат в сила по реда, посочен
в по-горните алинеи.
(5) Действието на този Протокол се прекратява
от датата на прекратяване на прилагането
на Споразумението.
Подписан в Тирана на 22 октомври 2012 г.
в два еднообразни екземпляра на български,
албански и английски език, като всички
текстове са еднакво автентични. В случай на
различия при тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За Министерството
на вътрешните работи
на Република
България:
Веселин Вучков,
зам.-министър на
вътрешните работи

За Министерството
на вътрешните работи
на Република
Албания:
Нард Ндока,
зам.-министър на
вътрешните работи
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Приложение 1
Национален герб на
Република България
.....................................
.....................................
.....................................
(име на компетентния
орган на молещата
Договаряща страна)

Национален герб на
Република Албания
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9. Транспортиране под охрана
Да
Не
Ако да, моля посочете подробности за охраняващите служители
...................................................................................
...................................................................................
10. Организиране на мерки за безопасност на
мястото на предаването:
...................................................................................

.............................................
(място и дата)

Регистрационен номер ..........................................
До:
........................................
........................................
........................................
(име на компетентния
орган на замолената
Договаряща страна)

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДАВАНЕ
по член 4 от Протокола между Министерството
на вътрешните работи на Република България и
Министерството на вътрешните работи на Република Албания за прилагане на Споразумението
между Европейската общност и Република Албания относно реадмисията на лица, пребиваващи
без разрешение
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО
1. Пълни имена (моля, подчертайте фамилията)
...................................................................................
2. Дата на раждане
...................................................................................
3. Документ за пътуване – моля, уточнете вида
...................................................................................
№ .............................
валиден от ............................. до ...........................

...................................................................................
(подпис на служителя на компетентния орган
на молещата Договаряща страна)
(печат)

7566

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2833-НС
от 4 октомври 2013 г.

относно обявяване за избран за народен
представител
На 3 октомври 2013 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител
Йоана Милчева Кирова, избрана от 25. многомандатен изборен район – София, издигната
от ПП „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:

(дата, месец, година)

4. Средства за транспортиране при връщане
(въздушен, наземен транспорт) и детайли (номер на полета, вид и регистрационен номер на
превозното средство и т.н.):
...................................................................................
5. Дата на предаването
...................................................................................
6. Време на предаването
...................................................................................
7. Място на предаването (пресичане на границата)
...................................................................................
8. Необходими мерки за специалните нужди на
лицето, подлежащо на връщане
...................................................................................

Обявява за избрана за народен представител
в 25. многомандатен изборен район – София,
Снежана Георгиева Дукова от листата на ПП
„ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
7489

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-638
от 14 август 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 – село Вуково“ в землището на
с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил,
с площ 97,005 дка.
2. Защитена местност „Находище на анасонов
лопен – село Вуково“ включва имоти с номера
050016, 050043, 050062, 050063 съгласно картата на
възстановената собственост за землището на с.
Вуково, ЕКАТТЕ 12351, община Бобошево, област
Кюстендил, с обща площ 97,005 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 съществуващи съоръжения;
3.4. поставяне на временно преместваеми
обекти;
3.5. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Перник, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената местност в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Вуково, ЕК АТТЕ 12351, община Бобошево,
област Кюстендил.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7389

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-643
от 14 август 2013 г.
На основание чл.�������������������������
62����������������������
, ал. 2 от Администра�����������
тивнопроцесуалния кодекс във връзка с писма
от Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Благоевград, с вх. № 05-08-2604 от

12.04.2013 г. и 26.07.2013 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и след извършена обстойна проверка на всички документи по
издаването на Заповед № РД-232 от 11.03.2013 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 33
от 2013 г.) за обявяване на защитена местност
„Хълма Скалата“ в землището на с. Левуново,
ЕКАТТЕ 43243, община Сандански, област Благоевград, а именно: картен материал, протокол
от комисия за обявяване на защитена територия,
състояла се на 2.11.2011 г., и проектозаповед за
обявяване, от които документи е видно, че в Заповед № РД-232 от 11.03.2013 г. на министъра на
околната среда и водите са допуснати очевидни
фактически грешки:
– при посочване на площта на защитена
местност „Хълма Скалата“ в т. 1 от посочената
заповед на министъра на околната среда и водите;
– при описанието на координатите на точките
по границата на защитената местност „Хълма
Скалата“, представени в приложение към т. 2 от
посочената заповед на министъра на околната
среда и водите:
1. Извършвам поправки в Заповед № РД-232
от 11.03.2013 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 33 от 2013 г.) за обявяване на
защитена местност „Хълма Скалата“ ��������
в землището на с. Левуново, община Сандански, област
Благоевград, както следва:
– в т. 1 площта „181,151 дка“ да се чете
„176,840 дка“;
– координатите на точките по границата на
защитена местност „��������������������������
Хълма Скалата“, ����������
представени в приложението към т. 2 от заповедта, да се
четат, както следва:
„Координати на точките по границата на защитена местност „Хълма Скалата“ в землището
на с. Левуново�������������������������������
,������������������������������
община Сандански, област Благоевград, в координатна система 1970 г., зона 9:
№

X

Y

1.

4469158.231

8494297.571

2.

4469112.054

8494293.484

3.

4469090.673

8494284.368

4.

4469063.680

8494260.483

5.

4469049.464

8494207.064

6.

4469047.266

8494178.150

7.

4469118.881

8494096.171

8.

4469180.842

8494022.592

9.

4469253.077

8493955.589

10.

4469301.634

8493920.572

11.

4469345.446

8493891.753

12.

4469389.714

8493873.916

13.

4469431.111

8493859.199

14.

4469442.135

8493859.742

15.

4469449.331

8493864.445

16.

4469459.439

8493867.026
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№

X

Y

17.

4469465.761

8493874.765

18.

4469495.377

8493889.541

19.

4469525.201

8493909.308

20.

4469540.089

8493930.694

21.

4469574.356

8493985.283

22.

4469607.795

8494019.903

23.

4469611.400

8494082.763

24.

4469545.399

8494179.512

25.

4469454.856

8494263.276

26.

4469409.915

8494313.146

27.

4469357.199

8494344.335

28.

4469302.072

8494365.622

29.

4469262.217

8494369.274

30.

4469254.691

8494356.584

31.

4469243.253

8494346.056

32.

4469226.657

8494331.742

33.

4469194.919

8494314.054

34.

4469158.231

8494297.571

“
2. Поправките по т. 1 да се отразят в Държавния
регистър на защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7500

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-685
от 9 септември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) и с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Училищна гора“, в
землището на с. Боженица, община Ботевград,
област София, обявен за резерват със Заповед
№ 4019 от 6.12.1963 г. на председателя на Комитета
по горите и горската промишленост при Министерския съвет и прекатегоризиран в поддържан
резерват със Заповед № РД-383 от 15.10.1999 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97
от 1999 г.), от 1351 дка на 1346,842 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Училищна гора“, определени с акта за обявяване по
т. 1, попада имот с номер 000092 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Боженица, ЕКАТТЕ 04950, община Ботевград,
област София, с площ 1346,842 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на поддържан резерват „Училищна
гора“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в Регионалната инспекция по
околната среда и водите – София.
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4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7501

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-686
от 9 септември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) и с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Усойната“, в землището на с. Борима, община Троян, област Ловеч,
обявена като 2 исторически места, със Заповед
№ 4090 от 25.11.1971 г. на министъра на горите и
опазване на природната среда и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-733
от 10.06.2003 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.), от 168 дка на
168,429 дка.
2. В границите на защитена местност „Усойната“, определени с акта за обявяване по т. 1,
попада имот с идентификатор 05445.136.18 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Борима, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-21
от 24.03.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 168,429 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Усойната“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7502

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-687
от 9 септември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) и с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Тъмна гора“, в землището на с. Ковачевица, община Гърмен, област
Благоевград, обявен за резерват с Постановление
№ 1153 от 10.10.1948 г. на Министерския съвет и
Заповед № 4811 от 10.10.1962 г. на Главно управление на горите и прекатегоризиран в поддържан
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резерват със Заповед № РД-382 от 15.10.1999 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97
от 1999 г.), от 302 дка на 325,768 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Тъмна гора“, определени с актовете по т. 1, попадат
имоти с номера 017011 и 017012 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Ковачевица, ЕКАТТЕ 37472, община Гърмен,
област Благоевград, с обща площ 325,768 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на поддържан резерват „Тъмна гора“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Благоевград.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7503

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-688
от 9 септември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) и с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Бръмбар скок“,
в землището на гр. Троян, община Троян, област
Ловеч, обявена със Заповед № 3796 от 11.10.1966 г.
на председателя на Комитета по горите и горската промишленост при Министерския съвет,
от 3 дка на 3,181 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Бръмбар скок“, определени със заповедта за обявяване по т. 1, попадат имоти с идентификатори
73198.134.31 и 73198.134.33 съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени
със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 3,181 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките по
границата на природна забележителност „Бръмбар
скок“ и картният материал се съхраняват и са на
разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Плевен.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7504

Министър:
И. Михайлова
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ЗАПОВЕД № РД-709
от 18 септември 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие поради
обстоятелството, че не са открити на терен:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Благун (Quercus frainetto), намиращо се в
местността Ангелов камък, землището на с. Константиново, община Симеоновград, област Хасково, обявено със Заповед № 1042 от 30.11.1984 г.
на КОПС при МС и е заведено в Държавния
регистър под № 1647;
1.2. Благун (Quercus frainetto), намиращо се в
местността Ангелов камък, землището на с. Константиново, община Симеоновград, област Хас
ково, обявено със Заповед № 1042 от 30.11.1984 г.
на КОПС при МС и е заведено в Държавния
регистър под № 1648;
1.3. Летен дъб (Quercus robur), намиращо се в
землището на с. Свирково, община Симеоновград,
област Хасково, обявено със Заповед № 26 от
9.01.1989 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 7 от 1989 г.)
и е заведено в Държавния регистър под № 1832.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
7390
ЗАПОВЕД № РД-727
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии и чл. 22, ал. 2 и
чл. 23 от Наредбата за разработване на планове
за управление на защитени територии утвърждавам план за управление на защитена местност
„Колокита“.
Екземпляри от плана за управление на защитена местност „Колокита“ да се предоставят
на съответните регионални и местни органи за
сведение, изпълнение и контрол.

7507

Министър:
И. Михайлова

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО
РЕШЕНИЕ № 1
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 57, ал. 4 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество приема образец на декларация по чл. 57 ЗОПДНПИ, утвърден с протокол
№ 461 от 27.09.2013 г.
Председател:
Пл. Георгиев
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 57 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
1. Настоящата декларация се предоставя на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).
2. Данните в настоящата декларация се отнасят за проверяван период от ....................................................
..................................................... до ....................................................................................................................................
(попълва се служебно)
3. Декларират се имуществата, сделките и източниците на средства в страната и в чужбина.
4. Декларацията се представя в териториалната дирекция на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество в ………………………………..……………………………………….…………………………………………………..…………………
(попълва се служебно)
или по пощата на ПК 1330 в срок съгласно чл. 57, ал. 3 ЗОПДНПИ.
5. Образецът на настоящата декларация е одобрен от Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 89 от 2013 г.
I. Като проверявано лице подписаният/та
1. Име, презиме и фамилия по документ за самоличност:
2. Документ за самоличност:
Док. за самоличност № изд. на

от

ЕГН

Гражданство

3. Местоживеене
Постоянен адрес (по л.к.): гр.(с.) .........................................................., п.к. ............................, ул.(ж.к.) № ........,
бл................., вх. ...................., ет. ................., ап. .........................
Настоящ адрес: гр.(с.) .........................................................., п.к. ............................, ул.(ж.к.) № ..............................
бл. ................, вх. ...................., ет. ................., ап. .........................
4. Адрес за кореспонденция: гр.(с.)
п.к.
ул. №
Домашен телефон:

Мобилен телефон:

Служебен телефон/факс:

е-mail:

II. Като наследник (заветник) на
Трите имена

Дата на смъртта

ІІІ. Като трето лице по смисъла на чл. 64, 65 и 67 ЗОПДНПИ, придобило имущество от
Име

ІV. Като придобило на свое име имущество със средства на
Име
V. Като представител, управител или лице, което има контрол над дружеството, съответно представител
или управител на лицето, което има контрол над дружеството
Наименование и статут
ЕИК/БУЛСТАТ:
Гр.(с.) ..................................................., п.к. .............................., ул. № ......................................................................
.....
Номер на фирменото дело:
Съд по регистрация:

Декларатор: ....................
(подпис)
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ДЕКЛАРИРАМ:
РАЗДЕЛ І
Гражданство, местоживеене и семейно положение
А. Гражданство
Гражданин съм на:
Други гражданства:
Номер и дата на указа на президента на Република България за придобиване на българско гражданство:
Б. Местоживеене
1. Местоживеене
Адрес в чужбина: държава………………….., гр.(с.) .........................................................., п.к. ......................................,
ул. (ж.к.) № ......................................
бл. ................, вх. ...................., ет. ................., ап. .........................
В. Семейно положение
1. неженен/неомъжена  да  не
2. разведен/а
 да  не от ……………………..(по данни от решение за развод)
3. женен/омъжена
 да  не от ..........……………(по данни от акт за сключен граждански брак)
4. вдовец/ица
 да  не от……………………...(по данни от акт за смърт)
1. Членове на семейството – съпруг/а и ненавършили пълнолетие Вид на връзката
ЕГН
деца, които не са встъпили в брак, лице с което съм във фактическо
съжителство

2. Данни за съпруг/а, лице, с което съм във фактическо съжителство
Име:
Док. за самоличност №
Изд. на
От
ЕГН

Гражданство

Постоянен адрес (по л.к.): гр.(с.) .........................................................., п.к. ............................, ул. (ж.к.) № ..........,
бл. ................, вх. ...................., ет. ................., ап. .........................
Настоящ адрес: гр.(с.) .........................................................., п.к. ............................, ул. (ж.к.) № ............................,
бл. ................, вх. ...................., ет. ................., ап. .........................
Адрес в чужбина: държава…………………...……., гр. (с.) .........................................................., п.к. .................................,
ул. (ж.к.) № ......................................,
бл. ................, вх. ...................., ет. ................., ап. .........................
3. Избран режим на имуществени отношения
4. Данни за бивш/а съпруг/а
Име:
Док. за самоличност №

Изд. на

От

ЕГН

Гражданство

Постоянен адрес (по л.к.): гр.(с.) .........................................................., п.к. ............................, ул.(ж.к.) № .........,
бл. ................, вх. ...................., ет. ................., ап. .........................
Настоящ адрес: гр.(с.) .........................................................., п.к. ............................, ул. (ж.к.) № .............................,
бл. ................, вх. ...................., ет. ................., ап. .........................
Адрес в чужбина: държава…………………………, гр.(с.) .........................................................., п.к. ...........................,
ул.(ж.к.) № ......................................,
бл. ................, вх. ...................., ет. ................., ап. .........................

Декларатор: ....................
(подпис)
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РАЗДЕЛ ІІ
А. Недвижими имоти

ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ

1. Лично притежавани, включително съпружеска имуществена общност или в съсобственост
Вид, описание:
Собственик/ци (име, лични данни по документ за самоличност):
Местонахождение:
Данни от нотариалния акт: №, дата, стр., партида, при нотариална служба на ...........................съд.
Дата и основание за придобиване
вещни тежести:  да

 не

семейна имуществена общност:  да
 не
2. Притежавани от членовете на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Вид, описание:
Собственик/ци (име, лични данни по документ за самоличност):
Местонахождение:
Данни от нотариалния акт: №, дата, стр., партида, при нотариална служба на ...........................съд:
Дата и основание за придобиване:
Източници на финансиране:
вещни тежести:  да
семейна имуществена общност:  да
ограничени вещни права върху тях:  да

 не
 не
 не

Б. Ограничени вещни права върху недвижими имоти
1. Лични, включително съпружеска имуществена общност
Вид на правото:
Вид на имота:
Местонахождение:
Дата и основание за придобиване:
Условия за упражняване на правото:
2. На членовете на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца):
Вид на правото:
Вид на имота:

Декларатор: ....................
(подпис)

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Местонахождение:
Дата и основание за придобиване:
Условия за упражняване на правото:
В. Моторни, сухопътни, плавателни и въздухоплавателни средства
1. Лично притежавани, включително съпружеска имуществена общност или в съсобственост
Движимо имущество (МПС и други машини):
Дата и
Марка, модел, година на производство, документ за
Вид
основание за
регистрация
придобиването

вещни тежести:  да

 не

2. Притежавани от членовете на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца):
Движимо имущество (МПС и други машини):
Вид
Дата и
Марка, модел, година на производство, документ за
основание за
регистрация
придобиването

вещни тежести:  да

 не

Извършени през проверявания период сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях:
1. Лично извършени сделки
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Страни по сделката
Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по
съребрена линия и по сватовство – до втора степен включително)
2. Сделки, извършени от членовете на семейството ми или лице, с което съм във фактическо
съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Страни по сделката
Стойност на сделката

Декларатор: ....................
(подпис)
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Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по
съребрена линия и по сватовство – до втора степен включително)
Извършени през проверявания период сделки с движими вещи
1. Лично извършени сделки
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Страни по сделката
Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или
по съребрена линия и по сватовство – до втора степен включително)
2. Сделки, извършени от членовете на семейството ми или лице, с което съм във фактическо
съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Страни по сделката
Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или
по съребрена линия и по сватовство – до втора степен включително)
Г. Банкови сметки, банкови касети и сейфове
1. Лични банкови сметки в страната
Банка

Вид, № на сметка, условия по
сметката

Дата на откриване

Салдо

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с банковите
сметки

Дата на откриване

Салдо

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с банковите
сметки

2. Лични банкови сметки в чужбина
Банка

Вид, № на сметка, условия по
сметката

Декларатор: ....................
(подпис)
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3. Лични банкови касети и сейфове
Банка

Вид (касета или сейф)

Срок на
договора

Такса

4. Лични банкови касети и сейфове в чужбина
Банка

Вид (касета или сейф)

Срок на договора

Такса

5. Банкови сметки в страната на името на членове на семейството или лице, с което съм във фактическо
съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Банка

Вид, № на сметка, условия по
сметката

Дата на откриване

Салдо

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с банковите
сметки

6. Банкови сметки в чужбина на името на членовете на семейството или лице, с което съм във фактическо
съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Банка

Вид, № на сметка, условия по
сметката

Дата на откриване

Салдо

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с банковите
сметки

7. Банкови касети и сейфове в страната на името на членове на семейството или лице, с което съм във
фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Банка

Вид (касета или сейф)

Срок на договора

Такса

8. Банкови касети и сейфове в чужбина на името на членове на семейството или лице, с което съм във
фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Банка

Вид (касета или сейф)

Срок на договора

Такса

Д. Ценни книжа
1. Лично притежавани
Вид ценни книжа
Дата и основание за придобиване
Способ на придобиване
Емитент
Номинал

Падеж

Права по ценни книжа

Други условия по ценните книжа

Декларатор: ....................
(подпис)
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2. Притежавани от членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Вид ценни книжа
Дата и основание за придобиване
Способ на придобиване
Емитент
Номинал

Падеж

Права по ценни книжа

Други условия по ценните книжа

3. Извършени през проверявания период сделки с ценни книжа
3.1. Лично извършени сделки
Вид на сделката
Страни по сделката
Стойност на
сделката

Дата на
разпореждане

Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценните книжа
Други условия по сделката
Източници на средства за извършената сделка
Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените
или по съребрена и по сватовство – до втора степен включително)
3.2. Сделки, извършени от членовете на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Вид на сделката
Страни по сделката
Стойност на
сделката

Дата на
разпореждане

Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценните книжа
Други условия по сделката
Източници на средства за извършената сделка
Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените
или по съребрена и по сватовство – до втора степен включително)

Декларатор: ....................
(подпис)
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Е. Произведения на изкуството и движими археологически ценности
1. Лично притежавани, включително съпружеска имуществена общност или в съсобственост
Вид

Дата и
основание за
придобиването

Настоящото местонахождение на вещите и ценностите

2. Притежавани от членовете на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Вид

Дата и
основание за
придобиването

Настоящото местонахождение на вещите и ценностите

Ж. Дялово участие в търговски дружества
1. Лично дялово участие
Вид на дружеството – фирма, наименование

Данъчен номер

БУЛСТАТ/ЕИК

Номер на фирмено Съд, пред който
дело
е извършена
регистрацията

Размер на дяловото
участие, брой и вид
на притежаваните
акции

Участие в ръководните органи на юридическото лице
Начална дата на участие в юридическото лице

Срок на съществуване на юридическото лице

Извършени преобразувания на юридическото лице
Извършени правоприемства по отношение на юридическото лице
2. Дялово участие на членовете на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Вид на дружеството – фирма, наименование
Данъчен номер

БУЛСТАТ/ЕИК

Номер на фирмено Съд, пред който
дело
е извършена
регистрацията

Размер на
дяловото участие,
съответно
брой и вид на
притежаваните
акции

Участие в ръководните органи на юридическото лице

Декларатор: ....................
(подпис)
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Срок на съществуване на юридическото лице

Извършени преобразувания на юридическото лице
Извършени правоприемства по отношение на юридическото лице
3. Извършени през проверявания период сделки с дялове и акции в търговски дружества и друго
имущество
3.1. Лично извършени сделки
Вид на сделката
Страни по сделката
Предмет на сделката
Стойност на сделката

Време на извършване на сделката

Източници на средства за извършената сделка
Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените
или по съребрена и по сватовство – до втора степен включително)
3.2. Сделки, извършени от членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Вид на сделката
Страни по сделката
Предмет на сделката
Стойност на сделката

Време на извършване на сделката

Източници на средства за извършената сделка
Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или
по съребрена и по сватовство – до втора степен включително)
З. Вземания
1. Лични вземания
Длъжник
Предмет и размер
на вземането

Валута

Основание за
възникване на
вземането

Дата

Падеж на
вземането

Лихва

Обезпечение на
вземането

Други условия по вземането

Декларатор: ....................
(подпис)
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2. Вземания на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Длъжник
Предмет и размер
на вземането

Дата

Основание за
възникване на
вземането

Падеж на
вземането

Валута

Лихва

Обезпечение на
вземането

Други условия по вземането
И. Задълженията към трети физически и юридически лица
1. Лични задължения
А. Получени заеми от физически лица
Заемодател
Предмет и размер на
вземането

Дата

Основание за възникване
на вземането

Падеж на вземането

Валута

Обезпечение
Б. Задължения по договори за лизинг
Лизингодател/договор №
Предмет и размер на
задължението по договор
за лизинг №

Дата

Основание за възникване на
вземането

Размер на
първоначалната и
месечната вноска по
лизингов договор

Срок на
договора

В. Задължения по потребителски, ипотечни и други кредити
Кредитор
Вид и размер на задължението
Брой погасителни
вноски

Размер на погасителни Общо извършени
вноски
погашения към момента

Краен срок за погасяване на
кредита

Обезпечение (поръчителство, залог на финансов актив, ипотека, др.)
2. Задължения на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
А. Получени заеми от физически лица
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Заемодател
Предмет и размер на
вземането

Дата

Основание за възникване на
вземането

Падеж на вземането

Валута

Обезпечение

Декларатор: ....................
(подпис)
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Б. Задължения по договори за лизинг
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Лизингодател/договор №
Предмет и размер на
задължението по договор
за лизинг №

Дата

Основание за възникване на
вземането

Размер на
първоначалната и
месечната вноска по
лизингов договор

Срок на
договора

В. Задължения по потребителски, ипотечни и други кредити
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Кредитор
Вид и размер на задължението
Брой погасителни
вноски

Размер на погасителни
вноски

Общо извършени
погашения към момента

Краен срок за погасяване
на кредита

Обезпечение (поръчителство, залог на финансов актив, ипотека, др.)
Й. Патенти, търговски марки и промишлени образци
1. Притежавани лично
Вид на патента, търговската марка, промишления образец
Дата на заявяване Място на регистриране Територия, за която се Срок на закрила Право на използване
отнасят
Извършени сделки
Договори за лицензия
2. Притежавани от членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Вид на патента, търговската марка, промишления образец
Дата на заявяване

Място на регистриране Територия, за която се Срок на закрила
отнасят

Право на използване

Извършени сделки
Договори за лицензия

Декларатор: ....................
(подпис)
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К. Салдо на налични парични средства към началната дата на проверявания период
1. Налични парични средства по банкови сметки в страната
Банка

№ на сметка

Дата на
откриване

Салдо

Източници на постъпленията

2. Налични парични средства по банкови сметки в чужбина
Банка

№ на сметка

Дата на
откриване

Салдо

Източници на постъпленията

3. Налични парични средства по банкови сметки в страната на името на членове на семейството или
лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Банка

№ на сметка

Дата на
откриване

Салдо

Източници на постъпленията

4. Налични парични средства по банкови сметки в чужбина на името на членове на семейството или
лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Банка

№ на сметка

Дата на
откриване

Салдо

Източници на постъпленията

5. Налични парични средства в брой
В левове
Сума
Във валута
Вид валута

Източници

Сума

Източници

6. Налични парични средства в брой на членовете на семейството или на лице, с което съм във
фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
В левове
Сума
Във валута
Вид валута

Източници

Сума

Източници

Л. Други обстоятелства, свързани с имущество
1. Други обстоятелства, свързани с личното имущество
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2. Други обстоятелства, свързани с имуществото на членовете на семейството или лице, с което съм във
фактическо съжителство

РАЗДЕЛ ІІІ
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И ЗА
ИЗДРЪЖКАТА НА СЕМЕЙСТВОТО
І. Доходи от служебни, трудови и приравнени на тях правоотношения
1. Лични доходи
Лицето, изплатило дохода
Размер на дохода Период на изплащане/
реализиране на дохода

Дата на сключване на трудовия
договор/служебното правоотношение,
съответно заповед за прекратяване
на трудовото/служебното
правоотношение

Сума на
основното трудово
възнаграждение по
договор

2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца)
Лицето, изплатило дохода
Размер на дохода

Период на изплащане/
реализиране на дохода

Дата на сключване на трудовия
договор/служебното правоотношение,
съответно заповед за прекратяване
на трудовото/служебното
правоотношение

Сума на
основното трудово
възнаграждение по
договор

ІІ. Доходи от дейност на едноличен търговец
1. Лични доходи
Размер на дохода

Период на изплащане/реализиране на
дохода

Описание на документа за получения доход

Размер на дължимия данък и осигуровки
2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство)
Размер на дохода

Период на изплащане/
реализиране на дохода

Описание на документа за получения доход

Размер на дължимия данък и осигуровки
ІІІ. Доходи от свободни професии, занаятчийски дейности, извършване на услуги с личен труд (граждански
договори)
1. Лични доходи
Лицето, изплатило дохода
Размер на
дохода

Период на изплащане/
реализиране на дохода

Описание на документа за
получения доход

Размер на дължимия данък и осигуровки

Декларатор: ....................
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2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство)
Лицето, изплатило дохода
Размер на дохода

Период на изплащане/
реализиране на дохода

Описание на документа за
получения доход

Размер на дължимия данък и осигуровки
ІV. Доходи от създаване на изобретения, произведения на изкуството, науката, културата, художествените
занаяти; авторски и лицензионни възнаграждения
1. Лични доходи
Лицето, изплатило дохода
Размер на дохода Период на изплащане/
реализиране на дохода

Описание на документа за
получения доход

Размер на дължимия данък и осигуровки
2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство)
Лицето, изплатило дохода
Размер на дохода Период на изплащане/
реализиране на дохода

Описание на документа за
получения доход

Размер на дължимия данък и осигуровки

V. Доходи от участие в управление и контрол на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, контрольори и синдици по Търговския закон
1. Лични доходи
Лицето, изплатило дохода
Размер на дохода

Период на изплащане/
реализиране на дохода

Описание на документа за получения
доход

Размер на дължимия данък и осигуровки
2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство)
Лицето, изплатило дохода
Размер на дохода

Период на изплащане/ Описание на документа за получения доход
реализиране на дохода

Размер на дължимия данък и осигуровки

Декларатор: ....................
(подпис)
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VІ. Доходи от отдаване на недвижимо/движимо имущество под наем и аренда
1. Лични доходи
Документ за получен доход
Размер на дохода

Период на изплащане/реализиране на дохода

Лицето, изплатило дохода
2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство)
Документ за получен доход
Размер на дохода

Период на изплащане/реализиране на дохода

Лицето, изплатило дохода
VІІ. Доходи от селско, горско и водно стопанство
1. Лични доходи
Документ за получен доход
Размер на дохода

Период на изплащане/реализиране на дохода

Лицето, изплатило дохода
2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство)
Документ за получен доход
Размер на дохода

Период на изплащане/реализиране на дохода

Лицето, изплатило дохода
VIIІ. Доходи от сделки с недвижимо, движимо имущество, търговски предприятия, ценни книжа
1. Лични доходи
Документ за получен доход
Размер на дохода

Период на изплащане/реализиране на дохода

Лицето, изплатило дохода
2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство)
Документ за получен доход
Размер на дохода

Период на изплащане/реализиране на дохода

Лицето, изплатило дохода

Декларатор: ....................
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IХ. Други доходи
1. Лични други доходи
Документ за получен доход
Размер на дохода

Период на изплащане/реализиране на дохода

Лицето, изплатило дохода
2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм във фактическо съжителство
Име на титуляря (съпруг, лице във фактическо съжителство)
Документ за получен доход
Размер на дохода

Период на изплащане/реализиране на дохода

Лицето, изплатило дохода
РАЗДЕЛ IV
ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИ УСЛОВИЯ НА КОНТРОЛИРАНЕ,
СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА § 1, АЛ. 2 ЗОПДНПИ
ДЕКЛАРИРАМ:
че дружеството, в което имам контролиращо участие, притежава:
А. Недвижими имоти, включително в съсобственост
Вид, описание:
Адрес, УПИ, квартал:
по ПУП – ЗРП на ............................................, застроен със: ................................................., площ .............................
Местонахождение
Основание и документ за придобиването
Дата на придобиване
Праводател
Съсобственици
Източници за придобиването му
вещни тежести:
ограничени вещни права върху тях:

да
да

не
не

Б. Ограничени вещни права върху недвижими имоти
Вид на правото
Имот, върху който се упражнява правото (вид и местонахождение)
Местонахождение:

Декларатор: ....................
(подпис)
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Дата и основание за придобиване на правото
Праводател
Условия за упражняване на правото
В. Моторни, сухопътни, плавателни и въздухоплавателни средства, включително в съсобственост
Движимо имущество (МПС и други машини):
Дата и основание
Вид
за придобиването

Марка, модел, година на производство, документ за
регистрация, съсобственици

вещни тежести:
да
не
Извършени през проверявания период сделки с дълготрайни активи, представляващи:
1. Недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Страни по сделката
Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
2. Транспортни средства, оборудване, машини и съоръжения, други дълготрайни активи
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Страни по сделката
Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източници на средства за извършената сделка
Г. Банкови сметки, касети и сейфове
1. Банкови сметки в страната
Банка

Вид, № на сметка

Дата на
откриване

Салдо

Лица, които могат да управляват
и да се разпореждат с банковите
сметки

Дата на
откриване

Салдо

Лица, които могат да управляват
и да се разпореждат с банковите
сметки

2. Банкови сметки в чужбина
Банка

Вид, № на сметка

3. Банкови касети/сейфове
Банка

Вид (касета или сейф)

Срок на договора

Такса

Декларатор: ....................
(подпис)
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Д. Ценни книжа и съучастие в други юридически лица
Вид на ценните книжа
Способ на придобиване
Дата на придобиване

Дата на разпореждане Емитент

Номинал

Падеж

Номинал

Падеж

Права по ценните книжа
Други условия по сделката
Извършени през проверявания период сделки с ценни книжа:
Вид на сделката
Страни по сделката
Способ на разпореждане
Стойност на сделката

Дата на разпореждане Емитент

Права по ценните книжа
Други условия по сделката
Източници на средства за извършената сделка
Е. Произведения на изкуството и движими археологически ценности, включително в съсобственост
Вид

Дата и основание
за придобиването

Настоящото местонахождение на вещите и ценностите

Праводател
Съсобственици
Източници за придобиването му
Ж. Дялово участие в търговски дружества
Вид на дружеството – фирма, наименование
Данъчен номер

БУЛСТАТ/ЕИК

Номер на фирмено
дело

Съд, пред който Размер на дяловото участие,
е извършена
съответно брой и вид на
регистрацията
притежаваните акции

Участие в ръководните органи на юридическото лице
Начална дата на участие в юридическото лице

Срок на съществуване на юридическото лице

Декларатор: ....................
(подпис)

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

Извършени преобразувания на юридическото лице
Извършени правоприемства по отношение на юридическото лице
Разпределена печалба/изплатени дивиденти (дата, основание, сума)
Извършени през проверявания период сделки с дялове и акции в търговски дружества и друго
имущество:
Вид на сделката
Страни по сделката
Предмет на сделката
Стойност на сделката

Време на извършване на сделката

Условия по сделката
Източници на средства за извършената сделка
З. Вземания
Предмет и размер на
вземането

Валута

Основание за възникване
на вземането

Дата

Падеж на
вземането

Лихва

Обезпечение
Други условия по вземането
И. Задълженията към трети лица, които са отразени, годишните данъчни декларации и годишните
финансови отчети
Кредитор
Предмет и размер на задължението
Дата и основание за възникване на Падеж на задължението
задължението

Дата на подаване и номер на
годишната данъчна декларация

Й. Патенти, търговски марки и промишлени образци
Вид на патента, търговската марка, промишления образец
Дата на заявяване Място на регистриране Територия, за която
се отнасят

Срок на закрила Право на използване

Извършени сделки
Договори за лицензия
К. Източници на средства за придобиване на активите на юридическото лице
Печалба от дейността
на дружеството

Приходи от дейността
на юридическото лице

Дарения

Кредитиране

Други

Декларатор: ....................
(подпис)
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Л. Извършени парични или непарични вноски от лицето при условия на контролирано участие в
юридическо лице
Лични парични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица (дата,
основание, сума)
Лични парични вноски, свързани с финансиране на дейността на юридическото лице (дата, основание,
сума)
Лични непарични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица (дата,
основание, вид, оценка на апортна вноска)
М. Извършени парични или непарични вноски от лицето при условия на участие в юридическо лице
Лични парични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица (дата,
основание, сума)
Лични парични вноски, свързани с финансиране на дейността на юридическото лице (дата, основание,
сума)
Лични непарични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица (дата,
основание, вид, оценка на апортна вноска)
Гр. …………........………….
Дата………/……./……….…г.

Декларатор: ....................
(подпис)

УКАЗАНИЯ
1. Преди попълване на декларацията следва да се запознаете подробно с нея.
2. Декларацията се попълва собственоръчно и с печатни букви.
3. Ако декларацията не съдържа достатъчно място за попълване, моля да дадете на отделен лист с
формат А4 допълнителни данни, които трябва да добавите към нея, като упоменете към кой раздел
и точка са допълненията.
4. В настоящата декларация ненужното се зачертава, а маркирането на вярното се зачертава със
знак „Х“.
5. Всяка страница се подписва от декларатора на указаното за това място.
6. Съгласно чл. 57, ал. 3 ЗОПДНПИ лицето представя декларацията в срок 14 дни от получаване на
съобщението, а ако е в чужбина – в срок един месец.
7. За декларираните от Вас данни следва да приложите доказателства към съответния раздел. За предоставените от Вас доказателства приложете опис.
8. Наследниците и заветниците, приели наследството, попълват декларацията съгласно чл. 57, ал. 2
ЗОПДНПИ.
9. Съгласно чл. 58 ЗОПДНПИ настоящата декларация се попълва и от трети лица по чл. 64, 65 и 67
ЗОПДНПИ.
10. Раздел IV от декларацията се попълва от представител, управител или лице, което има контрол над
дружеството, съответно представител или управител на лицето, което има контрол над дружеството.
11. В раздел „Семейно положение“ да се посочат данни за акта за сключен граждански брак, бивш/и
съпруг/зи, данни от решението за развод, както и за избран режим на имуществени отношения. При
режим на брачен договор да се посочат и № и датата на нотариалната заверка и описа на нотариуса.
12. Раздел II „Недвижими имоти“, буква А, т. 1 и 2 – при наличие на тежести върху имота същите да
се опишат.
13. В раздел II „Недвижими имоти“ да се декларира и притежаваното имущество от децата, навършили пълнолетие, само ако това имущество е придобито през проверявания период и към датата на
придобиване същите не са навършили пълнолетие.
14. В раздел II „Моторни, сухопътни, плавателни и въздухоплавателни средства“ по т. 1 и 2 при наличие
на вещни тежести следва същите да се опишат.
15. В раздел II „Моторни, сухопътни, плавателни и въздухоплавателни средства“ да се декларира и
притежаваното имущество от децата, навършили пълнолетие, само ако това имущество е придобито
през проверявания период и към датата на придобиване същите не са навършили пълнолетие.
16. Раздел IV „Недвижими имоти“, буква А, т. 1 – при наличие на тежести върху имота същите да се
опишат.
17. В раздел IV „Моторни, сухопътни, плавателни и въздухоплавателни средства“ т. 1 при наличие на
вещни тежести същите да се опишат.
18. В раздел „Ценни книги“ да бъдат описани притежаваните: акции; облигации и други дългови ценни книжа; други права, свързани с акции, облигации или други дългови ценни книжа, както и с
валутни курсове и лихвени проценти.
7508
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3314-П
от 2 октомври 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2577
от 2.10.2013 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 83510.659.416,
с площ 922 кв. м, намиращ се на ул. Бреза 47, гр.
Шумен, община Шумен, област Шумен (наричан
за краткост имота), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 31 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
4000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая
412, в срок до 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в лева, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането
се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да зак у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, той следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
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2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут; чужденци
и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за
собствеността, или лица, за които със закон е
установено, че нямат право да придобиват право
на собственост върху земя на територията на
Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга, след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на поземлен имот – частна държавна
собственост – идентификатор 83510.659.416, с
площ 922 кв. м, намиращ се на ул. Бреза 47, гр.
Шумен, община Шумен, област Шумен, и проекта
на договор за приватизационна продажба като
част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

7451

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 873
от 20 септември 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 № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 25.11.2013 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
68134.4087.462 (УПИ XXI – общ.) кв. 12, София,
местност Горубляне, ул. Сърнена гора, обособена
част от „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 108 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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.

7480

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 874
от 20 септември 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 № 461 от
13.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 25.11.2013 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на помещение към трафопост,
гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. Плиска (между ул.
Варна и ул. Ручей), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 16 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.11.2013 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 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.

7481

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 875
от 20 септември 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 № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 26.11.2013 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XXXVIII-525, 528,
кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 354 000 лв.(Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 35 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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.

7482

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 876
от 20 септември 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 № 61 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 27.11.2013 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I (ПИ с идентификатор
68134.1105.153), София, м. Западен парк, кв. 19,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 211 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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.

7483

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 877
от 20 септември 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 № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.11.2013 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на магазин № 1 (сутерен), София,
ж.к. Люлин, бл. 370, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 36 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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.

7484

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 890
от 27 септември 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 № 430 от 24.07.2008 г.,
изм. с Решение № 252 от 14.04.2011 г. на Столичния общински съвет, Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 26.11.2013 г. в 12 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот № 2545 с идентификатор 68134.4355.2545 и административна сграда
(незавършено строителство) с идентификатори
68134.4355.2545.1 и 68134.4355.2545.2, София, СПЗ
„Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4 в УПИ
VIII, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 366 000 лв. (14,13 %
от сделката се облагат с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 36 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 1200 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.

7485

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 901
от 27 септември 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 № 90 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 11.11.2013 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ I, кв. 2, с. Юндола,
община Велинград, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 290 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.11.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7398

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 427
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път до ПИ
48982.4.1 и ПИ 48982.3.28 по кадастралната карта
на с. Царичино, община Балчик, преминаващи
през ПИ 48982.333.15.
Председател:
В. Лучиянов
7452
РЕШЕНИЕ № 428
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ
№ 48982.333.15 – обслужващ път до поземлени
имоти с идентификатори 48982.4.1 и 48982.3.28
по кадастралната карта на с. Царичино, община
Балчик.
Председател:
В. Лучиянов
7453
РЕШЕНИЕ № 429
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ
№ 48982.4.1 с отреждане за „Паркинг и търговия“
и ПИ № 48982.3.28 с отреждане за „Винарна“ по
кадастралната карта на с. Царичино, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.
Председател:
В. Лучиянов
7454

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 849
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с решения № 584 от 28.02.2013 г., № 585
от 28.02.2013 г., № 616 от 28.03.2013 г. и № 617
от 28.03.2013 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 15 на сто приетите с решения
№ 616 от 28.03.2013 г. и № 617 от 28.03.2013 г.
(ДВ, бр. 35 от 2013 г.) начални цени и определя
нови начални цени за продажба на общински
нежилищни имоти, както следва:
а) за „Незас т роен П И с и ден т ифи к ат ор
10447.506.273 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 970 кв. м, за който имот е отреден УПИ І – „За производствени и складови
дейности“, от кв. 640 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново“ – 52 700 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС;
б) за „Незас т роен ПИ с и ден т ифи кат ор
10447.506.275 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 571 кв. м, за който имот е отреден
УПИ ІІІ – „За производствени и складови дейности“, от кв. 640 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново“ – 29 121 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС;
в) за „Незастроен УПИ ХVІІІ – „За обслужващи дейности“, от кв. 59 по ПУП – ПР на гр.
Килифарево, целият с площ 580 кв. м“ – 4930 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 5200 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 2500 лв., за имота по т. 1, буква
„в“ – 490 лв.
3. Търговете ще се проведат при следните
условия: дата на търга – на 19-ия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 19-ият ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Ут в ърж да ва т р ъ ж н а док у мен т а ц и я и
договори за продажба за посочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер
300 лв. (с ДДС), която се заплаща по сметка
№ BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Тръжната документация се получава след представяне в Общинската агенция за
приватизация – Велико Търново, на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново всеки работен ден и
до 10 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 15 800 лв.; за имота по
т. 1, буква „б – 8700 лв.; за имота по т. 1, буква
„в“ – 1400 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинската агенция
за приватизация – Велико Търново, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMBBGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извършат
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация – Велико Търново, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обектите по т. 1, буква „а“ и буква „б“ се
допуска и разсрочено плащане при условията,
посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане
на публични търгове и конкурси, сключване на
приватизационни сделки и следприватизационен
контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търговете – всеки работен ден и до
17 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в стая 419 от сградата на Община
Велико Търново.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационните
сделки за обектите по установения от закона
ред и взетите решения от Общинския съвет – гр.
Велико Търново.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
ще се проведат 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе на първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на това решение, като в случай
че така определеният ден съвпада с неработен
ден, търгът се провежда на първия следващ
работен ден.

7475

За председател:
Т. Тодоров

РЕШЕНИЕ № 850
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
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ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 198 от 19.04.2012 г. Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 40 на сто приетите с Решение
№ 198 от 19.04.2012 г. (ДВ, бр. 35 от 2012 г.) начални
цени и определя нови начални цени за продажба
на общински нежилищни имоти, намиращи се в
с. Пчелище, както следва:
а) за „Незастроен УПИ І – „За обществено обслужване“, от кв. 45 с площ 1658 кв. м“ – 3960 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС;
б) за „Незастроен УПИ ІІІ – „За обществено
обслужване“, от кв. 45 с площ 1397 кв. м“ –
3360 лв., в която не е включена стойността на
дължимия ДДС;
в) за „Незастроен УПИ ІV – „За обществено
обслужване“, от кв. 45 с площ 1500 кв. м“ –
4260 лв., в която не е включена стойността на
дължимия ДДС;
г) за „Незастроен УПИ V – „За обществено
обслужване“, от кв. 45 с площ 1635 кв. м“ – 4368 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС;
д) за „Незастроен УПИ VІ – „За обществено
обслужване“, от кв. 45 с площ 1500 кв. м“ –
7140 лв., в която не е включена стойността на
дължимия ДДС;
е) за „Незастроен УПИ VІІ – „За обществено
обслужване“, от кв. 45 с площ 1623 кв. м“ –
8028 лв., в която не е включена стойността на
дължимия ДДС;
ж) за „УПИ VІІІ – „За обществено обслужване“, от кв. 45 с площ 2362 кв. м, с построена
в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв. м“ –
10 320 лв., в която не е включена стойността
на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 350 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 300 лв.; за имота по т. 1, буква
„в“ – 400 лв.; за имота по т. 1, буква „г“ – 400 лв.;
за имота по т. 1, буква „д“ – 700 лв.; за имота по
т. 1, буква „е“ – 800 лв.; за имота по т. 1, буква
„ж“ – 950 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори
за продажба за посочените обекти. Определя цена
за продажба на комплект тръжна документация за
отделен обект в размер 300 лв. (с ДДС), която се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в Общинската агенция
за приватизация – Велико Търново, на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
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Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 1100 лв.; за имота
по т. 1, буква „б“ – 1000 лв.; за имота по т. 1,
буква „в“ – 1200 лв.; за имота по т. 1, буква
„г“ – 1300 лв.; за имота по т. 1, буква „д“ – 2100 лв.;
за имота по т. 1, буква „е“ – 2400 лв.; за имота
по т. 1, буква „ж“ – 3000 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинската агенция
за приватизация – Велико Търново, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация – Велико Търново, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обектите по т. 1, букви „д“, „е“ и „ж“ се
допуска и разсрочено плащане при условията,
посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане
на публични търгове и конкурси, сключване на
приватизационни сделки и следприватизационен
контрол в община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търговете – всеки работен ден и до
17 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в стая 419 от сградата на Община
Велико Търново.
8. Възлага на общинската агенция за приватизация да организира приватизационните
сделки за обектите по установения от закона
ред и взетите решения от Общинския съвет – гр.
Велико Търново.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове ще се проведат 14 дни след датата на съответния търг при същите условия, като в случай
че така определеният ден съвпада с неработен
ден, търгът ще се проведе на първия следващ
работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
се провежда в първия следващ работен ден.

7476

За председател:
Т. Тодоров

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 851
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 159 от 29.03.2012 г. Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 40 на сто приетите с Решение
№ 159 от 29.03.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.) начални
цени и определя нови начални цени за продажба
на общински нежилищни имоти, както следва:
а) за „Урегулиран поземлен имот ІХ – „За
обществено обслужване“, от кв. 45 по плана на
с. Пчелище с площ 3432 кв. м заедно с построена
в него сграда (бивше училище с две пристройки)
с РЗП 1534,19 кв. м“ – 42 756 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС;
б) за „Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
11898.502.15 по КККР за територията на с. Войнежа, община Велико Търново, целият с площ
2588 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV – „За
обществено обслужване“, в стр. кв. 4 заедно с
построената в този имот масивна сграда (бивше
училище) с идентификатор 11898.502.15.1 с РЗП
1004 кв. м“ – 25 260 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 2100 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 1200 лв.
3. Търговете ще се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори
за продажба за посочените обекти. Определя цена
за продажба на комплект тръжна документация за
отделен обект в размер 300 лв. (с ДДС), която се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в Общинската агенция
за приватизация – Велико Търново, на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 12 800 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 7500 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинската агенция
за приватизация – Велико Търново, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF – до 16,00 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
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6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация – Велико Търново, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на
Методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и
следприватизационен контрол в община Велико
Търново.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търговете – всеки работен ден и до
17 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в стая 419 от сградата на Община
Велико Търново.
8. Възлага на общинската агенция за приватизация да организира приватизационните
сделки за обектите по установения от закона ред
и взетите решения от Общинския съвет – гр.
Велико Търново.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
да се проведат 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
За председател:
Т. Тодоров
7477

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 362
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Гълъбово, одобрява проект ПУП – парцеларен
план за обект на техническата инфраструктура
„Газоснабдяване на ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток
1“ – гр. Гълъбово“ с трасе и сервитути в ПИ №
000042, 000075, 000123, 000236 и 000256 в землището на гр. Гълъбово.
За председател:
Р. Михалева
7491

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
ЗАПОВЕД № 783
от 23 септември 2013 г.
С влязла в сила Заповед № 91 от 12.11.1997 г. на
кмета на община Елин Пелин е одобрено изменение
на РП на с. Габра, с което е създадена задънена
улица с о.т.186 – 186а и са образувани нови УПИ
І-108; ІІ-110, 111; ІІІ-113; ІV-112 и V-114 в кв. 62.
За реализиране предвижданията на плана е
необходимо да бъде отчуждена реална част с площ
125 кв. м от имот пл. № 111 с площ 735 кв. м,
за който е отреден УПИ ІІ-110, 111 с площ 1700
кв. м, намиращ се в кв. 62 по плана на с. Габра,
община Елин Пелин, собственост на Серафим
Илиев Коларски съгласно нотариален акт за покупко-продажба № 18, том VІ, дело 861/2006 г.,
попадаща в задънена улица-тупик с осови точки
186 – 186а – публична общинска собственост.
С възлагателно писмо рег. № М-02-5162/1 от
11.05.2009 г. е възложено на фирма „Агросъюз
инженеринг“ – ООД, изготвяне на пазарна оценка
на недвижим имот – частна собственост, представляващ 125 кв. м, отредена за улица-тупик с
о.т. 186 – 186а по плана на с. Габра.
С п р ед ложен ие р ег. № М- 0 2 -5162/2/ о т
20.05.2009 г. до Общинския съвет – гр. Елин
Пелин, е внесена за утвърждаване изготвената
пазарна оценка в размер 1250 лв., която да се изплати на Серафим Коларски за частта от имот пл.
№ 111 по плана на с. Габра. Същият със заявление
рег. № М-02-5162/4/ от 10.07.2009 г. е заявил, че
е съгласен да му бъде изплатена сумата 1250 лв.
като обезщетение за отчуждените 125 кв. м за
улица по РП на с. Габра в съответствие с изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител.
С решен ие № 674 по п ро т окол № 29 о т
30.07.2009 г. ОбС – гр. Елин Пелин, е приел да се
изплатят на Серафим Илиев Коларски съгласно
изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител за част от собствения му имот пл. № 111
(по нот. акт № 18, том VІ, дело 861/2006 г.) по
плана на с. Габра с площ 125 кв. м – отредени за
улица с о.т. 186 – 186а, съгласно частично изменение на РП на с. Габра със заповед № ТС-91 от
12.11.1997 г. на кмета на общината и е утвърдена
изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер 1250 лв. за изплащане на частта
от имот пл. № 111 по плана на с. Габра.
Със заявление с вх. № 3-02-894 от 22.06.2011 г.
от Серафим Коларск и до к мета на община
Елин Пелин на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 124, ал. 2, изр. 1 ЗУТ е поискано
административният орган да възложи служебно
ново изменение на ПУП, като бъде премахната
улицата, попадаща в собствения му недвижим
имот, и се осигури друг алтернативен достъп до
УПИ ІV-112, кв. 62. В заявлението е посочено,
че в законоустановения срок съгласно чл. 208
ЗУТ не е започнала отчуждителната процедура
за реализиране на предвидената улица.
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На заявлението е отговорено с писмо рег.
№ М-02-5162/12 от 4.07.2011 г. от кмета на община Елин Пелин, представляващо отказ на
административни я орган да издаде искани я
административен акт с мотив, че съгласно § 70
ПЗРЗУТ отчуждителната процедура е започнала
в срок и не са налице условията за изменение
на действащия регулационен план на с. Габра на
основание чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Срещу така постановения отказ за допускане
на процедура по чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 208 ЗУТ, обективиран в писмо изх. № М-025162/12 от 4.07.2011 г. от Серафим Коларски до
Административния съд – София област, е депозирана жалба с рег. № М-02-5162/13 от 20.07.2011 г.
на общината. Въз основа на същата е образувано
административно дело № 683/2011 г. по описа
на АССО.
С решение № 987 от 20.12.2011 г., постановено
по административно дело № 683/2011 г. на АССО,
Административният съд е отхвърлил жалбата
на Серафим Коларски срещу отказ на кмета на
община Елин Пелин да допусне изменение на
влязъл в сила ПУП по чл. 134, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 208 ЗУТ. Видно от мотивите на съда
е налице започната и незавършена процедура
по отчуждаване. Така постановеното решение е
потвърдено с решение № 6405 от 8.05.2012 г., постановено по административно дело № 2074/2012 г.
по описа на ВАС.
С оглед приключване на започнато отчуждително производство и съгласно чл. 22, ал. 3
ЗОС с писмо рег. № М-02-5162/34 от 14.01.2013 г.
на общината е възложено на „Агромото – Т.
Маринов“ – ЕООД, лицензиран оценител, изготвяне на актуална пазарна оценка на недвижим
имот – земя частна собственост, представляваща
част с площ 125 кв. м от имот с пл. № 111, кв.
62 по плана на с. Габра, който имот се засяга от
реализирането на проекта.
В резултат на изготвената от оценителя пазарна
оценка от юни 2013 г. при спазване разпоредбите
на чл. 22, ал. 3 и 5 ЗОС равностойното парично
обезщетение е определено в размер 1250 лв.
В съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1
ЗОС обявления за имота, предмет на отчуждаване, и пазарната му оценка са публикувани на
интернет страницата на община Елин Пелин
на 7.06.2013 г. и във вестниците „Телеграф“ от
7.06.2013 г. и „ Монитор“ от 7.06.2013 г. Обявления
са поставени и на определените за обявления
табла в сградата на общината и в сградата на
кметството на с. Габра. Видно от констативен
протокол от 19.07.2013 г. по обявлението няма
постъпили възражения, мнения и предложения.
Предвид изложеното и на основание чл. 44,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и 3 във
връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и
предвид, че са налице общински нужди, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част с
площ 125 кв. м, представляваща част от имот с
планоснимачен № 111, целият с площ 735 кв. м,
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за който е отреден УПИ ІІ-110, 111 с площ 1700
кв. м, намиращ се в кв. 62 по плана на с. Габра,
община Елин Пелин, попадаща в задънена улицатупик с осови точки 186 – 186а – публична общинска собственост, в кв. 62 съгласно влязъл в сила
ПУП ПР на с. Габра, одобрен със заповед № 91
от 12.11.1997 г. на кмета на община Елин Пелин.
Имотът е собственост на Серафим Илиев
Коларски съгласно нотариален акт за покупкопродажба № 18, том VІ, дело № 861/2006 г., вписан
в СВ с вх. рег. № 3043 от 25.10.2006 г., акт № 154,
том ХІ, дело № 23/2006 г.
2. Определям парично обезщетение за отчуждаваната част с площ 125 кв. м, представляваща
част от имот с планоснимачен № 111, кв. 62 по
плана на с. Габра, в размер 1250 лв. съгласно
изготвена пазарна оценка от юни 2013 г. на
лицензиран оценител на имоти „Агромото – Т.
Маринов“ – ЕООД, презаверена на 5.09.2013 г.
3. Сумата по т. 2 на основание чл. 29, ал. 1 ЗОС
да бъде преведена в едномесечен срок от издаване
на тази заповед по сметка, открита от Община
Елин Пелин в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД,
клон Кремиковци, на името на правоимащите.
4. Изплащане на обезщетението по т. 2 да
започне след 28.10.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение по разпореждане на кмета на община Елин Пелин. На
основание чл. 25, ал. 4 ЗОС в едноседмичен срок
от издаване на тази заповед да бъде публикувано
обявление в два централни и един местен ежедневник, с което собственикът на отчуждения
имот да бъде уведомен за банката, в която е
внесено обезщетението, и началната дата, от
която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството
в с. Габра и да се публикува на интернет страницата на Община Елин Пелин.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването чрез кмета на община
Елин Пелин пред Административния съд – София
област, по реда на АПК.
Кмет:
Г. Георгиева

7443

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 430
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
Одобрява план-схема за газификация към
ПУП на гр. Куклен.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-деневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Куклен пред
Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Апостолов
7492
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ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 151
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2 и чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 5,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
1. Открива процедура за приватизация на самостоятелен общински нежилищен имот с идентификатор 40909.108.129.41 по кадастралната карта
на гр. Кърджали със застроена площ 788,72 кв. м,
представляващ търговска зала с щандове (II етаж
от магазин „Родопея“), състоящ се от: търговска
зала на мецанина, седем склада, две канцеларии,
стълбище – север (ул. Антим I) и стълбище – юг
(ул. Отец Паисий), ведно с 11,76 кв. м застроена
площ – стълбище (ул. Антим I) (партер) ведно с
21,58 кв. м застроена площ – вход за зареждане
(партер) ведно с 31,69 кв. м застроена площ – новоизграден вход откъм бул. България (партер) ведно
с 26,50 кв. м застроена площ – стълбище – юг
(Отец Паисий) с вход откъм бул. България (партер)
ведно с 319,68 кв. м застроена площ от сутерена
(стълбище, коридор и складови помещения) ведно
с 8,864 % идеални части от коридор и санитарни
възли (партер) ведно с 47,138 % идеални части от
входна площадка откъм бул. България – юг, представляващ 45,221 % идеални части от магазинната
част и 20,315 % идеални части от жилищния блок
и 20,315 % идеални части от правото на строеж,
намиращ се в Кърджали, бул. България 33, актуван
с акт за частна общинска собственост № 3500 от
16.05.2013 г., вписан в Службата по вписванията,
Кърджали, под дв. вх. № 1530 от 29.05.2013 г., парт.
27121, акт 166, том 5, дело 963.
2. Забранява сключване на договори за дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за
кредити, отнасящи се до посочения обект.
3. Упълномощава кмета на общината да възложи извършването на дейностите, свързани с
изготвянето на анализ на правното състояние,
приватизационна оценка, информационен меморандум и тръжни документи за имота по т. 1
от решението, в съответствие с Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
Председател:
Р. Мустафа

7433

ОБЩИНА ЛЪКИ
РЕШЕНИЕ № 242
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № 210
от 18.09.2013 г. от кмета на община Лъки, Общинският съвет – гр. Лъки, реши:
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1. Одобрява ПУП – парцеларен план за ел.
провод – кабел НН 15 КВ, засягащ имоти 084048
и 084010, местност Югови ханчета, в землището
на с. Югово, ЕКАТТЕ 86012.
2. След влизане в сила на решението по т. 1
възлага и упълномощава кмета на община Лъки
при спазване изискванията на ЗУТ и Закона за
енергетиката да подготви и приключи процедурата
за учредяване на възмездно право на прокарване
на ел. кабел НН 15 КВ, с дължина 147,9 м и за
учредяване на сервитут в размер 177,5 кв. м в
имот 084010 – полски път, на община Лъки, землище на с. Югово, както и да сключи договор
с инвеститора.
Председател:
И. Данчев
7434

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 409
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 6 от протокол № 12
от 25.10.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот 068067, местност
Делииванов кладенец в землището на с. Дъбово,
община Мъглиж, с възложител Димитър Гочев
Петров.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

7479

Председател:
Мл. Чернаков

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 771
от 26 септември 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. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: застроен урегулиран поземлен имот с площ
2390 кв. м, съставляващ УПИ V, кв. 2 по плана на
с. Пелишат, заедно с реална част от комбинирана
едноетажна полумасивна сграда „Баня – фурна“,
построена през 1956 г., представляваща две помещения в източната част на сградата със застроена
площ 100 кв. м и пристройка в югозападната
част на сградата с площ 9 кв. м, при граници
на имота: север – УПИ І-415, УПИ ІІ-416, УПИ
ІІІ-417, УПИ ІV-418; изток – улица ОК127-ОК128;
юг – улица ОК126-ОК127; запад – ОК126-ОК115,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 9000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 650 лв.
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Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35348 от 5.03.2009 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 39 от 9.03.2009 г.,
том V, рег. № 2835.
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 900 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч.
на 24-тия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“ чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок
до 19-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия от датата на
обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 17 ч. на 28-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
1.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел ОПКП при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Плевен протокола от търга.
Възлага на кмета на общината в срок 3 работни
дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия
търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

7461

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
ЗАПОВЕД № 972
от 23 септември 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 от Закона за народната просвета и във
връзка с подобряване управлението и дейността
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на мрежата от детски заведения на територията на
община Средец съгласно изискванията на Наредба
№ 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците
и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,
изменена и допълнена с наредба от 18.02.2008 г.
и Решение № 489 от 28.08.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Средец, област Бургас, преобразувам
ЦДГ „Дъга“, с. Дебелт, с филиали в селата Загорци, Орлинци и Факия в ЦДГ „Дъга“, с. Дебелт, с
филиал в с. Факия, ЦДГ – с. Загорци, и ЦДГ – с.
Орлинци, считано от 23.09.2013 г.
1. Възлагам на директорите на ЦДГ „Дъга“, с.
Дебелт, с филиал в с. Факия, ЦДГ – с. Загорци,
и ЦДГ – с. Орлинци, в изпълнение на Решение
№ 489 от 28.08.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Средец, област Бургас, да упражняват ръководство
и управление в детските заведения.
2. Задължителната учебна документация да
бъде предадена с протокол за стопанисване и
управление от директорите на преобразуваните
ЦДГ – с. Загорци, и ЦДГ – с. Орлинци.
3. Трудовите правоотношения на персонала
от преобразуваните детски заведения да бъдат
уредени при условията и реда на чл. 123, ал. 1,
т. 3 във връзка с чл. 119 КТ.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
Ив. Жабов
7383

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 252
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ценово, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за въздушен кабел за
ПИ 050023, м. Стопански двор, землището на с.
Новград, община Ценово, област Русе.
Председател:
Д. Монков
7435
62. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за търсене
и проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 ЗПБ – твърди горива,
в площ „Чуката“, разположена на територията на
община Макреш, област Видин, и описана със
следните координати в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4766260

8430285

2.

4765950

8431000

3.

4766000

8431500

4.

4765720

8431430

5.

4765265

8431805
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№

X (m)

Y (m)

6.

4764935

8432000

7.

4763500

8432000

8.

4763000

8430500

9.

4763000

8430075

10.

4764500

8429500

11.

4765000

8429500

12.

4765400

8429620

13.
4765810
8430085
7363
63. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗПБ – минни отпадъци, в площ
„Източно насипище“, разположена в землището
на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област
Пазарджик, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4587245

8566707

2.

4587786

8566959

3.

4588175

8567299

4.

4588265

8567680

5.

4587829

8567922

6.

4587461

8567605

7.

4587239

8567574

8.
4586970
8567419
7364
64. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални
полезни изкопаеми, в площ „Иглика“, разположена
в землищата на с. Лалково, община Елхово, и
селата Ситово, Иглика, Голямо Шарково, Малко Шарково и Воден, община Болярово, област
Ямбол, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4594826

9522889

2.

4594794

9532393

3.

4594873

9543398

4.

4591071

9543325

5.

4588420

9525276

6.
4590912
9522527
7365
65. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и проучване на подземни богатства и във
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връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални
полезни изкопаеми, в площ „Русалско“, разположена на територията на общините Черноочене,
Ардино и Кърджали, област Кърджали, и община
Баните, област Смолян, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4500566

8637733

2.

4500863

8645273

3.

4499781

8647530

4.

4499497

8652095

5.

4493937

8652319

6.

4491794

8641501

7.

4492396

8637516

8.

4494901

8635830

9.
4496025
8638013
7366
66. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Николаевото“, разположена на територията на община Асеновград, област Пловдив, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4523280

8632205

2.

4523740

8631645

3.

4523670

8631490

4.

4523490

8631365

5.

4523500

8631190

6.

4524017

8631190

7.

4523955

8631625

8.
4524275
8631760
7367
67. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за търсене
и/или проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни минерали,
в площ „Кожуха”, разположена на територията
на общините Долни Дъбник и Плевен, област
Плевен, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4704415.6

8595098.2

2.

4704407.2

8595222.5
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№

X (m)

Y (m)

3.

4704384.0

8595307.5

4.

4704695.0

8595310.0

5.

4704835.0

8595100.0

6.

4704785.0

8594920.0

7.

4703935.0

8594920.0

8.

4703996.3

8595387.4

9.

4704017.6

8595355.9

10.

4704045.2

8595348.9

11.

4704049.8

8595333.0

12.

4704140.0

8595142.0

13.

4704209.4

8595132.2

14.
4704337.0
8595067.6
7509
Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 140, ал. 1, пр. 1 във връзка с
чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 144, ал. 2 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 16/2013 г.
на Висшия дисциплинарен съд Нина Христова
Тюрлесанова-Чернева – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от дванадесет месеца.
7494

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Страшимир Василев Козаров на законосъобразността
на чл. 15, ал. 3 от Наредба № Н-9 от 2011 г. за
военно-почивното дело (обн., ДВ, бр. 29 от 2011 г.;
доп., бр. 45 от 2012 г.), издадена от министъра на
отбраната на основание няколко текста от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, посочени в § 4 от нейните преходни и
заключителни разпоредби, във връзка с което е
образувано адм. д. № 12407/2013 г. по описа на
ВАС, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.11.2013 г.
7546
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Йордан Андреев Мицов от
с. Илинденци, община Струмяни, ул. Медите 4,
чрез процесуалния представител адв. Василка
Георгиева Христова със служебен адрес Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2 , офис
41, против Заповед № 3-387 от 22.07.2013 г. на
кмета на община Струмяни, с която се одобрява ПУП – ПР за УПИ ХХІІ и УПИ ХХІІІ, кв.
3 по РП на с. Илинденци, община Струмяни,
по имотни граници на ПИ № 103, е образувано адм. д. № 629/2013 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
27.11.2013 г. в 10 ч. в зала 002. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен
срок от обявяване на оспорването в „Държавен
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вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
7429
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Мария Георгиева Андонова
от Благоевград, ул. Костур 10, против Заповед
№ 887 от 10.11.1997 г. на кмета на община
Благоевград, с която е одобрен кадастрален,
регулационен и застроителен план за V м-н на
Благоевград, с която се допуска свързано застрояване в п. ХІХ и п. ХХІ от кв. 113, като се
иска обявяване нищожност на заповедта в тази
част, е образувано адм. д. № 752/2013 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.11.2013 г. в 10 ч. в зала 002. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
7430
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обявява, че е
пост ъпило оспорване от А ндрей Магриотов
Едрев от Бургас, бул. Цар Симеон І № 111,
вх. 3, ет. 2, ап. 6, против Наредбата за опазване на обществения ред на територията на
община Бургас, приета с решение на Общинския съвет – Бургас, по т. 5, протокол № 22 от
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31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения
на Общинския съвет – Бургас, по т. 2, протокол
№ 34 от 31.03.2006 г.; по т. 13, протокол № 39 от
29.09.2006 г.; по т. 11, протокол № 9 от 22.05.2008 г.;
по т. 15, протокол № 11 от 24.07.2008 г.; по т. 15
и 21, протокол № 13 от 23.10.2008 г.; по т. 18,
протокол № 23 от 23.07.2009 г.; по т. 8, протокол № 24 от 17.09.2009 г.; по т. 7, протокол
№ 33 от 22.04.2010 г.; по т. 5, протокол № 34 от
20 и 26.05.2010 г.; по т. 13, протокол № 41 от 18
и 23.11.2010 г.; по т. 7, протокол № 44 от 20 и
25.01.2011 г.; по т. 3 и 7, протокол № 47 от 24 и
29.03.2011 г.; изм. с Решение № 95 от 21.01.2012 г.
по адм. дело № 1377/2011 г. на Административния съд – Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т. 4,
протокол № 9 от 24.04.2012 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 1785/2013 г., което е
насрочено за 30.01.2014 г. в 11,20 ч.
7468
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 38 състав, призовава Йорданка Димитрова
Шкумбова и Даниела Димитрова Григорова с адрес София, ул. Цар Асен 89, ет. 2, ап. 2, да се явят
в съда на 11.12.2013 г. в 14 ч. като заинтересовани
страни по адм. д. № 3900/2013 г., образувано по
жалба на Станко Борисов Божинов и Дафинка
Костадинова Божинова срещу Заповед № РД20-25 от 4.03.2013 г. на директора на дирекция
„Общински строителен контрол“ – Столична
община. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
7517
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 8619/2013 г. по описа на ІІ отделение,
24 състав, насрочено за 27.01.2014 г. от 14,30 ч. по
жалба на „Плам 1 – Пламен Станков“ – ЕООД,
представлявано от Пламен Борисов Станков,
срещу Решение № 458 от 19.07.2013 г. на Столичния общински съвет. В едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници в
производството пред съда в срока по ал. 1 чрез
подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
7518
Административният съд – София-област, на
основание чл. 181, ал. 1 и чл. 184 във връзка с
чл. 157, ал. 1 – чл. 163, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по жалба на кмета на община Копривщица е
образувано адм. дело № 565/2013 г. по описа на
съда, което ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 20.11.2013 г. от 15 ч. Предмет на
оспорване е Решение № 240 от 26.04.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Копривщица, с което се
приема общинският бюджет за 2013 г. Страни в
производството са: оспорващ: кметът на община
Копривщица, и ответник: Общинският съвет – гр.
Копривщица.
7467
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Добричкият районен съд, гражданска колегия, Х състав, призовава Оксана Анатолиевна
Драганова-Хомченко с последен адрес община
Добрич-град, гр. Добрич, ул. Хан Аспарух 20,
вх. А, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 26.11.2013 г. в 10,30 ч. като ответница
по гр. д. № 3640/2013 г., заведено от Драгомир
Е. Драганов, за да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
7463
Ихтиманският районен съд уведомява Надежда
Витальевна Першанова от Република Украйна,
че срещу нея е предявен иск за развод от Страхил Спасов Бонев от гр. Долна баня. Указва на
ответницата Надежда Витальевна Першанова
от Република Украйна, че може в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
получи книжата по делото в канцеларията на
Ихтиманския районен съд, както и да посочи
адрес в страната, на който да бъде призована
по делото.
7547
Несебърският районен съд призовава Мери
Тереза Дохерти, гражданка на Република Ирландия, родена в гр. Донеган, и Реймонд Джозеф
Дохерти, гражданин на Република Ирландия,
роден в гр. Дери, двамата с последен адрес гр.
Св. Влас, област Бургас, ул. Свети Власий 19,
жилищна сграда № 1, секция Б, ет. 2, ап. 14,
сега с неизвестен адрес на територията на Република България, да се явят в съда на 1.11.2013 г.
в 11 ч. като ответници по гр. д. № 431/2013 г.,
образувано по повод искова молба на „Модерн
Пропърти“ – ООД, представлявано от Апостол
Янков Киров. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7465
Несебърският районен съд призовава Емануил Хадзигеоргакис, гражданин на Република
Гърция, с последен адрес гр. Св. Влас, област
Бургас, ул. Свети Власий 19, жилищна сграда
№ 9, ет. 2, ап. 94, сега с неизвестен адрес на
територията на Република България, да се яви
в съда на 1.11.2013 г. в 11,10 ч. като ответник по
гр. д. № 439/2013 г., образувано по повод искова
молба на „Модерн Пропърти“ – ООД, представлявано от Апостол Янков Киров. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
7464
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 117 състав, уведомява Айман Ибрахим Карди, гра ж данин на Сири я, роден на
20.03.1982 г., че има качеството на ответник по
гр. д. № 12000/2013 г. по описа на СРС, ІІІ ГО,
117 състав, образувано по предявен от Сали Ташева Ташева иск за развод, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, 117 състав, за връчване на съобщение по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
7466
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на Националното
сдружение на логопедите в България – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на всички членове на сдружението на 11.11.2013 г.
в 9 ч. в Центъра за подготовка на ученици за
олимпиади в София, бул. Драган Цанков 21А,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
на НСЛБ; 2. финансов отчет на НСЛБ за 2012 г.;
3. гласуване за освобождаване на трима членове
от управителния съвет на НСЛБ; 4. избор на
нови трима членове на УС на НСЛБ; 5. работа
в комисии; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7450
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация за политически науки“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 24 от устава свиква редовно общо събрание
на сдружението на 18.11.2013 г. в 17 ч. в София,
бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, аудитория 300,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода от
1.03.2002 г. до 31.12.2012 г., приемане на финансовия отчет за същия период и освобождаване от
отговорност на управителния съвет за отчетния
период; 2. приемане на бюджет на сдружението за финансовата 2014 г.; 3. освобождаване на
членове на сдружението и приемане на нови
членове; 4. избиране и освобождаване на членове
на управителния съвет и определяне на възнаграждението им; 5. обсъждане на промяна на
вида на дейността от частна полза в извършване
на общественополезна дейност; 6. промяна на
предмета на дейност на сдружението, целите и
средствата за тяхното постигане; 7. промяна на
устава; 8. обсъждане на дължимостта и размера
на членския внос или имуществените вноски; 9.
разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление, бул. Цариградско шосе
125, бл. 4, София. 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.
7522
1. – Управителният съвет на сдружение „Приятели за животните“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 19.11.2013 г. в
10 ч. в София, ж.к. Овча купел 1, ул. Земеделска
8, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. промяна в
членския състав; 2. промени в управителния съвет;
3. избор на нов председател на УС; 4. промени в
устава; 5. други. Поканват се всички членове на
сдружението или упълномощените от тях лица да
присъстват. 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. Писмените материали, свързани с дневния ред
на ОС, ще бъдат на разположение на членовете
в седалището на сдружението.
7498
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на телевизионните продуценти“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на адрес София, ул. Будапеща 2 – 4, хотел
„Арена ди Сердика“, заседателна зала „Арена“,
на 21.11.2013 г. в 12 ч. при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада с отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2012 г.;
2. приемане на нови членове на сдружението;
3. приемане на промени в устава; 4. промени
в ръководните органи; 5. определяне на възнаграждението на членовете на управителния съвет
през 2013 и 2014 г.; 6. приемане на бюджета на
сдружението за 2013 и 2014 г.; 7. приемане на
основни насоки и програма за дейността през
2013 и 2014 г.; 8. изключване и установяване
на обстоятелства за отпадане на членове на
сдружението; 9. приемане на решение относно
дължимостта и размера на членския внос и на
имуществени вноски; 10. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
боря на явилите се членове. Всички документи
във връзка със събранието ще бъдат на разположение на членовете на посочения адрес.
7499
1. – Управителният съвет на сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците
в България – Гласът на българския бизнес“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 5.12.2013 г. в
16,30 ч. в хотел „Шератон“, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на КРИБ
за периода октомври 2012 – октомври 2013 г.;
2. финансов отчет на сдружението за периода
октомври 2012 – октомври 2013 г. и одобряване
на проект на бюджет на КРИБ за 2014 г.; 3. отчет
на контролния съвет на сдружението за периода
октомври 2012 – октомври 2013 г.; 4. промени
в състава на управителния и на контролния
съвет на сдружението; 5. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще
бъде редовно независимо от броя на явилите
се делегати. Регистрацията на делегатите ще
започне в 16 ч.
7455
37. – Управителният съвет на Волейболен клуб
„Козлодуй“ – гр. Козлодуй, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание на спортния клуб на 18.11.2013 г. в
18 ч. в Дома на енергетика – зрителна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет за 2012 г.; 2. избиране на нов
управителен съвет; 3. други.
7515
1. – Управителният съвет на Сдружение на
учителите пенсионери „Интелект“, Луковит, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 29.11.2013 г. в 10 ч. в клуба
на сдружението на ул. Сан Стефано 1, Луковит,
при следния дневен ред: 1. промени в устава
на сдружението; 2. избор на ново ръководство;
3. разни. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно на същото място и при същия
дневен ред.
7473
34. – Управителният съвет на Сдружение
„Диабет“ – Панагюрище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква членовете си на общо събрание
на 29.11.2013 г. в 14 ч. в малкия салон на Театър
„Дом-паметник“, Панагюрище, при следни я
дневен ред: 1. поздравление на председателя на
дружеството по случай Световния ден за борба
с диабета; 2. избор на нов управителен съвет;
3. промяна в устава на дружеството; 4. невроартропатията като прогресивно заболяване; 5.
измерване на кръвна захар.
7516
135. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Русе, на основание чл. 83, ал. 1 ЗА
кани членовете на извънредно общо събрание
на 15.11.2013 г. в 16 ч. в залата на колегията при
дневен ред: разглеждане на проекта на Закона
за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Материалите са на разположение в
канцеларията на адвокатската колегия.
7550
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бизнес клуб 2000“, Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 24.11.2013 г. в
10 ч. в Хасково, ул. Бистрица 5, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2012 г.; 2. извършване на промени в състава
на управителния съвет на сдружението; 3. раз-
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ни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе от 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
7469
17. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Клуб Биатлон“ – Чепеларе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 17.11.2013 г. в 10 ч. в сградата
на „Клуб Биатлон“ в гр. Чепеларе, ул. Васил
Левски 10, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. отчет за дейността
на управителя на сдружението; 3. избор на ръководни органи; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7486
56. – Управителят на сдружение „Съюз на
производителите в България“, с. Стража, община
Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението на 23.11.2013 г. в 10 ч. в офиса на сдружението
на ул. Аврам Топалов 51 в с. Стража, община
Търговище, при следния дневен ред: 1. приемане
и освобождаване на членове на сдружението; 2.
одобряване на доклад на управителя за отчетния
период; 3. избор на управител; 4. приемане на
програма за 2014 г. Регистрация на участниците – в залата. При липса на кворум съгласно чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същата зала
един час по-късно независимо от представения
брой членове. Материалите за събранието могат
да са получат в офиса на сдружението.
7471
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