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 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и
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ките оръжия относно привилегиите
и имунитетите на Организацията
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 Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични
извлечения от актове за гражданско
състояние, подписана на 8 септември
1976 г. във Виена
 Закон за ратифициране на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между
членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската
общност и нейните държави членки,
от друга страна, подписано в Котону
на 23 юни 2000 г. и изменено за първи
път в Люксембург на 25 юни 2005 г., и
на Вътрешното споразумение между
представителите на правителствата на държавите – членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките
на Съвета, относно финансирането
на помощта от Европейския съюз
съгласно многогодишната финансова
рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със Споразумението за
партньорство АКТБ-ЕС и за разпределението на финансовата помощ за
отвъдморските страни и територии,
за които се прилага част четвърта
от Договора за функционирането на
Европейския съюз
 Закон за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между
Европейския съюз и неговите държави
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членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна
 Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между
Република България и Европейската
инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“)
 Закон за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г.
към Атинската конвенция относно
превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
 Решение за освобождаване на Филип
Христов Златанов като член и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси
Конституционен съд
 Решение № 8 от 11 октомври 2013 г.
по конституционно дело № 6 от 2013 г.

4

4

4

5

5

Министерски съвет
 Постановление № 234 от 11 октомври 2013 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
13
 Постановление № 236 от 16 октомври 2013 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване
на Съвет за развитие при Министерския съвет
23
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технологии и съобщенията
 Наредба № 5 от 8 октомври 2013 г.
за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 193
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от ХLІI
Народно събрание на 3 октомври 2013 г.
Издаден в София на 10 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за корпоративното
подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40
и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23 и 68 от 2013 г.)
§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавя „както и
на Директива 2013/13/ЕС на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на данъчното облагане поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ,
L 141/30 от 28 май 2013 г.)“.
§ 2. В приложение № 3 към чл. 137, т. 1 се
създава буква „(я)“:
„(я) дружества съгласно хърватското право,
наречени „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom
odgovornošću“, и други дружества, учредени
съгласно хърватското право и подлежащи на
облагане с данък върху печалбата в Република
Хърватия.“
§ 3. В приложение № 4 към чл. 137, т. 3
след ред „– impôt sur les sociétés във Франция,“
се добавя:
„– porez na dobit в Хърватия,“.
§ 4. В приложение № 5 към чл. 200а, ал. 4,
т. 1, буква „а“ се създава буква „ю“:
„ю) д ру жес т ва по х ърват ско т о п ра во,
извес т н и к ат о „dioničko društvo“, „društvo s
ograničenom odgovornošću“, и други дружества,
учредени съгласно хърватското право и подлежащи на облагане с данък върху печалбата
в Република Хърватия.“
§ 5. В приложение № 6 към чл. 200а, ал. 4,
т. 1, буква „в“ и т. 4, буква „б“ след ред „– impôt
sur les sociétés във Франция,“ се добавя:
„– porez na dobit в Република Хърватия,“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за счетоводството (обн., ДВ,
бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96

от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63,
105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50,
69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94
от 2010 г., бр. 19, 34 и 99 от 2011 г., бр. 94 от
2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 3а:
„3а. Директива 2013/24/ЕС на Съвета от
13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на дружественото право поради
присъединяването на Република Хърватия
(ОВ, L 158/365 от 10 юни 2013 г.).“
§ 7. Законът влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на
Република Хърватия към Европейския съюз.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7526

УКАЗ № 194
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между Република България и Организацията
за забрана на химическите оръжия относно
привилегиите и имунитетите на Организацията, приет от ХLІI Народно събрание на
3 октомври 2013 г.
Издаден в София на 10 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Република България и Организацията за
забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия
относно привилегиите и иму нитетите на
Организацията, подписано на 2 октомври
2012 г. в Ню Йорк.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7458
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ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 195
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Конвенцията
за издаване на многоезични извлечения от
актове за гражданско състояние, подписана
на 8 септември 1976 г. във Виена, приет от
ХLIІ Народно събрание на 3 октомври 2013 г.
Издаден в София на 10 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията за издаване
на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември
1976 г. във Виена
Член единствен. Ратифицира Конвенцията
за издаване на многоезични извлечения от
актове за гражданско състояние, подписана
на 8 септември 1976 г. във Виена.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7457

УКАЗ № 196
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за второ изменение на Споразумението за
партньорство между членовете на групата
държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската
общност и нейните държави членки, от друга
страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.
и изменено за първи път в Люксембург на
25 юни 2005 г., и на Вътрешното споразумение
между представителите на правителствата на
държавите – членки на Европейския съюз,
заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз
съгласно многогодишната финансова рамка
за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със
Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС и
за разпределението на финансовата помощ за
отвъдморските страни и територии, за които
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се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз, приет от
ХLІI Народно събрание на 3 октомври 2013 г.
Издаден в София на 10 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за второ
изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн,
от една страна, и Европейската общност и
нейните държави членки, от друга страна,
подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни
2005 г., и на Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на
държавите – членки на Европейския съюз,
заседаващи в рамките на Съвета, относно
финансирането на помощта от Европейския
съюз съгласно многогодишната финансова
рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие
със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС
и за разпределението на финансовата помощ
за отвъдморските страни и територии, за
които се прилага част четвърта от Договора
за функционирането на Европейския съюз
Чл. 1. Ратифицира Споразумението за второ
изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн,
от една страна, и Европейската общност и
нейните държави членки, от друга страна,
подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни
2005 г., подписано в Уагадугу на 22 юни 2010 г.
Чл. 2. Ратифицира Вътрешното споразумение между представителите на правителствата
на държавите – членки на Европейския съюз,
заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз
съгласно многогодишната финансова рамка
за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със
Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС
и за разпределението на финансовата помощ
за отвъдморските страни и територии, за
които се прилага част четвърта от Договора
за функционирането на Европейския съюз,
подписано в Брюксел на 26 юни 2013 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7460
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ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 197
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на
въздухоплаването между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и
правителството на Държавата Израел, от друга
страна, приет от ХLІI Народно събрание на
3 октомври 2013 г.
Издаден в София на 10 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Евро-средиземноморското
споразумение в областта на въздухоплаването
между Европейския съюз и неговите държави
членки, от една страна, и правителството на
Държавата Израел, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Евро-средиземноморското споразумение в областта на
въздухоплаването между Европейския съюз
и неговите държави членки, от една страна,
и правителството на Държавата Израел, от
друга страна, подписано на 10 юни 2013 г. в
Люксембург.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7459

УКАЗ № 198
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменение № 2 на
Финансовия договор между Република България
и Европейската инвестиционна банка (проект
„България – Транзитни пътища V“), приет от
ХLIІ Народно събрание на 3 октомври 2013 г.
Издаден в София на 10 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

ЗАКОН

за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка
(проект „България – Транзитни пътища V“)
Член единствен. Ратифицира Изменение
№ 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна
банка (проект „България – Транзитни пътища V“), сключено чрез размяна на писма на
26 юли 2013 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7527

УКАЗ № 199
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за ратифициране
на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния
им багаж по море от 1974 г. (обн., ДВ, бр. 27
от 2013 г.; попр., бр. 73 от 2013 г.), приет от
ХLIІ Народно събрание на 3 октомври 2013 г.
Издаден в София на 10 октомври 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за ратифициране на
Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им
багаж по море от 1974 г. (обн., ДВ, бр. 27 от
2013 г.; попр., бр. 73 от 2013 г.)
Параграф единствен. В член единствен се
правят следните изменения:
1. В заглавието на резервата думите „ратификацията от Република България на“ се
заменят с „присъединяването на Република
България към“.
2. В т. 4 думите „параграф 1.2“ се заменят
с „т. 1 от настоящата резерва“.
3. В т. 6 думите „параграф 1.6“ се заменят
с „т. 5 от настоящата резерва“.
4. В т. 9, буква „а“ думите „параграфи 1.2,
1.6, 1.7 и 1.9“ се заменят с „т. 1, 5, 6 и 8 от
настоящата резерва“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7528
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РЕШЕНИЕ

за освобождаване на Филип Христов Златанов като член и председател на Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22в, ал. 1, т. 1 от
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
РЕШИ:
Освобождава Филип Христов Златанов
като член и председател на Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 11 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
7694

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8
от 11 октомври 2013 г.

по конституционно дело № 6 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, и членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Кети Маркова, Георги Ангелов,
Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан
Илиев, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрити
заседания на 26 септември и 11 октомври
2013 г. конституционно дело № 6 от 2013 г.,
докладвано от съдията Благовест Пунев.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 и 4 от Конституцията.
Делото е образувано на 16.01.2013 г. по
искане на 57 народни представители от 41вото Народно събрание. С него се иска да
бъде установена противоконституционността
и несъответствието с общопризнатите норми
на международното право и с международните договори, по които България е страна, на
чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за
радиото и телевизията (ЗРТ) (обн., ДВ, бр. 138
от 1998 г.; последно изм., бр. 27 от 2013 г.).
В искането се поддържа, че оспорените
текстове на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ
противоречат на принципите на правовата
държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията, на
принципа на върховенство на Конституцията – чл. 5, ал. 1 от Конституцията, на принципа на равноправието на гражданите – чл. 6,
ал. 2 от Конституцията, както и ограничават
свободния избор на професия в противоре-
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чие с чл. 47, ал. 3 от Конституцията. Според
вносителите на искането с оспорените разпоредби на ЗРТ се създава изрична забрана за
заемане на определени държавни длъжности
по отношение на конкретна категория лица,
заемали определено обществено положение
в миналото. В тази връзка се поддържа, че
принадлежността към структурите на Държавна сигурност не може да бъде основание
за ограничаване на конституционни права и
на посочената забрана за заемане на определена длъжност, тъй като последната има
дискриминационен характер.
Освен това оспорените разпоредби от ЗРТ
според вносителите на искането противоречат
и на общопризнатите норми на международното право и международните договори, по
които България е страна, тъй като представляват непропорционално ограничаване на
човешки права по смисъла на Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи (КЗПЧОС). Според тях те противоречат на чл. 14 КЗПЧОС, чл. 2, ал. 2 и чл. 5
от Международния пакт за икономически,
социални и културни права (МПИСКП), чл. 25,
буква „с“ и чл. 26 от Международния пакт за
граждански и политически права (МПГПП),
чл. 1, т. 1 и 2, чл. 2 и чл. 3, буква „б“ от
Конвенция № 111 относно дискриминацията
в областта на труда и професиите, чл. 20 и
21 от Хартата на основните права в Европейския съюз, Европейската социална харта,
Всеобщата декларация за правата на човека.
Поради това се иска Конституционният съд
да обяви чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ за
противоконституционни и несъответстващи
на общопризнатите норми на международното право и на международните договори, по
които България е страна.
С определение от 4.04.2013 г. искането е
допуснато до разглеждане по същество, поради
което производството по делото се намира
във фазата на неговото решаване. Със същото
определение като заинтересовани страни по
него са конституирани Министерският съвет,
Съветът за електронни медии, Българското
национално радио, Българската национална
телевизия, Асоциацията на разузнавачите от
запаса, Националната асоциация „Сигурност“,
Съюзът на юристите в България, Институтът за
модерна политика, Висшият адвокатски съвет.
В едната група от становища, представени
от заинтересованите страни по конституционното дело – тези на Националната асоциация
„Сигурност“, Асоциацията на разузнавачите
от запаса, Българското национално радио и
Висшия адвокатски съвет, се поддържа основателността на искането за обявяване на
противоконституционност и несъответствие
на оспорените разпоредби от ЗРТ с общопризнатите норми на международното право и
международните договори, по които България
е страна. Тази позиция се аргументира със
съображенията, че оспорените разпоредби са
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лустрационни и дискриминационни, тъй като
въвеждат ограничения за заемане на управленски позиции в националните електронни
медии и медийния регулатор от определена
категория лица поради тяхното обществено
положение в миналото – принадлежност към
структурите на Държавна сигурност (ДС)
и разузнавателните служби на Българската
народна армия (РС на БНА). С това според
подкрепящите искането на вносителите се
въвежда принцип на колективна отговорност
на посочените лица с оглед на тази тяхна принадлежност, без да се съобразява конкретната
дейност на всеки субект – бивш сътрудник на
секретните служби, което е недопустимо, защото отговорността за неправомерни действия
или бездействия може да бъде само лична.
Поради това се поддържа, че с оспорените разпоредби се създава презумпция за колективна
укоримост на дейност, която все пак е била
правно регламентирана по време на нейното
осъществяване. С въведените рестрикции се
нарушава принципът на равенство пред закона
и изискването за равно третиране на гражданите. С тях се ограничава и правото на труд на
лицата, за които се отнасят тези рестрикции,
с което се препятства кариерното им развитие
и придобиване на съответна професионална
квалификация. Оспорените текстове според
заелите изложената позиция представляват
и непропорционално ограничаване на човешки права по смисъла на КЗПЧОС поради
отсъствие на съответствие на предлаганите
с тях рестриктивни мерки и преследваната
цел с въвеждането им, тъй като те са недопустими в условията на установен стабилен
демократичен режим, при който, за разлика
от условията на преход от тоталитаризъм към
демокрация, не съществува заплаха за демократичния ред. Само наличието на последната
би оправдала, и то временно, въвеждането на
оспорените рестрикции за заемане на ръководни длъжности в системата на националните
обществени електронни медии – Българското
национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ), и техния регулаторен
орган – Съвета за електронни медии (СЕМ).
Противното становище за неоснователност
на искането за установяване противоконституционност и несъответствие на оспорените
разпоредби от ЗРТ с общопризнатите норми
на международното право и с международните договори, по които България е страна,
се поддържа от Министерския съвет и БНТ.
Според заетата от тях позиция рестрикциите,
предвидени с оспорените разпоредби за заемане
на ръководни длъжности в БНТ, БНР и СЕМ
от бивши щатни и нещатни служители на
тайните служби на комунистическия режим,
не противоречат на принципа на равенство
пред закона, тъй като не въвеждат дискриминация по отношение на посочените лица
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по някой от изброените в чл. 6 от Конституцията социални признаци. В становището на
Министерския съвет по-нататък се поддържа,
че въведените ограничения представляват изисквания от професионален характер, които
не влизат в противоречие с равноправието и
не ограничават упражняване правото на труд,
защото се отнасят до изпълнение на функции
от ръководен и управленски характер. Тези
функции могат да се изпълняват само от
лица, ползващи се с обществено признание
и морален авторитет, а такива качества не
притежават бившите сътрудници на ДС, които не се ползват с доверието на обществото.
Лустрационните мерки, каквито предвиждат
оспорваните текстове от ЗРТ, според практиката на КЗПЧОС представляват ограничение
на човешки права, но биха били оправдани,
ако са пропорционални на преследваните с тях
цели и могат да имат само временен характер,
докато съществува заплаха за демократичния
ред. В тези становища се приема, че с оглед на
актуалната ситуация в българското общество
тези ограничения имат своето оправдание
поради констатацията, че в страната все още
има повишена чувствителност и негативно
отношение към присъствието на кадрите на
репресивния апарат на тоталитарната държава
в институциите на съвременната демократична
публичност.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането
и в становищата на заинтересованите страни,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Въведената забрана за български граждани
да бъдат членове на Съвета за електронни
медии (чл. 26, т. 3 ЗРТ), както и да бъдат
назначавани за членове на управителните съвети на Българската национална телевизия и
Българското национално радио, при положение
че са били щатни или нещатни сътрудници на
бившата Държавна сигурност, противоречи на
принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от
Конституцията), на принципа на равноправие
на гражданите (чл. 6, ал. 2 от Конституцията)
и представлява дискриминация, въведена със
закон. Оспорените разпоредби имат лустрационен характер – създават изрична забрана за
заемане на определени длъжности по отношение на конкретна група български граждани,
заемали определено обществено положение в
миналото. Тези разпоредби не допускат лица
с установена принадлежност към тайните
служби на тоталитарната държава да бъдат
избирани за членове на Съвета за електронни
медии или назначавани за членове на управителните съвети на БНТ и БНР.
Конституционният съд стои на позицията,
че негативната оценка по отношение на дейността на тайните служби на тоталитарната
държава не бива да влияе върху упражняването
на конституционните права на гражданите в
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съвременното демократично общество. Недопустимо е тази негативна обществена оценка
за миналото да бъде основание за ограничаване на конституционните права на български
граждани при действието на демократичния
Основен закон на страната от 1991 г.
Оспорените разпоредби са конституционно
нетърпими, доколкото имат дискриминационен характер по смисъла на чл. 6, ал. 2 от
Конституцията. При това не съществува закон,
който да въвежда обща забрана за заемане
на публични длъжности от сътрудници на
тоталитарните тайни служби. Ограничението
в ЗРТ се установява единствено за членовете
на СЕМ и управителните съвети на БНТ и
БНР, но подобно ограничение не съществува
за заемане на висши държавни длъжности,
както и за органите на местно самоуправление
и администрация.
Практиката на Конституционния съд на
Република България определя, че принадлежността в миналото към структурите на
тоталитарните тайни служби не може да бъде
основание за ограничаване на конституционни
права, и в частност за забрана за заемане на
определена длъжност (вж. Решение № 14 от
1992 г. на Конституционния съд; Решение № 1
от 2005 г. на Конституционния съд; Решение
№ 11 от 2009 г. на Конституционния съд; Решение № 11 от 2011 г. на Конституционния съд;
Решение № 11 от 2012 г. на Конституционния
съд). Конституционният съд няма основание
да се отклони от трайната си практика. Нещо
повече, с оспорените лустрационни текстове
по недопустим начин се въвежда колективна
отговорност, без да се преценява конкретната
дейност на отделните лица. С Решение № 10
от 1997 г. на Конституционния съд се приема,
че по този начин се създават условия за накърняване на достойнството и правата на гражданите, „които са конституционно защитени
ценности“. В същото решение съдът извежда
задължение за българската държава законово
да гарантира достойнството и правата на личността, като същевременно осигури правото
на информация на обществото при спазване
на конституционните условия на чл. 41, ал. 1
от Конституцията.
Оспорените лустрационни разпоредби от
ЗРТ могат да се разглеждат в контекста на
Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия (ЗДРД….) от 2006 г. Според разпоредбата
на чл. 3, ал. 1, т. 19 ЗДРД…. обявяването на
принадлежност на български граждани към
структурите на бившата Държавна сигурност
се отнася и до лица, заемащи публични длъжности като членове на СЕМ и управителните
съвети на БНТ и БНР. Обявяването на щатните
и нещатните сътрудници на структурите на
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бившата Държавна сигурност се осъществява на основата на законово регламентирана
процедура, при което законът изчерпателно
посочва публичните длъжности и публичните
дейности, за които се прилага обявяването
на принадлежност към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия. Този закон е приет единствено, за да се осигури достъп на обществото до
информация за миналото на лицата, които
заемат публични длъжности по чл. 3, ал. 1,
т. 19, без това да предпоставя допустимостта
или недопустимостта тези лица да продължават да заемат или да бъдат назначавани на
посочените длъжности. Като не дава никаква
морална или политическа оценка на миналото на определена категория лица, ЗДРД… не
решава въпросите, свързани с назначенията
на публични длъж ности и не предви ж да
ограничение на заемането им. След като са
изпълнени законовите критерии за установяване и оповестяване на принадлежност към
тайните служби на тоталитарния режим, то не
може да се спори дали принадлежността към
бившата Държавна сигурност в миналото се
отнася към „общественото положение“ (чл. 6,
ал. 2 от Конституцията) на съответните лица.
Фактът на обявяването на тази принадлежност
в наши дни є придава несъмнено обществен
характер. Това обстоятелство, доколкото е не
само значимо за обществото, но и публично
разгласено, не може да не е елемент от общественото положение на гражданите.
Използваният критерий в ЗРТ за ограничаване на права е свързан с личното и общественото
положение на гражданите (Решение № 11 от
2009 г. на Конституционния съд; Решение № 11
от 2011 г. на Конституционния съд и Решение
№ 11 от 2012 г. на Конституционния съд). Той
попада сред критериите, по които Конституцията забранява да се въвеждат ограничения
на правата на гражданите, което се отнася и
за заемане на която и да е публична длъжност. Тази дискриминационна мярка лишава
определен кръг лица от възможността да бъдат
членове на СЕМ и членове на управителните
съвети на БНТ и БНР независимо от това, че
отговарят на всички други изисквания на закона
за заемане на тези длъжности. Недопустимо
е принадлежността към бившата Държавна
сигурност да се въвежда като своеобразен
допълнителен квалификационен признак при
определянето на законовите изисквания за
заемане на определени длъжности.
Сътрудничеството с тайните служби на
тоталитарната държава се оценява като социален признак, на основата на който не
може да се въвеждат ограничения на конституционни права, доколкото се стига до
дискриминация в противорeчие с чл. 6, ал. 2
на Конституцията (Решение № 11 от 2009 г.
на Конституционния съд). Признакът „сътруд-
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ник“ на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
вече е бил оценяван като лустрационен и
дискриминационен (Решение № 8 от 1992 г.
на Конституционния съд; Решение № 11 от
1992 г. на Конституционния съд; Решение № 2
от 1999 г. на Конституционния съд; Решение
№ 11 от 2011 г. на Конституционния съд и
Решение № 11 от 2012 г. на Конституционния
съд). На това основание Конституционният
съд е обявявал за противоконституционни с
посочените по-горе решения разпоредби от
Закона за банките и кредитното дело, Закона за пенсиите, Закона за администрацията,
Закона за дипломатическата служба и Закона
за Българската телеграфна агенция.
Оспорените текстове от ЗРТ нарушават
принципа на равенство пред закона (чл. 6,
ал. 2 от Конституцията). В Конституцията
равенството на всички граждани пред закона
е формулирано като конституционен принцип,
присъщ на всяко демократично общество. То
е прокламирано като общочовешка ценност
(вж. Решение № 14 от 1992 г. на Конституционния съд) и на общо основание се отнася
и за възможността за заемане на публични
длъжности. Дори и временното отклонение от
него чрез въвеждане на законови ограничения
противоречи на конституционните разпоредби
(Решение № 1 от 1993 г. на Конституционния
съд). Равноправието на гражданите включва
еднаквото им третиране от държавната власт.
Сътрудниците на тайните служби на тоталитарната държава са осъществявали „правно
регламентирана дейност и като цяло нейната
аморалност може да бъде имплицирана само
ако действащото по това време право е било
обявено за противоконституционно“ (Решение
№ 10 от 1997 г. на Конституционния съд).
„Поначало принадлежността към бившата
Държавна сигурност не засяга доброто име“
(Решение № 10 от 1997 г. на Конституционния съд) на съответната категория лица и не
може да играе ролята на критерий за оценка
на техните професионални умения и качества.
В този смисъл, доколкото всяка лустрация е
извънреден и еднократен законодателен способ
за ограничаване на права, основан на факти от
миналото на групи лица, то тя е недопустима
по силата на чл. 6, ал. 2 от Конституцията на
Република България.
Оспорените текстове представляват не
пропорционално ограничаване на човешки
права по смисъла на Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи
(обн., ДВ, бр. 66 от 1992 г., в сила за Република България от 7.09.1992 г.) и практиката
на Съда за правата на човека в Страсбург. В
своята трайна практика Съдът в Страсбург
приема, че въвеждането на лустрационни норми ограничава човешки права, гарантирани
с Европейската конвенция. Съдът допуска в
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поредица от свои решения, че подобни мерки
могат да преследват допустима от конвенцията цел, когато „състоянието на обществото
налага създаването на защитни механизми
за демократичното устройство“. Според съда
ограничаването на някои човешки права чрез
лустрация е пропорционално в посткомунистическите държави в периода на преход
от тоталитарна към демократична система,
доколкото съществуват сериозни рискове за
този преход. Отдалечаването на тези мерки във
времето обаче ги прави непропорционални на
преследваните цели. Съдът отстоява разбирането, че лустрационните мерки могат да имат
само временен характер, докато съществува
заплаха за демократичния ред. При липса на
такава заплаха лустрацията би била непропорционална по смисъла на конвенцията. Както
отбелязва Съдът в Страсбург това с още поголяма сила е валидно за държава – членка на
Европейския съюз, „защото демократичното
є устройство е извън съмнение“ (вж. Sidabras
and Džiautas vs Lithuania – Applications nos
55480/00 and 59330/00; Rainys and Gasparavičius
vs Lithuania – Applications nos 70665/01 and
74345/01; Ždanoka vs Latvia – Application no
58278/00). Поради това оспорените законови
текстове са изцяло в несъответствие с чл. 14 от
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи, доколкото той изисква
упражняването на правата и свободите, предвидени в конвенцията, да бъде осигурено без
всякаква дискриминация, основана на какъвто
и да е признак.
Атакуваните пред Конституционния съд
разпоредби на ЗРТ влизат в противоречие с
чл. 2, ал. 2 и чл. 5 от Международния пакт
за икономически, социални и културни права
(ДВ, бр. 43 от 1976 г., в сила от 23.03.1976 г.).
Държавите – страни по този пакт, се задължават да осигуряват упражняването на провъзгласените в него права без каквато и да е
дискриминация, основаваща се на раса, цвят
на кожата, пол, език, религия, политически и
други убеждения, народностен или социален
произход, имотно състояние, рождение или
всякакви други признаци. Ограничаването на
възможността да се заемат определени публични длъжности на основание съпричастност
на определени лица към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия дискриминира тези лица по
смисъла на цитираните текстове от Международния пакт за икономически, социални и
културни права. Правото на труд е определено
като едно от основните човешки права от тъй
нареченото „второ поколение“ човешки права
и се урежда в чл. 6 на Пакта. В същото време оспорената разпоредба противоречи и на
чл. 25, буква „с“ от Международния пакт за
граждански и политически права (ДВ, бр. 43
от 1976 г.), доколкото всяка държава – страна
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по този пакт, е длъжна да осигури и гарантира
на гражданите си „без каквато и да е дискриминация“ право на достъп при общи условия
на равенство до всички държавни служби.
С Решение № 18 от 1997 г. Конституционният съд на републиката приема, че законодателят
може да установява конкретни изисквания за
заемане на определени постове и длъжности,
което не представлява нарушение на правото
на труд и избор на професия. Атакуваните от
народните представители текстове от ЗРТ не
въвеждат конкретни изисквания за заемане на
определени публични длъжности, а създават
ограничения чрез въвеждане на забрана да
бъдат избирани за членове на СЕМ и членове
на управителните съвети на БНТ и БНР на
определена категория лица независимо от тяхната професионална квалификация, качества
и опит. По този начин разпоредбите от ЗРТ
дискриминират една група български граждани
в нарушение на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
Атакуваните текстове не съответстват и
на чл. 1, т. 1 и 2, чл. 2 и чл. 3, буква „б“ от
Конвенция № 111 относно дискриминацията
в областта на труда и професиите (ДВ, бр. 35
от 1997 г.) на Международната организация на
труда. Като изрично не допуска дискриминация
в сферата на труда, конвенцията предвижда,
че „различията, изключенията или предпочитанията, които се основават на квалификационните изисквания, установени за определена
работа, не се смятат за дискриминационни“.
Въвеждането на ограниченията за заемане на
определени публични длъжности, основани на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, не е свързано с никакви квалификационни изисквания,
доколкото последните определят възможността
на определено лице да извършва конкретна
дейност в зависимост от професионалните му
умения и опит. Ограниченията, въведени с
оспорените норми, не се основават на специфични изисквания, установени за определена
длъжност, и поради това по своята природа са
дискриминационни. Те непряко ограничават
свободния избор на професия и легитимното
очакване, че при определен професионален
опит и квалификация съответните лица могат
да бъдат назначени на публични длъжности
при положение, че отговарят на всички изисквания за тяхното заемане.
Разбирането, според което БНТ и БНР
представляват национални обществени информационни институции и трябва да се ръководят
от принципите на свободата за изразяване на
мнение, гарантиране на правото на информация, както и балансираното представяне на
същата, а СЕМ е независим медиен регулатор,
който при осъществяване на дейността си се
ръководи от обществените интереси, защитава
свободата и плурализма на словото и инфор-
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мацията и точно поради това е необходимо
въвеждането на ограничителните текстове
на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ, е неприемливо. Твърдението, че демократичната
информационна политика на държавата се
основава на прозрачност, откритост и сигурност на източниците на информация и нейното разпространение, не търпи възражение.
Предпоставянето, че дейността на бившите
тайни служби е свързана с конспиративност и
провеждане на дезинформация по отношение
на общественото мнение и точно поради това
създава обосновано съмнение в лоялността към
принципите на новата демократична информационна политика на държавата на съответна
група лица, сътрудничели на бившата Държавна
сигурност, е неприемливо. Ограничаване на
конституционни права въз основа на подобно
„обосновано съмнение“ не се вписва в изискванията на принципа на правовата държава
(чл. 4, ал. 1 от Конституцията).
Още по-неприемливо е свързването на
въведените ограничения с реализирането на
нормата на чл. 40, ал. 1 от Конституцията,
според която печатът и другите средства за
масова информация са свободни и не подлежат на цензура. В съвременната демократична
държава е недопустимо която и да е свобода да
бъде гарантирана посредством законодателно
ограничаване на конституционни права на
гражданите.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни и за
несъответстващи на международните договори, по които България е страна, чл. 26,
т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото
и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.;
последно изм., бр. 27 от 2013 г.).
Съдиите Благовест Пунев, Кети Маракова
и Анастас Анастасов са подписали решението
с особено мнение.
Председател:
Димитър Токушев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конституционно дело № 6 от 2013 г. на
конституционните съдии Благовест Пунев,
Кети Маркова и Анастас Анастасов
Не споделяме позицията на мнозинството
конституционни съдии за основателност на
искането на групата народни представители от
41-вото Народно събрание, с което се оспорват
разпоредбите на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3
от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).
1. Относно искането за установяване на
противоконституционност на разпоредбите на
чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ.
Искането е неоснователно.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

Оспорените лустрационни разпоредби от
ЗРТ не трябва да се разглеждат изолирано, а
в контекста на Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност (ДС) и разузнавателните служби
на Българската народна армия (РС на БНА)
(ЗДРД…) от 2006 г. Юридическото основание
на разпоредбите на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2,
т. 3 ЗРТ е в чл. 3, ал. 1, т. 19 ЗДРД…. Според
нея обявяването на принадлежност на български граждани към структурите на секретните
служби на тоталитарния режим се отнася
до лица, заемащи публичните длъжности по
този текст, а именно членове на управителния
съвет (УС) на БНР, съответно на УС на БНТ
и членове на СЕМ – чл. 3, ал. 1, т. 19 във
връзка с чл. 1, ал. 2 ЗДРД… Тази разпоредба
е действаща, тъй като не е обявена за противоконституционна, поради което следва да се
констатира, че осветляването на щатните и нещатните сътрудници на посочените репресивни
структури на стария режим се осъществява
при спазване на законово регламентирана
процедура. Така законът изчерпателно посочва както публичните длъжности и публични
дейности, за които се прилага обявяването
на принадлежност към структурите на ДС
и РС на БНА от заемащите ги български
граждани, така и кръга на фактите, които
трябва да станат обществено достояние, като
предвижда създаване на независима комисия
като специализиран орган, който осветлява
тази принадлежност на бившите сътрудници
на тайните служби и въвежда съдебен контрол върху нейните решения. По този начин
се гарантира както правото на защита на
заинтересованите лица и достоверността на
документите за посочената принадлежност,
така и предотвратяване на възможността за
поставянето им в зависимост чрез избирателно
и неправомерно използване на сведения за
тяхното минало.
Посочената връзка на оспорените разпоредби на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ
със ЗДРД… аргументира констатацията, че
последният не е приет единствено за да осигури достъп на обществото до информация за
миналото на лицата, които заемат публични
длъжности по чл. 3, ал. 1, т. 19 от него, но и
с оглед да се направи информирана преценка
за допустимостта да продължат да заемат или
да бъдат назначавани на такива длъжности.
Като дава отрицателна морално-политическа
оценка на миналото на определена категория
лица, ЗДРД… предоставя възможност или чрез
съответно индивидуално решение, или по общ
начин – чрез неперсонифициран нормативен
акт, да се решават въпросите, свързани с назначенията на публични длъжности (в случая
посочените в чл. 3, ал. 1, т. 19 от закона),
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въпреки че самият закон не предвижда ограничения за заемането им. След като са изпълнени законовите критерии за установяване на
принадлежност към репресивните служби на
стария режим, възприетият нормативен подход,
който е приложен с оспорените текстове на
ЗРТ, е за предпочитане пред решения ад хок,
които не са гарантирани срещу субективизъм
и неравно третиране на засегнатите лица.
Аргументът, че този подход е недопустим
от конституционно гледище, тъй като нормативно се създава колективна презумпция за
укоримост на определена категория правно
регламентирани дейности, осъществявани
при тоталитарния режим, а именно сътрудничеството на секретните служби на този
режим, е неприемлив, тъй като тоталитарните практики са получили своето морално
и правно осъждане – вж. т. 2 на Резолюция
1481/2006 г. на Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа и чл. 2 на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за
престъпен. Тези практики са се реализирали
чрез дейността на репресивните органи на
тоталитарната държава, които са притежавали
определен персонален състав – щатни и извънщатни сътрудници, предмет на обявяване
със ЗДРД… Конкретното установяване на
дейността и съответно на вината на всеки от
бившите сътрудници не само не е възможно
поради огромния архив от досиета и тяхното
прочистване след промените през 1990 г., но и
не е необходимо, тъй като принципът на юридическото равенство, прогласен с чл. 6, ал. 2
от Конституцията, не е нарушен – определена
категория лица с установена принадлежност
към структурите на ДС и РС на БНА се
третират по еднакъв начин по отношение на
заемането на определени публични длъжности.
Оспорените разпоредби от ЗРТ не са дискриминационни, тъй като не предвиж дат
ограничения въз основа на някой от изчерпателно изброените признаци в посочения
конституционен текст. Несъстоятелно е твърдението, че с тях се въвежда дискриминация
на плоскостта на един от тези признаци – обществено положение, тъй като този признак
не може да се свърже с принадлежността към
структурите на бившата ДС и РС на БНА.
При нещатните сътрудници на тези структури
принадлежността им към тях поставя въпроса за двойствения им обществен статус, тъй
като в миналото сътрудничилото лице освен
официалното си положение, което само по
себе си не представлява пречка за заемане
на длъжност по чл. 3, т. 19 ЗДРД…, е притежавало и друго „секретно“ положение, което
не само не е „обществено“, но по силата на
закон е получило негативна морално-политическа оценка. Последното директно важи
за щатните сътрудници на ДС и РС на БНА.
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По тази причина рестрикцията, приложена
по отношение на тези лица, не е дискриминационна, тъй като принципът на равенство
пред закона означава не само еднакво третиране на еднаквите случаи, а и различно на
различните. Това е така, защото той изисква
да се отчитат съществените различия между
хората, като от обществена гледна точка, от
една страна, позитивно се оценят техните
заслуги, а, от друга, негативно действията
им, които имат отрицателни последици. Щом
като не е налице дискриминация по някой от
изчерпателно посочените социални признаци по чл. 6, ал. 2 от Конституцията, тогава
принципът за юридическо равенство не е нарушен, тъй като е приложен последователно
по отношение на визираната в чл. 3, ал. 1,
т. 19 ЗДРД… категория лица, подлежащи на
обявяване за принадлежност към структурите
на ДС и РС на БНА. Не може да се прави
довод за дискриминация от обстоятелството,
че липсва обща забрана за заемане на другите
изброени в закона публични длъжности, тъй
като при едно бъдещо развитие на специалното законодателство, което се отнася до тези
длъжности, тя може да се въведе и за тях.
Освен това лустриране ад хок, както се посочи
по-горе, може да се осъществи на базата на
осветляване на сътрудниците, предвидена със
ЗДРД... относно тези публични длъжности, за
които в закон не е предвидена рестрикцията
за тяхното заемане от бивши служители на
ДС и РС на БНА.
Поддържаното разбиране в становищата,
които подкрепят искането, и в решението, което
го уважава, че служителите и сътрудниците
на репресивните служби на стария режим
са у п ра ж н я ва л и п ра вно регла мен т и ра на
дейност, макар и в условията на тоталитарен
режим, което дава основание приложената
към тях рестрикция да се квалифицира като
дискриминационна, е несъстоятелно. Преди
всичко поради непосредственото отменително действие на новата Конституция от
1991 г. – § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Основния закон,
разпоредбите на заварените от нея закони,
които є противоречат, се считат за мълчаливо
отменени, а несъмнено такива са тези, които
уреждат дейността на репресивния апарат на
стария режим. Посочената позиция е израз
на вулгаризирана версия на юридическия
позитивизъм, представляваща концепция,
според която правото е ценностно неутрално
по отношение на общочовешкия морален
опит. Тя е неприемлива, защото извеж да
неговата легитимност само от това, че то е
установено от държавата, независимо от това
дали е тоталитарна по същността си и нихилистична по отношение на човешките права.
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Принципът на равенство пред закона не
изключва правото законодателно да се установят конкретни изисквания за заемане на
определени постове и длъжности, в случая
в БНР, БНТ и СЕМ. Това са професионални
изисквания, неотносими към чл. 6, ал. 2 от
Конституцията. Така според чл. 10 ЗРТ при
осъществяване на своята дейност доставчиците
на медийни услуги, а БНР и БНТ представляват национални обществени доставчици на
такива услуги съгласно чл. 6, ал. 3 от закона,
те трябва да се ръководят от принципите на
свободното изразяване на мнение, гарантиране
правото на информация, както и на балансирано представяне на същата. Съгласно чл. 20
ЗРТ СЕМ е независим медиен регулатор,
който при осъществяване на дейността си се
ръководи от обществените интереси, защитава
свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на доставчиците на
медийни услуги. В тази връзка ограничението,
въведено с оспорените разпоредби, както се
посочи по-горе, е от професионален характер
не само поради идеологическата несъвместимост между дейността на сътрудник на
тоталитарните секретни служби и тази на изпълняващ ръководна длъжност в обществените
електронни медии, но и с оглед на наличие
на такава несъвместимост и в стандартите и
стереотипите на професионално поведение
при упражняването на тези дейности. Докато
демократичната информационна политика на
държавата предполага прозрачност, откритост
и сигурност на източниците на информация и
нейното предоставяне, то дейността на бившите
тайни служби се свързва с конспиративност и
провеждане на т. нар. активни мероприятия
с дезинформационен ефект по отношение на
общественото мнение. За съответните ръководни длъжности в националните обществени
медийни доставчици и в специализирания
орган за медийна регулация принадлежност
та към структурите на тайните служби на
тоталитарния режим представлява негатив за
лицето, което ги заема или се кандидатира да
ги заеме, защото създава обосновано съмнение
в неговата лоялност с оглед съобразяване на
дейността му с принципите на новата демократична информационна политика на държавата и нейната регулация. Тези съмнения
се свързват с опасността от нарушаване на
изискванията за безпристрастно представяне
на информацията и плурализъм на мненията
от обществените национални електронни
медии и заместването им с деформирана
медийна среда с манипулативен ефект върху
масовите обществени нагласи. Поради това,
че се касае до електронни медии с най-широк
обхват на въздействие и тотално влияние върху
обществото, съществува и най-голям риск от
настъпване на посочения вреден и неприемлив
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резултат, когато те се контролират от лица
от категорията на визираните в чл. 3, ал. 1,
т. 19 ЗДРД…. В този контекст оспорените
ограничения са мотивирани от съображения
за целесъобразност, защото се изхожда от
съображенията, че бившите сътрудници на
секретните служби не би трябвало да ръководят най-значимите електронни информационни институции, както и да имат решаващо
участие в медийната регулация като членове
на специализирания орган – СЕМ. Присъствието им в последния като кадрови орган на
обществените електронни медии би позволило
тяхното възпроизвеждане на важни ръководни позиции в тези медии, и то не само като
изпълнителни директори, а и като членове на
УС на БНР и БНТ. С тези ограничения не се
нарушава гарантираното от Конституцията
право на труд и свободен избор на професия
за тези лица, тъй като извън публичните
длъжности, посочени в чл. 3, т. 19 ЗДРД…,
те могат да работят и да бъдат назначени на
всякакви други длъжности в БНР и БНТ, т. е.
оспорените текстове не противоречат и на
чл. 48, ал. 1 от Конституцията.
2. Искането за несъответствие на разпоредбите на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ
с общопризнатите норми на международното
право и международните договори, по които
България е страна, е също неоснователно.
Тезата на вносителите на искането, възприета от мнозинството конституционни съдии, не може да се обоснове с позоваване на
чл. 14 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (КЗПЧОС)
на Съвета на Европа, чл. 2, ал. 2 и чл. 5
от Международния пакт за икономически,
социа лни и к улт у рни права (МПИСК П),
чл. 25, буква „с“ и чл. 26 от Международния
пакт за граждански и политически права
(МПГПП), чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз и чл. 1,
т. 1 и т. 2 и чл. 3, буква „б“ от Конвенция
№ 111 на Международната организация на
труда (МОТ), Всеобщата декларация за правата на човека, тъй като цитираните в тях
разпоредби относно равенството пред закона
и забраната на дискриминация в областта
на труда са възпроизведени в българската
Конституция и съображенията, развити погоре относно съобразеността на оспорените
разпоредби от ЗРТ с тях, важат и за посочените норми на международното право и
международните договори, по които България
е страна. Забраната за дискриминация по
чл. 14 КЗПЧОС се отнася само до правата и
свободите, предвидени в конвенцията, между
които не фигурира правото на индивида на
равен достъп до представителните и ръководните публични длъжности, а тези, визирани в
оспорените разпоредби от ЗРТ, са такива. С
тях не е дискриминирано упражняването на
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самото право на труд и избор на професия.
Рестрикцията се отнася не до избора на професия и осигуряване на трудова заетост, а до
осъществяване на управленска дейност чрез
заемане на публични длъжности в главните
институции на обществените национални
електронни медии и техния регулатор от
лица по признак, който не е дискриминационен – принадлежност към структурите на
тайните служби на бившия режим.
Както се посочи по-горе, изискването за
лоялност към демократичните принципи по
отношение на държавната администрация и
професиите, пряко обслужващи обществените
интереси, съставлява компонент на легитимната цел демокрацията да бъде в състояние да
се самозащитава. Такава лоялност не може да
се очаква от лица, обвързали миналото си с
репресивните тайни служби на тоталитарната
държава. Аргументът, поддържан в решението, че реализирането на нормата на чл. 40,
ал. 1 от Конституцията, а именно свободата
на печата и средствата за масова информация и изключването на цензурирането им е
недопустимо да се гарантира с рестрикции за
заемане на ръководни длъжности в обществените електронни медии, е неприемлив, защото
при определени исторически условия това е
начинът за постигане на посочената легитимна конституционна цел. Обратното разбиране
би означавало, че например в следвоенна
Германия по съображения, че не трябва да
се ограничават конституционни права, би
следвало да се допуснат на ръководни позиции в най-важните държавни медии бивши
служители на ведомството на д-р Гьобелс,
които да определят професионалните стандарти на основните обществени информационни
институции, въпреки че при бившия режим
по служебна характеристика са били цензори
и дезинформатори. Поради това в разглеждания случай ограничаването на достъпа до
ръководните длъжности в БНТ, БНР и СЕМ
е допустимо, стига да е пропорционално в
светлината на историческия, политическия
и социалния опит на всяка отделна държава,
както и на конкретната степен на опасност
за демократичните є устои.
В този смисъл е трайната практика на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ),
според който ограниченията за заемане на
определени публични длъжности в посткомунистическите държави в периода на преход
от тоталитаризъм към демокрация, в което се
изразява лустрирането на бившите сътрудници
на тайните служби, е тогава пропорционално,
когато съответства на легитимната цел да се
избегнат рисковете за успешното осъществяване на този преход. Европейският съд за
правата на човека отстоява позицията, че
лустрацията може да се прилага само като
временна мярка, докато съществува заплаха
за демократичния ред в условията на постто-
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талитарно общество, намиращо се в началото
на своето демократично развитие, поради което
приема, че тя е недопустима при установен
стабилен демократичен режим.
В контекста обаче на българския политически опит и исторически условия, въпреки
продължителния период от време, изтекъл
от началото на демократичните промени,
проблемът за лустрацията продължава да
бъде актуален. Това е така, защото като временна мярка тя не е прилагана в миналото
(доколкото е имало спорадични опити, те са
завършвали безуспешно или поради намесата
на Конституционния съд, или чрез промяна
на законодателството в обратен смисъл), а
българският преход към демокрация в значителна степен е симулативен или не се е
състоял. В тази връзка не може да се поддържа тезата, че в България е налице стабилна
и успешно функционираща демокрация, с
което са предотвратени рисковете за нейното демократично развитие, поради което
е допустимо без опасност за това развитие
ръководни позиции в националните електронни медии да бъдат заемани от бившите
сътрудници на репресивните служби на стария
режим. Обратно, налага се констатацията, че
тази опасност за демократичните промени
и създаване условия за нов авторитаризъм
продължава да съществува, поради което в
чувствителната област на процеса на доставяне на информация, формираща общественото
мнение и неговото институционализиране,
е необходимо да съществуват рестрикциите,
въведени с оспорените разпоредби на ЗРТ.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Кети Маркова
Анастас Анастасов
7695

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с
Постановление № 173 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм.,
бр. 48 от 2012 г.), в приложението към чл. 6,
ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред „Численост на персонала в Изпълнителната агенция по горите“ числото
„155“ се заменя със „151“.
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2. На ред „Обща администрация“ числото
„50“ се заменя с „49“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „95“ се заменя с „92“.
4. На ред „дирекция „Опазване на горите
и лов“ числото „28“ се заменя с „24“.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция
в животновъдството, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 9 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от
2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 4 числото „141“ се заменя
със „127“.
2. В приложението към чл. 9, ал. 5:
а) на ред „Численост на персонала на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството“ числото „141“ се
заменя със „127“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„16“ се заменя с „15“;
в) на ред „дирекция „Административно,
правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване“ числото „16“ се заменя
с „15“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „123“ се заменя със „110“;
д) на ред „Главна дирекция „Контрол и
координация на развъдната дейност“ числото
„82“ се заменя със „73“;
е) на ред „Главна дирекция „Управление
на генетичните ресурси и репродуктивния
процес“ числото „41“ се заменя с „37“.
§ 3. В Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и
храните, приет с Постановление № 35 на
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 15 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2011 г.
и бр. 1 и 48 от 2012 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) в т. 11 след думата ,,структури“ се поставя запетая и се добавя „Центъра за оценка
на риска (ЦОР)“;
бб) в т. 18 думите ,,Центъра за оценка на
риска (ЦОР)“ се заменят с ,,ЦОР“;
б) алинеи 3 и 4 се отменят.
2. В чл. 9:
а) в ал. 2 след думите „от които“ се добавя
„териториални поделения“ и се поставя тире;
б) в ал. 3 числото „2798“ се заменя с „2663“.
3. В чл. 11:
а) в т. 3 думите „Информационни системи“
се заменят с „Административно и информационно обслужване, връзки с обществеността
и инвестиции“;
б) точка 4 се отменя.
4. В чл. 12:
а) в ал. 1:
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аа) в основния текст думата ,,включва“ се
заменя с „е организирана във“;
бб) в т. 1 думите „дирекция ,,Координация
и контрол“ се заменят с „Главна дирекция
„Координация и контрол“ с 28 териториални
поделения – ОДБХ, със статут на дирекции
със седалище в Благоевград, Бургас, Варна,
Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана,
Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София,
Софийска област, Стара Загора, Търговище,
Хасково, Шумен и Ямбол“;
вв) в т. 2 думите „Растителна защита и
контрол на качеството на пресни плодове и
зеленчуци“ се заменят с „Растителна защита
и контрол“;
гг) точка 3 се отменя;
дд) в т. 4 думите „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните“ се заменят със
„Здравеопазване и хуманно отношение към
животните, и контрол на фуражите“;
ее) в т. 6 думите „Контрол на храните“ се
заменят с „Контрол на храните и граничен
контрол“;
жж) в т. 7 думите „Лабораторни дейности“
се заменят с „Лабораторни дейности и контрол
на качеството“;
зз) в т. 11 думите „Европейска координация
и международно сътрудничество“ се заменят
с „Европейска координация, международно
сътрудничество и обучение и квалификация“;
ии) точки 8 – 10 и 12 се отменят;
б) в чл. 12, ал. 2 т. 1 се отменя.
5. В чл. 13, ал. 2 се създават т. 14 и 15:
„14. организира и извършва одити на официалния контрол, осъществяван от агенцията, съгласно изискванията на чл. 4, т. 6 от
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с
цел осигуряване проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ, L 165 от 30.04.2004 г.);
15. разработва, поддържа и спазва документирани процедури за планиране, извършване,
последващи действия и управление на одитите
по т. 14.“
6. Член 16 се отменя.
7. В чл. 17:
а) в основния текст думите ,,Административно обслужване, връзки с обществеността и
инвестиции“ се заменят с ,,Административно
и информационно обслужване, връзки с обществеността и инвестиции“;
б) в т. 4 след думата „агенцията“ се поставя
запетая и се добавя „както и между служителите в агенцията“;
в) създават се т. 13 – 19:
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„13. участва в разработването и реализацията на информационната стратегия на
агенцията;
14. проу чва информационните пот ребности на различните нива на управление и
изготвя предложения за разработване на нови
информационни системи, усъвършенстване
на съществуващите и свързаната с тяхната
реализация техника;
15. организира поддръжката на работо
способността на информационните системи
и използваната техника;
16. внедрява и използва информационни
системи, софтуерни продукти и техника;
17. организира и управлява информационната сигурност;
18. осъществява комплексно информационно осигуряване;
19. методически ръководи и контролира
всички структурни звена на агенцията по
отношение на използването на информационните системи, компютърната и офис техника
и комуникации.“
8. В чл. 18:
а) в ал. 1 думите „Дирекция „Координация
и контрол“ се заменят с „Главна дирекция
„Координация и контрол“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „Дирекция
„Координация и контрол“ се заменят с „Главна
дирекция „Координация и контрол“;
бб) в т. 2 думите „специализираните структури и дирекциите в ЦУ на агенцията“ се
заличават;
вв) създават се т. 14 и 15:
„14. методически ръководи и координира
дейностите на ОДБХ;
15. изготвя проекти на актове, свързани с
дейността є.“
9. В чл. 19:
а) в основния текст думите „Растителна
защита и контрол на качеството на пресни
плодове и зеленчуци“ се заменят с „Дирекция
„Растителна защита и контрол“;
б) създават се т. 24 – 49:
„24. администрира и координира разрешаването на продукти за растителна защита за
пускане на пазара и употреба;
25. организира, извършва и прави предложения за възлагане на експертни оценки
съгласно Закона за защита на растенията;
26. съхранява досиетата на заявените за
разрешаване и на разрешените за пускане на
пазара и в употреба продукти за растителна
защита;
27. администрира, координира и контролира
извършването на изпитвания с неразрешени
продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел;
28. организира, ръководи и контролира
провеждането на биологично изпитване за
ефикасност и за остатъчни количества на
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продуктите за растителна защита в базите на
агенцията и в одобрените бази на физически
и юридически лица съгласно принципите на
Добрата експериментална практика;
29. прави оценка на съответствието на продуктите за растителна защита с показателите,
одобрени при разрешаването;
30. изготвя и актуализира списъците на:
а) активните вещества съгласно Закона за
защита на растенията;
б) разрешените за пускане на пазара и
в употреба продукти за растителна защита
и регистрираните торове, подобрители на
почвата, биологично активни вещества и
хранителни субстрати;
31. участва в Съвета по продукти за растителна защита и подпомага дейността му;
32. участва в работни групи към Постоянния комитет по хранителната верига и
здравеопазване на животните, Съвета и други
международни мероприятия;
33. администрира и координира регистрацията на торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни
субстрати;
34. участва в Европейския процес на разглеждане и одобряване включването на активните вещества в списъка на разрешените
чрез преглед на данни и изготвяне на доклад
за включване;
35. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ при планиране и осъществяване контрола на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО,
съобразно компетентността є;
36. съхранява досиетата на заявените за
регистрация и на регистрираните торове,
подобрители на почвата, биологично активни
вещества и хранителни субстрати;
37. участва в Експертната комисия по регистрация на торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни
субстрати и подпомага дейността є;
38. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ при осъществяване на
контрола върху пускането на пазара, търговията и употребата на продуктите за растителна
защита и торовете;
39. прави оценка на съответствието на
торовете с обявените показатели;
40. съхранява документацията и изготвя
разрешени ята за т ъргови я с проду кти за
растителна защита, преопаковане на продукти за растителна защита и специализирани
растителнозащитни услуги;
41. води регистри на:
а) издадените разрешения за търговия на
едро и дребно с продукти за растителна защита, преопаковане на продукти за растителна
защита и специализирани растителнозащитни
услуги;
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б) заявените за разрешаване продукти за
растителна защита;
42. методически ръководи контролната
дейност върху употребата на продукти за
растителна защита за спазване принципите
на Добрата растителнозащитна практика и
при интегрираното производство;
43. у частва в изготвянето на Единния
национален многогодишен контролен план,
предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в
частта, свързана с функциите є;
44. изготвя тримесечни доклади до Европейската комисия и компетентните органи
на държавите членки за издадени и отнети
разрешения на продукти за растителна защита и за издадени разрешения на продукти за
ограничена и контролирана употреба;
45. участва в разработването на програми
за обучение на служителите, осъществяващи
дейностите по контрола върху продуктите за
растителна защита и торовете;
46. участва в съгласуването и изготвянето
на проекти на нормативни актове, свързани
с осъществяването на дейността є;
47. осъществява взаимодействие с други
контролни органи, браншови асоциации и
неправителствени организации по въпроси,
свързани с дейността є;
48. изготвя образци на документи и бланки,
разработва процедури, свързани с дейността є;
49. методически ръководи, организира и
координира дейността на ОДБХ при планирането и осъществяването на контрола при
пускането на пазара на генетично модифицирани висши растения без техните семена
и посадъчен материал.“
10. Член 20 се отменя.
11. В чл. 21:
а) в основния текст думите „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“
се заменят със „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните, и контрол на
фуражите“;
б) създават се т. 33 – 47:
„33. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ по осъществяване на
контрола по:
а) качество и безопасност на фуражите,
регистрация и одобряване на обекти за производство, съхранение и търговия, хигиена
на фуражите и специфичните изисквания за
проследяемост на фуражите;
б) прилагането на мерките при наличие
на нежелани субстанции и продукти във
фуражите;
в) дейностите по прилагане на изискванията
относно пускането на пазара, употребата на
фуражи и тяхното етикетиране;
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г) продукти, съдържащи, състоящи се или
произведени от ГМО, използвани като фуражи,
суровини, компоненти и съставки за тяхното
производство;
34. участва в изготвянето на оценка на
риска по групи оператори във връзка с определяне честотата на официалния контрол
на фуражите;
35. участва в изготвянето на Единния национален многогодишен контролен план, на
Годишния план за контрол на фуражите и на
Годишния доклад за изпълнение на плана в
частта, свързана с дейността є;
36. методически ръководи дейностите при
кризи съобразно компетентността си;
37. изготвя указания по изпълнението на
Годишния план за контрол на фуражите;
38. изготвя процедури за провеждане на
официалния контрол;
39. изготвя образци на документи, свързани
с дейността є;
40. изготвя становища по проекти на документи, свързани с дейността є;
41. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, свързани с дейността є;
42. изготвя отчети за контрола на фуражите;
43. обменя информация по R ASFF в случай
на опасност за човешкото здраве, която произтича от храни и фуражи, пуснати на пазара;
44. обменя информация с компетентните
органи на други държави членки и на трети
страни;
45. обобщава и анализира данните за произведени количества фуражи, от извършените проверки и резултатите от изследваните
проби за целите на официалния контрол на
фуражите;
46. поддържа националните регистри на
одобрени и списъци на регистрирани обекти,
свързани с контрола на фуражите;
47. участва в разработването на програми
за обучение по контрола на фуражите.“
12. В чл. 23:
а) в основния текст думите „Контрол на
храните“ се заменят с „Контрол на храните
и граничен контрол“;
б) в т. 1:
аа) в основния текст думите „и координира“ се заменят с „контролира и верифицира“;
бб) в буква „а“ след думата „храните“ се
добавят думите „включително тези със защитени географски наименования, биопродукти,
както и“;
вв) създава се буква „г“:
„г) граничните пунктове;“
в) създава се т. 8а:
„8а. при установяване на нарушения:
а) издава актове за установяване на административни нарушения и налага принудителни административни мерки с изключение на
мерките по чл. 30, ал. 1, т. 5, 6 и 8 от Закона
за храните;

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

б) прави предложения до съответния компетентен орган за налагане на принудителни
административни мерки по чл. 30, ал. 1, т. 5,
6 и 8 от Закона за храните.“;
г) създават се т. 23 – 36:
„23. координира дейностите по изпълнение
на поети от Република България задължения
по конвенции, споразумения и други документи, свързани с граничния контрол по безопасност на хранителната верига, специфични
растителни продукти, растения, продукти за
растителна защита и торове;
24. участва в разработването на образци
на документи за изнасяне на животни и зародишни продукти съгласно изискванията на
приемащата страна;
25. изготвя оперативна информация, справки и становища по въпросите на граничния
контрол;
26. изготвя предложения до изпълнителния
директор на агенцията във връзка с реконструкция, ремонт и оборудване на съоръженията за граничен контрол;
27. осъществява взаимодействие с другите
органи от задължителния граничен контрол;
28. изготвя проекти на нормативни актове,
свързани с дейността є;
29. участва в работната група към Междуведомствения съвет по въпросите на граничния
контрол, в работни групи с представители на
ведомствата, които извършват задължителния
граничен контрол, и в работни групи, срещи,
семинари, конференции, проекти и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани
с граничния контрол;
30. участва в разработването на програми
за обучение на инспекторите, осъществяващи
граничния контрол;
31. обменя информация чрез информационните системи на ЕС – TR ACES, EUROPHYT,
R ASFF;
32. изготвя становища по заявленията за
издаване на разрешителни за изнасяне на
животни и зародишни продукти;
33. извършва проверки на дейността на
граничните инспекционни пунктове за спазване на процедурите при осъществяването на
граничния контрол;
34. участва в изготвянето на критерии
за оценка на риска на граничните инспекционни пунктове при внасяне и транзитно
преминаване;
35. проверява и заверява официални документи, свързани с дейността є;
36. участва в изготвянето на Единен национален многогодишен контролен план, предоставя данни за докладване на изпълнението
му и контролира изпълнението му в частта,
свързана с функциите є.“
13. В чл. 24:
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а) в основния текст думите „Лабораторни
дейности“ се заменят с „Лабораторни дейности
и контрол на качеството“;
б) създават се т. 15 – 22:
„15. участва в разработването и поддържането на системите за управление на качеството
в агенцията в съответствие с изискванията
на Международната организация по стандартизация (ISO);
16. организира и участва в извършването
на оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с изискванията на
национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от
компетентния орган;
17. изготвя проекти на заповеди, процедури
и други документи, свързани с дейността є;
18. дава становища по документацията за
оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с изискванията
на национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации;
19. участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти;
20. участва в обучения по отношение на
методите за контрол на качествените характеристики съгласно изискванията на национални
стандарти, технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации
и одобрени от компетентния орган, както и
тяхното спазване;
21. участва в проверки на ОДБХ за извършения контрол по спазване изискванията за
съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални
стандарти, технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации
и одобрени от компетентния орган;
22. осъществява контрол относно генетичномодифицирани храни.“
14. Членове 25 – 27 се отменят.
15. В чл. 28:
а) в основния текст думите „Европейска
координация и международно сътрудничество“ се заменят с „Европейска координация,
международно сътрудничество и обучение и
квалификация“;
б) създават се т. 14 – 22:
„14. изготвя програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение
и повишаване квалификацията на служителите
на агенцията;
15. поддържа база данни за:
a) квалификацията на служителите на
агенцията на областно и национално ниво;
б) висшите училища и институти, имащи
право да обучават служителите на агенцията;
в) хабилитирани лица, преподаватели,
експерти и специалисти, притежаващи необходимата квалификация да провеждат обучение
в различните направления от дейността на
агенцията;
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г) подадените и издадените документи за
признаване на професионалната квалификация
за професията ветеринарен лекар и ветеринарен техник;
16. участва в разработването на програми
за първоначално обучение на новоназначени
служители на агенцията;
17. координира обучението на служители
на агенцията, организирано от ЕК, международни организации и трети страни;
18. организира дейностите по признаване
на професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен
техник и обменя информация по Информационната система за вътрешния пазар (IMI)
на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и
услуги“ на ЕК;
19. разработва образци на документи, свързани с дейността є;
20. осъществява взаимодействие с висшите
училища във връзка с провеждането на практическо обучение на студенти в агенцията;
21. дава становища по програми за обучение
във висши училища или научноизследователски институти;
22. участва в разработването на програми
за обучение във висши училища или научноизследователски институти, които се одобряват
от изпълнителния директор в предвидените
от закон случаи.“
16. Член 29 се отменя.
17. В чл. 31:
а) в т. 4 думата „контролират“ се заменя
с „отговарят за и контролират“;
б) в т. 5 думата „контролират“ се заменя
с „отговарят за и контролират“;
в) създава се нова т. 12:
„12. осигуряват снабдяването с горива,
енергия, резервни части и други консумативи
и материали, необходими за осъществяването
на дейността на ОДБХ;“
г) досегашната т. 12 става т. 13.
18. Наименованието на глава шеста „Специализирани структури“ се заменя с „Център
за оценка на риска“.
19. В глава шеста думите „Раздел I Център
за оценка на риска“ се заличават.
20. Чл. 36 ал. 2 се отменя.
21. В чл. 37, ал. 1 се създава т. 16:
„16. организира и контролира публикуването на информация на интернет страницата
на ЦОР.“
22. В чл. 38, ал. 3 се създава т. 17:
„17. извършва изпитване за чувствителност и
изготвя сертификати за инвитродиагностични
ветеринарномедицински средства.“
23. Думите „Раздел II Специализирани
структури за научноизследователска и лабораторна дейност“ се заменят с „Глава седма.
Специализирани структури за научноизследователска и лабораторна дейност“.
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24. В чл. 41, ал. 3 думите „който е хабилитирано лице по ветеринарна медицина“ се
заличават.
25. Досегашната глава седма става глава
осма.
26. В чл. 47, ал. 2 думите „ЦОР, директорите на ОДБХ“ се заменят с „директорите
на ЦОР, ОДБХ“.
27. Приложението към чл. 9, ал. 4 се изменя така:
„Приложение
към чл. 9, ал. 4
Численост на персонала в административните
звена на Българската агенция по безопасност
на храните – 2663 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителни директори
3
Главен секретар
1
дирекция „Вътрешен одит“
10
Обща администрация
64
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопанска
дейност“
20
дирекция „Правна“
14
дирекция „Административно и
информационно обслужване, връзки
с обществеността и инвестиции“
30
Специализирана администрация
2323
в т.ч.:
Главна дирекция „Координация и
контрол“
2186
дирекция „Растителна защита и
контрол“
36
дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните и контрол
на фуражите“
22
дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“
20
дирекция „Контрол на храните и
граничен контрол“
30
дирекция „Лабораторни дейности и
контрол на качеството“
11
дирекция „Европейска координация,
международно сътрудничество и
обучение и квалификация“
18
Център за оценка на риска
33
Специализирани структури
228
в т.ч.:
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
130
Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология
49
Централна лаборатория за химични
изпитвания и контрол
27
Централна лаборатория по карантина
на растенията
22“
§ 4. В Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление
№ 226 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 и 79 от
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2009 г., бр. 84 и 101 от 2010 г., бр. 14 от 2012 г.
и бр. 62 от 2013 г.), в приложението към чл. 2,
ал. 1 се правят следните изменения:
1. На ред „Обща численост на персонала на
Селскостопанската академия“ числото „2540“
се заменя с „2340“.
2. На ред „Централно управление“ числото
„66“ се заменя с „60“.
3. На ред „Администрация“ числото „63“
се заменя с „57“.
4. На ред „Научни институти“ числото
„2465“ се заменя с „2272“.
5. На ред „Национален земеделски музей – София“ цифрата „9“ се заменя с „8“.
§ 5. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, приет с Постановление
№ 85 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2001 г., бр. 64 и 111 от 2003 г., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 76 от 2008 г., бр. 9
от 2011 г. и бр. 48 и 103 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 1 числото „189“ се заменя
със „179“.
2. В приложението към чл. 11, ал. 1:
а) на ред „Обща численост на служителите
в организационните структури и административните звена на агенцията“ числото „189“ се
заменя със „179“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„21“ се заменя с „20“;
в) на ред „дирекция „Административно
и финансово обслужване“ числото „21“ се
заменя с „20“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „166“ се заменя със „157“;
д) на ред „Главна дирекция „Сортоизпитване, апробация и семеконтрол“ с териториални
звена“ числото „148“ се заменя със „140“;
е) на ред „дирекция „Централна лаборатория“ числото „18“ се заменя със „17“.
§ 6. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури,
приет с Постановление № 95 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 14 от 2012 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
земеделието и храните, със седалище Бургас
и с адрес за местоизвършване на дейността
си и за кореспонденция на територията на
страната с всички юридически и физически
лица: гр. София, п.к. 1606, бул. Христо Ботев
17, ет. 4.
(2) Агенцията е администрация, която
подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява
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технически дейността му и извършва дейности
по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.“;
б) в ал. 3 след думите „рибностопански
води“ се добавя „и обекти“ и накрая се поставя запетая и се добавя „както и осъществява
други дейности, възложени є със закон или
с акт на Министерския съвет“;
в) създават се ал. 5 и 6:
„(5) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури, Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ осъществяват съвместна дейност по регистрацията и контрола на
риболовните кораби. Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури води регистър на
риболовните кораби.
(6) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури осъществява при необходимост
съвместна дейност с Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), с Агенция „Митници“ и с
всички служби, осъществяващи задължителен
граничен контрол, за наблюдение и контрол
на риболовните кораби, риболова и рибностопанските дейности в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни
пунктове, пристанищата, вътрешните морски
води, териториалното море, прилежащата зона,
континенталния шелф, изключителната икономическа зона, българския участък на река
Дунав и в другите гранични реки и водоеми,
при внос и износ на риба, рибни продукти и
аквакултури.“
2. В чл. 5, ал. 1:
а) в т. 1 думата „негови“ се заличава, а
думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3 – 6“;
б) в т. 15 накрая се поставя запетая и се
добавя „създава и закрива отдели и сектори“;
в) създават се т. 22 – 25:
„22. възлага на юрисконсултите на агенцията осъществяването на процесуалното
представителство пред всички съдилища и
административни органи на територията на
Република България;
23. контролира постъпването на информация на интернет страницата на агенцията,
касаеща дейността є;
24. участва при осъществяването на съвместни проверки и проекти за прилагане и
адаптиране към българските условия на успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в страните – членки на ЕС;
25. осъществява и други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от министъра на земеделието и храните съобразно
правомощията му.“
3. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно
обслужване, финансово-стопански дейности,
управление на собствеността и информационно обслужване.“
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4. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Дирек ци я „А дминистративноправно обслужване, финансово-стопански
дейности, управление на собствеността и
информационно обслужване“:
1. оказва правна помощ на изпълнителния
директор и на специализираната администрация на агенцията с оглед законосъобразното
осъществяване на техните функции;
2. осигурява процесуалното представителство на агенцията и защитата на държавните
интереси по правни спорове;
3. предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията;
4. изготвя на базата на техническото задание
документацията за участие в процедурите за
възлагане на обществени поръчки и участва
със свои представители в работата на комисиите, като следи за законосъобразността
на процедурите по Закона за обществените
поръчки (ЗОП);
5. участва в разработването на проекти на
нормативни актове и дава становища по тях
при възлагане;
6. участва в разработването и съгласува
проекти на индивидуални и общи админис
тративни актове;
7. изготвя проекти на актовете и документите, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения със служителите в агенцията
и с налагането на дисциплинарни наказания
и търсенето на имуществена отговорност
по реда на Закона за държавния служител и
Кодекса на труда;
8. организира управлението и развитието
на човешките ресурси, като:
а) изготвя и актуализира длъжностното
разписание на агенцията;
б) изготвя поименното разписание на
длъжностите в агенцията;
в) подпомага разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на
държавните служители и на лицата, работещи
по трудово правоотношение в агенцията;
г) съхранява служебните досиета на държавните служители и трудовите досиета на
лицата по трудово правоотношение в агенцията
и ги поддържа в съответствие с изискванията
на закона;
д) поддържа автоматизирана система за
управление на човешките ресурси;
9. прави предложения за развитие на организационната и управленската структура
на агенцията;
10. разработва проекти на вътрешноорганизационни документи за планиране, подбор,
атестиране, развитие на персонала и организация на труда;
11. разработва основни насоки, проучва,
анализира и обобщава потребностите от обучение и изготвя годишен план за задължително
и специализирано обучение на служителите
на агенцията;
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12. осигурява условия за професионално
и служебно развитие на персонала, както
и организи ра п ровеж дането на неговото
обучение съгласувано с главния секретар
на агенцията;
13. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност в агенцията;
14. води отчетност и осигурява информация
за входящата и изходящата кореспонденция;
15. осъществява предварителен контрол
за законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с нефинансовата дейност;
16. подпомага дейности, свързани с прилагането на Оперативната програма;
17. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, планира и
координира осъществяването є, като:
а) информира обществеността за политиката на агенцията и за осъществяваните от
нея програми и дейности;
б) организира публичните изяви на изпълнителния директор, заместник изпълнителния
директор и служителите на агенцията;
в) отговаря за координацията на взаимоотношенията с браншовите организации в
областта на рибарството и аквакултурите;
г) отговаря за дизайна, поддържането
и ежедневното актуализиране на интернет
страницата на агенцията, като публикува
информация;
д) изготвя и координира програмата на
изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на агенцията;
е) изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на агенцията;
ж) подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните командировки на служителите на агенцията;
з) координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари и
дискусии;
18. отговаря за правилната организация на
счетоводството и отчетността на агенцията;
19. съставя проекта на бюджет на агенцията;
20. изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости;
21. изготвя ежемесечни и т римесечни
отчети за касово изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове;
22. изготвя годишния финансов отчет на
агенцията;
23. изготвя отчета за изпълнението на програмния и ориентиран към резултати бюджет;
24. подпомага ръководството и служителите
на агенцията за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси и за
опазването на собствеността;
25. подготвя предложения до министъра
на земеделието и храните за необходимите
корекции по изпълнението на бюджета на
агенцията;
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26. извършва счетоводно от чи тане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация и по счетоводни сметки от
сметкоплана на бюджетните предприятия;
27. организира събирането и опазването
на финансово-счетоводната информация на
хартиен и електронен носител, както и ползването є от счетоводния архив;
28. контролира опазването на движимото
и недвижимото имущество и провеждането
на инвентаризации;
29. дава методически указания на регионалните центрове на агенцията относно текущото
счетоводно отчитане;
30. планира процедурите за възлагане на
обществени поръчки, по които възложител е
агенцията, участва със свои представители
в работата на комисии по ЗОП, координира
извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, и контролира финансовото изпълнение на сключените въз основа
на тях договори;
31. организира и осъществява материалнотехническото обслужване на регионалните
центрове на агенцията, разпределянето и
опазването на дълготрайните активи и поддръжката на техниката в администрацията;
32. организира правилното ползване и
управление на собствеността на агенцията;
33. планира и подпомага изпълнението на
инвестиционни програми на агенцията;
34. организира и контролира транспортното
обслужване на агенцията;
35. изготвя ведомостите и изплаща работните заплати и подава необходимата информация
в териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите и в районното управление „Социално осигуряване“;
36. подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление
и контрол;
37. изготвя и прилага вътрешните правила
за работната заплата в агенцията.“
5. Член 13 се отменя.
6. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „5 регионални центъра със
статут на отдели и 27 сектора“ се заменят с
„28 териториални звена – 27 отдела „Рибарство
и контрол“ и отдел „Център за наблюдение
на риболовните кораби“;
б) в ал. 3 думата „секторите“ се заменя с
„отделите“;
в) в ал. 4 думата „сектор“ се заменя с
„отдел“;
г) алинея 5 се отменя;
д) в ал. 6 думите „регионалните центрове“
се заменят с „отделите“.
7. В чл. 15:
а) в ал. 1:
аа) в т. 3 думите „регионалните центрове
на агенцията“ се заменят с „отделите „РК“;
бб) създава се т. 4:
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„4. осъществява функции по разработване
на методически указания, изготвяне на обобщени отчети и анализи, координиране на
дейностите, свързани с осъществяването на
регистрационните и разрешителните режими,
осигуряване на специализирано оборудване,
предлага организирането на обучения за повишаване на квалификацията на служителите в
страната, както и контролни функции по ЗРА.“;
б) в ал. 3 думите „Секторите РК“ се заменят
с „Отделите“.
8. В чл. 15а, т. 1 думите „Общностното
право“ и „Общността“ се заменят съответно с
„правото на ЕС“ и „ЕС“.
9. В чл. 16:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2, буква „б“ думата „Общността“ се
заменя с „ЕС“;
бб) в т. 6 след думата „информираност“ се
поставя запетая и се добавя „прозрачност“;
вв) в т. 9 думите „както и в регистъра на
обществените поръчки в Министерството на
земеделието и храните“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „секторите на регионалните
центрове на агенцията“ се заменят с „отделите
на Главна дирекция „Рибарство и контрол“.
10. В приложението към чл. 6, ал. 2:
а) на ред „Численост на персонала в организационните структури и административните
звена на агенцията“ числото „299“ се заменя
с „292“;
б) думите „дирекция „Административноправно обслужване“ 19“ се заменят с „дирекция
„Административно-правно обслужване, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и информационно обслужване“ 34“;
в) ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ 15“
се заличава;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „260“ се заменя с „253“;
д) на ред „Главна дирекция „Рибарство и
контрол“ числото „185“ се заменя със „178“;
е) думите „в т. ч. 5 регионални центъра и
27 сектора“ се заменят с „27 отдела „Рибарство
и контрол“ и отдел „Център за наблюдение на
риболовните кораби“.
§ 7. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, приет с
Постановление № 85 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 107 от 2000 г., бр. 88 от 2001 г., бр. 111 от
2003 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 76 от 2008 г.
и бр. 90 от 2009 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1 се създават т. 9 – 13:
„9. подготвя и предлага на министъра на
земеделието и храните национална стратегия
за дейността на агенцията;
10. предлага на министъра на земеделието
и храните за утвърждаване годишния проектобюджет на агенцията;
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11. обявява списъка на информацията,
подлежаща на класификация като служебна
тайна в съответствие със Закона за защита на
класифицираната информация;
12. сформира екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;
13. утвърждава процедури и вътрешни правила, свързани с дейността и организацията
на работа на агенцията, в рамките на своята
компетентност.“
2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия на
агенцията, свързани с финансовата є дейност.
(2) При осъществяване на предварителния
контрол финансовият контрольор изразява мнение за законосъобразността на предстоящите
решения за поемане на задължения или за
извършване на разходи.
(3) Финансовият контрольор е подчинен на
изпълнителния директор. Функциите на финансов контрольор се изпълняват от определен със
заповед на изпълнителния директор служител
на агенцията.“
3. Създава се чл. 10б:
„Чл. 10б. (1) Служителят по сигурността на
информацията е пряко подчинен на изпълнителния директор.
(2) Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение
на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, като:
1. следи за спазването на изискванията на
ЗЗКИ и на международните договори във връзка
със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицирана информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на документите;
5. извършва обикновено проучване и осъществява процедури по чл. 47 ЗЗКИ и води
регистър на проучените лица;
6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане срока на разрешенията, при напускане
или преназначаване на служители, както и
при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
7. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелства, свързани
с издадени разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
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9. следи за правилното определяне на нивата
на класификация на информацията в агенцията;
10. организира и провежда обучение на служителите в агенцията в областта на защитата
на класифицираната информация;
11. съхранява преписи от актове за държавна
собственост на имоти, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна
тайна, които се управляват от агенцията;
12. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(3) Служителят по сигурността на информацията контролира воденето на регистратура за
класифицираната информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване
и предаване на класифицираната информация.
(4) Служителят по сигурността на информацията подпомага изпълнителния директор
на агенцията, като:
1. участва в изготвянето на противопожарните и мобилизационните планове на агенцията,
разработва план за привеждане на агенцията от
мирно на военно положение, военновременен
план и план за разсредоточаване и евакуация;
2. отговаря за дейността по отбранителномобилизационната подготовка;
3. разработва план за действие при екстремни обстоятелства и провежда съответните
мероприятия;
4. разработва план за охрана на агенцията
чрез физически и технически средства и следи
за изпълнението му;
5. осъществява връзки и взаимодействия с
националните служби по отношение на мобилизационните дейности и гражданската защита.“
4. В чл. 11:
а) в ал. 1 числото „598“ се заменя с „593“;
б) алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Общата администрация осигурява оперативно дейността на агенцията и е организирана
в дирекция „Финансови, админис-тративни и
правни дейности“.
(4) Специализираната администрация осъществява основните функции на агенцията и е
организирана в Главна дирекция „Техническо
и информационно обслужване“ и териториални звена – регионални дирекции „Борба с
градушките“.“
5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Дирекция „Финансови, административни и правни дейности“:
1. изготвя годишния проектобюджет, средносрочни и дългосрочни бюджетни прогнози
на агенцията;
2. отговаря за организацията на финансовата дейност, счетоводството и отчетността
на агенцията в съответствие с разпоредбите
на Закона за счетоводството, Националните
счетоводни стандарти, Националния сметкоплан на бюджетните предприятия, закона за
държавния бюджет на Република България,
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Закона за устройството на държавния бюджет,
Закона за държавния служител, Кодекса на
труда и други нормативни актове;
3. организира съхранението на финансовосчетоводната информация на хартиен и електронен носител съгласно нормативните актове:
4. изгражда и поддържа административна
информационна система и база данни, необходими за функционирането на агенцията;
5. разработва инвестиционната програма на
агенцията и отчита изпълнението на капиталовите разходи;
6. инициира и извършва разплащания чрез
Системата за електронни бюджетни разплащания „СЕБРА“;
7. осъществява методическо ръководство
на служителите от общата администрация на
регионалните дирекции относно текущото и
периодичното счетоводно отчитане и администриране на персонала;
8. отговаря за съхранението, поддържането
и отчетността на имуществото на агенцията,
организира управлението на активите на агенцията, осъществява материално-техничес-кото
снабдяване, организира и контролира провеждането на инвентаризации;
9. отговаря за правното обслужване на агенцията, осигурява процесуално представителство
и защита по правни спорове;
10. изготвя проекти на актове и документи,
свързани със служебните и трудовите правоотношения с работещите в агенцията;
11. организира и подпомага цялостния процес
по управлението на персонала на агенцията в
сътрудничество с ръководителите на основните
структурни звена;
12. организира и осъществява деловодната
дейност на агенцията;
13. планира и организира обучения за повишаване квалификацията на служителите на
агенцията;
14. подготвя и организира процедури по
обществени поръчки;
15. отговаря за поддържане и съхранение на
административния архив на агенцията.“
6. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Главна дирекция „Техническо и
информационно обслужване“:
1. организира научно-технически разработки
и нови технологии, изготвя методически указания и осъществява методическо ръководство
и контрол на работата по радарно наблюдение
на атмосферата, проследяване на атмосферни
процеси и активни въздействия върху неблагоприятни атмосферни процеси;
2. осигурява предаване на радарна метеорологична информация в реално време на
заинтересовани организации и ведомства;
3. съдейства за информационното и консултантското обслужване на селскостопанските
производители за предстоящи неблагоприятни
атмосферни процеси;
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4. изгражда и поддържа информационна
система от база данни, необходими за дейността
на агенцията, и осигурява комуникационноинформационните системи между отделните
структури и звена;
5. осигурява необходимите технически средства и съоръжения и тяхната поддръжка за
радарно наблюдение на атмосферата и провеждане на активни въздействия, както и изготвя
анализи за техническото състояние на наличните
основни средства;
6. изготвя и предоставя на изпълнителния
директор годишен отчет за дейността по активни въздействия, наблюдение на атмосферата и
проследяване на атмосферни процеси;
7. участва в изграждането на национални
системи за ранно предупреждение за настъпващи
неблагоприятни атмосферни явления;
8. участва в междуведомствени срещи,
имащи отношение към радарното наблюдение
на атмосферата и провеждането на активни
въздействия;
9. организира обучение и подготовка на кадри
в специализираната администрация и дава достъп за самостоятелна работа за провеждане на
операции по активни въздействия по утвърдена
от изпълнителния директор програма;
10. организира дейността по безопасност и
здраве при работа.
(2) Регионалните дирекции осъществяват:
1. активни въздействия върху неблагоприятни
атмосферни процеси, като работата с противоградови ракети се осъществява само в зоните,
определени с акт на Министерския съвет;
2. радарно наблюдение на атмосферата и
проследяване на атмосферни процеси;
3. организация и управление на работата на
ракетните площадки;
4. анализ на проведени въздействия върху
неблагоприятни атмосферни процеси;
5. поддържане изправността на техниката
и своевременно снабдяване с необходимите
консумативи;
6. управление на човешките ресурси и
квалификацията им в съответната регионална
дирекция;
7. финансово-счетоводно опериране с бюджетни средства.“
7. В приложението към чл. 11, ал. 1:
а) на ред „Обща численост на служителите
в организационните структури и административните звена на агенцията“ числото „598“ се
заменя с „593“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„35“ се заменя с „33“;
в) думите „дирекция „Правно-икономическо и социално регулиране“ 35“ се заменят с
„дирекция „Финансови, административни и
правни дейности“ 33“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „560“ се заменя с „557“;
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д) думите „Главна дирекция „Производствено-техническо и информационно обслужване“
560“ се заменят с „Главна дирекция „Техническо
и информационно обслужване“ с териториалните звена 557“.
§ 8. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2013 г. (ДВ, бр. 77 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 1, т. 28 думите „както и поддържането на системите за видеонаблюдение“
се заличават.
2. В чл. 28 се създава т. 30:
„30. осигурява поддържането на системите за
видеонаблюдение в сградата на министерството.“
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7696

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
ОТ 16 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., бр. 8 от 2012 г.
и бр. 47, 62 и 74 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Точки 1 – 5 се изменят така:
„1. организира и координира управлението, наблюдението, контрола и отчитането на
изпълнението на Националната програма за
развитие: България 2020;
2. одобрява проект на тригодишен план за
действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, и ежегодната
му актуализация, съдържаща годишен отчет за
изпълнението, и ги предлага за приемане от
Министерския съвет;
3. осигурява обвързването на националното финансиране на Националната програма
за развитие: България 2020, в съответствие
с параметрите на средносрочната бюджетна
прогноза за съответния период и със закона
за държавния бюджет на Република България
за съответната година;
4. координира осигуряването на съответствие на националните и секторните стратегии,
планове и програми, както и на програмните
документи, изготвяни във връзка с членството
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на Република България в Европейския съюз,
с целите и приоритетите на Националната
програма за развитие: България 2020;
5. предлага за одобряване от Министерския
съвет приоритети за икономическото и социалното развитие на Република България;“.
2. В т. 10 думите „изразява становище по“
се заменят с „координира“.
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Управлението, наблюдението,
контролът и отчитането на изпълнението на
Националната програма за развитие: България
2020, по приоритети се ръководи от:
1. министъра на образованието и науката – за приоритет 1 „Подобряване на достъпа
и повишаване на качеството на образованието
и обучението и качествените характеристики
на работната сила“;
2. министъра на труда и социалната политика – за приоритет 2 „Намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване“;
3. министъра на регионалното развитие – за
приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал“;
4. министъра на земеделието и храните – за
приоритет 4 „Развитие на аграрния отрасъл
за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена
стойност при устойчиво управление на природните ресурси“;
5. министъра на икономиката и енергетиката – за приоритет 5 „Подкрепа на иновационните и инвестиционните дейности за повишаване
на конкурентоспособността на икономиката“;
6. заместник министър-председателя по
икономическото развитие – за приоритет 6
„Укрепване на институционалната среда за
по-висока ефективност на публичните услуги
за гражданите и бизнеса“;
7. министъра на икономиката и енергетиката – за приоритет 7 „Енергийна сигурност и
повишаване на ресурсната ефективност“;
8. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – за приоритет
8 „Подобряване на транспортната свързаност
и достъпа до пазари“.
(2) Изпълнението на мерките по хоризонталните политики, предвидени в Националната програма за развитие: България 2020, се
ръководи от министъра, в чиято специална
компетентност е провеждането на съответната
политика.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министър-председателят
и министър на външните работи“ се заменят
със „заместник министър-председателят по
икономическото развитие“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Членове на съвета са:
1. министърът на финансите;
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2. министърът на икономиката и енергетиката;
3. министърът на труда и социалната политика;
4. министърът на земеделието и храните;
5. министърът на регионалното развитие;
6. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 4. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „за европейското развитие
на България 2009 – 2013 г.“ се заличават.
2. Точка 6 се отменя.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 2, т. 3, 6 – 9“ се заменят с „чл. 2, т. 5 – 10“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дирекция „Икономическа и финансова
политика“ на Министерството на финансите
подпомага експертно дейността на съвета по
чл. 2, т. 1 – 4.“
§ 6. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Към съвета се създава Координационен комитет за управление, наблюдение,
контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020,
наричан по-нататък „комитета“.
(2) Председател на комитета е министърът
на финансите, който е отговорен за цялостното
управление, наблюдение и контрол на изпълнението на Националната програма за развитие:
България 2020.
(3) Членове на комитета са заместник-министри, отговорни за изпълнението на политиките,
заложени в Националната програма за развитие:
България 2020, определени от съответния министър, началникът на политическия кабинет
на заместник министър-председателя по икономическото развитие, както и председателят
на Националния статистически институт.
(4) Поименният състав на комитета се определя със заповед на министър-председателя.
(5) Комитетът подпомага съвета при изпълнение на функциите му по чл. 2, т. 1 – 4, като:
1. осигурява подготовката, изпълнението и
отчитането на тригодишния план за действие
за изпълнението на Националната програма
за развитие: България 2020, и ежегодната му
актуализация, съдържаща годишен отчет за
изпълнението, и предлага проектите за одобряване от съвета съгласно чл. 2, т. 2;
2. предоставя информация относно изпълнението на секторните стратегически документи и
приноса им към изпълнението на Националната
програма за развитие: България 2020;
3. следи напредъка при постигането на целите
и приоритетите и хоризонталните политики на
Националната програма за развитие: България
2020, изготвя препоръки за коригиращи мерки
при неизпълнение на програмата или на части
от нея и докладва на съвета;
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4. обсъжда и предлага промени в Националната програма за развитие: България 2020,
и в тригодишния план за действие;
5. одобрява междинните и последващата
оценка за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020;
6. изпълнява и други задачи, свързани с
Националната програма за развитие: България
2020, възложени му от съвета.
(6) Комитетът изработва правила за своята
работа, които се приемат от съвета.
(7) Функциите на секретариат на комитета
се изпълняват от дирекция „Икономическа и
финансова политика“ на Министерството на
финансите, която:
1. обобщава и анализира информация във
връзка с изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, подадена от
релевантните министерства и координационни
органи на оперативно ниво;
2. проследява и осигурява обвързаност и
допълняемост между различните приоритети
и интервенции по отношение на заложените
стратегически цели и докладва на комитета;
3. подпомага и координира междинните и
последващата оценка на Националната програма за развитие: България 2020;
4. подготвя образци и други документи за
работата на комитета;
5. изготвя становища и експертни заключения
във връзка с изпълнението на Националната
програма за развитие: България 2020.
(8) Министърът на финансите докладва периодично на съвета за резултатите от работата
на комитета и предлага проекти на решения
по чл. 4, ал. 5.“
§ 7. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1 навсякъде думите „Националната
програма за развитие на Република България“
се заменят с „Националната програма за развитие: България 2020“.
2. Създава се § 2а:
„§ 2а. Годишната актуализация на тригодишния план по чл. 2, т. 2, съдържаща годишен
отчет за изпълнението, се разработва и внася за
одобряване от съвета ежегодно до 15 октомври.“
Заключителни разпоредби
§ 8. В тримесечен срок от влизането в сила
на постановлението съветът одобрява проект
на тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие:
България 2020.
§ 9. В двумесечен срок от влизането в сила
на постановлението съветът приема Указания
за разработването на национални стратегически
документи.
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7820
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 5
от 8 октомври 2013 г.

за сертифициране и проверка на мощността на
двигателите на риболовните кораби, вписани
в регистъра на риболовните кораби
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
и условията за сертифициране и проверка на
мощността на двигателите на риболовните
кораби, вписани в регистъра на риболовните
кораби на Република България.
Чл. 2. Риболовен кораб, на който мощността
на двигателя надхвърля вписаната в разрешителното за стопански риболов мощност, не
може да извършва риболов.
Раздел II
Сертифициране на мощността на двигателите
на риболовните кораби
Чл. 3. (1) На сертифициране на мощността на
двигателя подлежат всички риболовни кораби,
чиято задвижваща мощност надхвърля 120 kW,
включително и риболовни кораби с монтиран
нов или заместващ двигател и такъв, претърпял технически изменения, с изключение на
корабите, използвани в аквакултурите.
(2) Проверката и сертифицирането на мощността на двигателите на риболовните кораби,
вписани в регистъра на риболовните кораби, се
осъществява от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ (ИАМА).
(3) Изпълнителната агенция „Морска администрация“ може да възложи сертифицирането
на двигателите на призната класификационна
организация, която притежава необходимия
опит в техническото изпитване на мощността
на двигателя.
(4) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури (ИАРА) закупува и предоставя
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ измервателните уреди за проверка
на мощността на двигателите на риболовните
кораби и ежегодно осигурява необходимия брой
консумативи за предвидения брой проверки.
Чл. 4. (1) На всеки риболовен кораб след
проверката по чл. 3, ал. 2 задвижващият двигател се сертифицира за декларираната макси-
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мална постоянна мощност и същата се вписва
в разрешителното за стопански риболов.
(2) На риболовен кораб, притежаващ сертификат за двигателя, не е разрешено използването
на нов, заместващ или претърпял технически
изменения двигател, ако същият не е сертифициран в съответствие с тази наредба.
Чл. 5. В издадения сертификат по приложение № 1 за задвижващия двигател се включва
описание най-малко на следните характеристики:
1. модел на двигателя;
2. сериен номер;
3. горивна апаратура;
4. турбокомпресор;
5. вид гориво;
6. блок за управление на двигателя.
Чл. 6. При издаването на сертификата се
вземат предвид всички документи, предоставящи съответната информация за мощността на
двигателя на кораба и всички свързани с нея
технически характеристики, в т.ч. и спецификациите от каталога на производителя на двигателя.
Чл. 7. (1) Притежателят на разрешително
за стопански риболов уведомява Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
преди монтирането на нов двигател или преди
заместването или техническото изменение на
съществуващия двигател.
(2) Двигател се смята за претърпял технически изменения, ако някои от неговите основни
части, в т.ч. оборудване за впръскване, клапани
или турбокомпресор, бутала, цилиндрови втулки,
мотовилки, цилиндрови глави, са били видоизменени или заменени с нови части с различни
технически спецификации, които са довели до
различна мощност, или когато настройките
на двигателя, като настройки за впръскване,
конфигурация на турбокомпресора или ход на
клапана са били променени.
Чл. 8. (1) Риболовните кораби с двигатели,
чиято задвижваща мощност надхвърля 120 kW,
подлежат на ежегодна проверка за съответствие
на издадения сертификат с действителната
максимална постоянна мощност към момента
на извършване на проверката.
(2) Проверките по предходната алинея
се извършват в съответствие с изработен от
ИАМА график.
Раздел III
Проверка на мощността на двигателя
на риболовен кораб
Чл. 9. Двигателите на корабите, неподлежащи на сертифициране на мощността, подлежат
на проверка на мощността на двигателя в съответствие с план за статистически извадки за
идентификация на риболовни кораби, за които
има риск от деклариране под действителната
мощност на задвижващия двигател.
Чл. 10. (1) Планът по чл. 9 се изготвя от
ИАРА и се предоставя за одобрение на ИАМА
въз основа на следните критерии на риск:
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1. риболовни кораби, извършващи видове
риболов, които подлежат на режими на риболовно усилие, ако такива са въведени;
2. риболовни кораби, подлежащи на ограничения за мощност, ако такива са въведени;
3. риболовни кораби, за които съотношението
между мощност на задвижващия двигател (kW)
и тонаж на кораба (БТ) е с 50 % по-ниско от
средното съотношение за същия тип кораби,
вид уреди и целеви видове съобразно избраната сегментация на флота и/или използваните
риболовни уреди и/или целеви видове;
4. риболовни кораби, извършващи или
извършвали улов на квотиран вид риба през
последните три години;
5. други критерии.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури изготвя списък на риболовните
кораби по групи, отговарящи на всеки един
от критериите по ал. 1, и го представя на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
за изпълнение.
(3) С цел проверка въз основа на списъка
по ал. 2 се прави случайна извадка на риболовните кораби.
(4) Изисква се размерът на извадката по
ал. 3 да е равен на закръгления до най-близкото
цяло число корен квадратен от броя риболовни
кораби в съответната група.
Чл. 11. На риболовните кораби, включени в
извадката по чл. 10, ал. 3, се проверява цялата
техническа документация, посочена в чл. 41,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на
Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на
система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата
политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО)
№ 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005,
(ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО)
№ 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007,
(ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО)
№ 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006
(ОВ, L 343, 22.12.2009 г.), както и спецификациите от каталога на производителя на двигателя,
когато такъв е наличен.
Чл. 12. (1) След извършване на проверката
на документацията по чл. 11 при наличие на
обосновано съмнение, че мощността на двигателя на даден риболовен кораб е по-голяма от
декларираната мощност, вписана в разрешителното за стопански риболов, служители от
ИАМА и ИАРА извършват съвместна проверка
на мощността на двигателя.
(2) При провеждане на измервания на борда
на риболовен кораб на задвижващата мощност
в рамките на физическа проверка на мощността
на задвижващия двигател мощността на задвижващия двигател може да бъде измерена в найдостъпната точка между витлото и двигателя.
(3) Ако мощността на задвижващия двигател е измерена след редуктора, се прави
подходяща корекция на измерването, за да се
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изчисли мощността на задвижващия двигател
при изходящия фланец на двигателя в съответствие с определението в чл. 5, параграф 1
от Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от
22 септември 1986 г. (ОВ, L 274, 25.09.1986 г.),
определящ характеристиките на риболовните
кораби. Корекцията отчита загубите на мощност,
причинени от скоростната кутия, въз основа на
официалните технически данни, предоставени
от производителя на скоростната кутия.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
Мощност на двигателя съответства на определението в член 5, параграф 1 от Регламент
(ЕИО) № 2930/86 на Съвета, определящ характеристиките на риболовните кораби.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 45а, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. В шестмесечен срок от влизане в сила
на тази наредба, риболовните кораби, чиято
задвижваща мощност надхвърля 120 kW, преминават проверка и сертифициране на мощността
на двигателите.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на ИАМА и на
изпълнителния директор на ИАРА.
Министър на земеделието и храните:
Димитър Греков
Министър на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията:
Данаил Папазов
Приложение № 1
към чл. 5
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
Сертификат за съответствие
на пропулсивната мощност на кораба
Издаден съгласно
Европейски регламент № 1224/2009
по пълномощие от Правителството
на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Име
на
кораба

ИМО
номер/
позивни

Пристанище Бруто Декларирана
на
тонаж
мощност
регистрация
(киловата)

Данни за двигателя:
– Производител:
– Moдел:
– Сериен номер:
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Вид на горивото:
ГПВН (горивонагнетателна помпа):
Tурбонагнетател:
Блок за управление:

Настоящото удостоверява, че:
1. Корабът е освидетелстван съгласно Европейски регламент № 1224/2009.
2. Задвижващата мощност на кораба не надвишава официално декларираната.
Дата на извършената проверка: ...................
Сертификатът е с валидност до: ...................
Издаден в ……………………… на .....................
№
Директор Морска администрация : - ………: ...….
Печат с герб
(………………………..)
REPUBLIC OF BULGARIA
Ministry of transport, information technology
and communications
Maximum continous engine power certificate
Issued under
the EU REGULATION № 1224/2009
under the authority of the Government
of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION
OF BULGARIA
Name
of
ship

IMO №/
Distinctive
number or
letters

Port of
registry

Gross
Tonnage
(GT)

Declared
MCEP
(kW)

Engine data:
– Manufacturer:
– Model:
– Serial №:
– Fuel type:
– HPFP (high pressure fuel pump):
– Turbocharger data:
– Engine control module:
This is to certify:
1. That the ship has been surveyed in accordance
with the EU REGULATION № 1224/2009.
2. That the survey verify that the MCEP (Maximum
Continous Engine Power) of the ship's propulsion is
whit in limits of the official declaration.
Completion date of survey on which this certificate is based: ............................................................
This certificate is valid until .............................
Issued at ………..... on the … day of ......., 20…..
№
DIRECTOR,
Seal MARITIME
ADMINISTR ATION - ……….: ____________

7665

(Signature of
authorized
official
issuing the
certificate)
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1626
от 9 октомври 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила
молба вх. № 94-Х-35 от 2.10.2013 г. от г-жа Христина
Петкова Кирилова да бъде извършена промяна на
служебния адрес изменям Заповед № ЛС-04-72 от
2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно
служебния адрес на синдика Христина Петкова
Кирилова, като вместо „София, ул. Неофит Рилски
55, ет. 1, ап. 12“ се чете „София 1142, ул. Проф.
Фритьоф Нансен 37А, ет. 5“.
За министър:
И. Ангелов
7616

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
РЕШЕНИЕ № ТПрГ-1
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 43, ал. 9 и чл. 47, ал. 3 от
Закона за енергетиката и чл. 33 от Наредба № 3
от 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране реши:
І. Обявява конкурс за издаване на лицензия
за извършване на дейността „разпределение на
природен газ“ на територията на община Смолян
при следните условия:
1. Предмет на конкурса.
Определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ“
на територията на община Смолян.
2. Срокове за изграждане на отделните части
на газоразпределителната мрежа.
Сроковете за изграждане на отделните части от
цялата газоразпределителна мрежа на територията
на община Смолян са не по-късно от 10 години от
издаване на лицензията за извършване на дейността
„разпределение на природен газ“ и са в съответствие
с бизнес плана на спечелилия конкурса участник.
3. Условия и ред за провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР),
(комисията) при условията и по реда, посочени в
Закона за енергетиката, Наредба № 3 от 2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ)
и при спазване на изискванията, посочени в конкурсната документация.
4. Изисквания към кандидатите за участие в
конкурса.

Кандидат за участие в конкурса може да бъде
юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за европейското
икономическо пространство, което притежава
технически и финансови възможности, материални
и човешки ресурси и организационна структура
за осъществяване на дейността по лицензията и
за което не са налице обстоятелствата по чл. 40,
ал. 4 и 5 от Закона за енергетиката.
Чуждестранно лице, което не е регистрирано
по законодателството в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за европейското икономическо
пространство, може да участва в конкурса при условията на чл. 46, ал. 5 от Закона за енергетиката.
5. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в конкурса.
Кандидатите за участие в конкурса прилагат документ за внесена парична гаранция или безусловна
и неотменима банкова гаранция от българска или
чуждестранна банка в размер 30 000 лв., със срок
на валидност до приключване на процедурата за
провеждане на конкурса с издаване на лицензия
на спечелилия конкурса кандидат. Паричната гаранция се внася в БНБ – ЦУ, на името на ДКЕВР
по IBAN BG16BNBG 9661 3300 1420 01, BIC код:
BNBGBGSD.
6. Място и срок за получаване, цена и начин на
плащане на документацията за участие в конкурса.
Цената на конкурсната документация е
10 000 лв., платима в БНБ – ЦУ, на ДКЕВР по
IBAN BG78BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код:
BNBGBGSD.
Конкурсната документация се получава в стая
605 на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. от
1.11.2013 г. до 20.11.2013 г. вкл. и съгласно двустранно подписан опис за нейното съдържание,
предоставянето на издаден от БНБ документ,
удостоверяващ закупуването є, и след подписване
на декларация за опазване на тайната на сведенията, които се съдържат в нея, в 2 екземпляра
от лице с представителна власт по регистрацията
на търговеца.
7. Място, дата, час и условия за приемане на
заявления за участие в конкурса.
Заявленията за участие се подават всеки работен
ден от 9 ч. до 17 ч. до 21.04.2014 г. вкл. в Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране, София,
бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, стая 303, деловодство.
Заявлението се приема в деловодството и се
завежда с входящ номер при условие, че кандидатът
представи издадено от комисията удостоверение за
закупена конкурсна документация, от което да е
видно, че тя е закупена в срока по т. 6.
Получените заявления след датата по т. 7 не се
разглеждат от Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране. Документацията за участие
в конкурса не може да се изтегля обратно освен
при подаден писмен отказ от участие в рамките
на срока за подаване на заявления.
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Документация за участие в конкурса не се връща на кандидата след приключване на конкурса.
8. Дата, място и час на отваряне на постъпилите
заявления за участие в конкурса.
Процедурата по провеждане на конкурса ще
започне от 14 ч. на 24.04.2014 г. с отваряне на подадените предложения в сградата на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране, София,
бул. Княз Ал. Дондуков 8-10.
9. Срок за оценяване на предложенията.
Срокът за оценяване на предложенията е не
повече от 3 месеца от датата на отварянето им
съгласно чл. 34, ал. 5 НЛДЕ.
ІІ. Утвърждава конкурсна документация за
участие в конкурса за издаване на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен
газ“ на територията на община Смолян.
ІII. Одобрява образци на декларации по чл. 33,
ал. 3 във връзка с чл. 34, ал. 1, чл. 39, ал. 7 и чл. 39,
ал. 5 и 6 от Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране
на дейностите в енергетиката и образец на удостоверение за подаване на заявление за участие в
конкурс по чл. 37, ал. 2 НЛДЕ.
IV. Обявява средства за контакти при ДКЕВР:
телефони: 02/9359 684; 02/9359 682 и 02/9359 706;
факс: 02/ 988 87 82; e-mail: vdenkova@dker.bg и
hkotseva@dker.bg.
Решението може да бъде обжалвано само заедно
с решението за определяне на спечелилия конкурса
кандидат пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от съобщаване на последното.
Председател:
А. Тонева
7666

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СО-РД-40-75
от 13 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС при условията на чл. 60 АПК
нареждам:
Отчуждавам застроена реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.267 с площ на частта 31 кв. м
и част от сграда с идентификатор 68134.2822.267.2
с площ на частта 1,40 кв. м, попадащи в улица, по
която ще се изгражда обект: „Главен канализационен колектор ІІ – по ул. Стефан Дуньов до бул.
Връх Манчо“, въз основа на влязъл в сила план за
регулация на м. Модерно предградие, одобрен със
Заповед № РД-09-50-337 от 23.06.1997 г. и Заповед
№ РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на гл. архитект на
София, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Собственици:
а) на застроената реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.267 с площ 31 кв. м – неустановен собственик;
б) на частта от сградата с идентификатор
68134.2822.267.2:
1. Елза Лозанова Отузбирова – 1/6 ид. ч.;
2. Анета Лозанова Ганчева – 1/6 ид. ч.;
3. Миланка Димитрова Лозанова – 2/9 ид. ч.;
4. Тодор Горанов Тодоров – 1/18 ид. ч.;
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5. Камен Горянов Тодоров – 1/18 ид. ч.;
6. Кунка Тодорова Никова – 1/3 ид. ч.
Определям парично обезщетение в размер
4042 лв., от което:
а) за застроената реална част (с площ 31 кв. м) от
ПИ с идентификатор 68134.2822.267 – 3684 лв. – неустановен собственик;
б) за частта (с площ 1,40 кв. м) от сградата
с идентификатор 68134.2822.267.2, обезщетение в
размер 358 лв., разпределено, както следва:
1. Елза Лозанова Отузбирова – 59,67 лв.;
2. Анета Лозанова Ганчева – 59,67 лв.;
3. Миланка Димитрова Лозанова – 79,44 лв.;
4. Тодор Горанов Тодоров – 20,00 лв.;
5. Камен Горянов Тодоров – 20,00 лв.;
6. Кунка Тодорова Никова – 119,22 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение на неустановения собственик да се внесе
по сметка на Столичната община – IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 30.09.2013 г.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 30.09.2013 г. започва изплащането на определеното обезщетение по сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта предвид
следните обстоятелства:
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2013 г., приета с Решение № 73 на
Столичния общински съвет по протокол № 35 от
28.02.2013 г. и актуализирана с Решение № 263 по
протокол № 40 от 30.05.2013 г.
Изпълнението на обекта е от съществено значение за последващото изграждане на вътрешно
кварталната канализационна мрежа на квартала с
приемник „Главен канализационен колектор ІІ – по
ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“ и безспорно
служи за задоволяване потребностите на гражданите, живеещи на територията на квартала, което
обосновава голямата му обществена значимост.
Неосъществяването на обекта ще доведе до
неизпълнение на изискванията, заложени в Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води
от населените места с от 2000 до 10 000 екв. ж. и
над 10 000 екв. ж.
Предварителното изпълнение ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта да се връчи на заинтересованите
страни по реда на АПК.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є чрез Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от получаване
на тази заповед.
Кмет:
Й. Фандъкова
7539
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ЗАПОВЕД № СО-РД-40-78
от 13 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС при условията на чл. 60 АПК
нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор
68134.2822.566 с площ на частта 177 кв. м, попадаща
в улица, по която ще се изгражда обект: „Главен
канализационен колектор ІІ – по ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“, въз основа на влязъл в
сила план за регулация на м. Модерно предградие,
одобрен със Заповед № РД-09-50-337 от 23.06.1997 г.
и Заповед № РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на гл.
архитект на София, предвиждащ изграждане на
обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на неустановен собственик.
Определям парично обезщетение в размер
21 036 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение на неустановения собственик да се внесе
по сметка на Столичната община – IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед предвид
следните обстоятелства:
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2013 г., приета с Решение № 73 на
Столичния общински съвет по протокол № 35 от
28.02.2013 г. и актуализирана с Решение № 263 по
протокол № 40 от 30.05.2013 г.
Изпълнението на обекта е от съществено значение за последващото изграждане на вътрешнокварталната канализационна мрежа на квартала с
приемник „Главен канализационен колектор ІІ – по
ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“ и безспорно
служи за задоволяване потребностите на гражданите, живеещи на територията на квартала, което
обосновава голямата му обществена значимост.
Неосъществяването на обекта ще доведе до
неизпълнение на изискванията, заложени в Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води
от населените места с екв. ж. от 2000 до 10 000 и
екв. ж. над 10 000.
Предварителното изпълнение ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта да се връчи на заинтересованите
страни по реда на АПК.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є чрез Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от получаване
на тази заповед.
Кмет:
Й. Фандъкова
7540

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

ЗАПОВЕД № СО-РД-40-79
от 13 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС при условията на чл. 60 АПК
нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор
68134.2822.623 с площ на частта 221 кв. м, попадаща
в улица, по която ще се изгражда обект: „Главен
канализационен колектор ІІ – по ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“, въз основа на влязъл в
сила план за регулация на м. Модерно предградие,
одобрен със Заповед № РД-09-50-337 от 23.06.1997 г.
и Заповед № РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на гл.
архитект на София, предвиждащ изграждане на
обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на неустановен собственик.
Определям парично обезщетение в размер
26 659 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение на неустановения собственик да се внесе
по сметка на Столичната община – IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед предвид
следните обстоятелства:
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2013 г., приета с Решение № 73 на
Столичния общински съвет по протокол № 35 от
28.02.2013 г. и актуализирана с Решение № 263 по
протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС.
Изпълнението на обекта е от съществено значение за последващото изграждане на вътрешнокварталната канализационна мрежа на квартала с
приемник „Главен канализационен колектор ІІ – по
ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“ и безспорно
служи за задоволяване потребностите на гражданите, живеещи на територията на квартала, което
обосновава голямата му обществена значимост.
Неосъществяването на обекта ще доведе до
неизпълнение на изискванията, заложени в Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води
от населените места с екв. ж. от 2000 до 10 000 и
екв. ж. над 10 000.
Предварителното изпълнение ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта да се връчи на заинтересованите
страни по реда на АПК.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є чрез Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от получаване
на тази заповед.
Кмет:
Й. Фандъкова
7541

БРОЙ 91
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ЗАПОВЕД № СО-РД-40-81
от 13 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС при условията на чл. 60 АПК
нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор
68134.2822.644 с площ на частта 118 кв. м, попадаща
в улица, по която ще се изгражда обект: „Главен
канализационен колектор ІІ – по ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“, въз основа на влязъл в
сила план за регулация на м. Модерно предградие,
одобрен със Заповед № РД-09-50-337 от 23.06.1997 г.
и Заповед № РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на гл.
архитект на София, предвиждащ изграждане на
обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на неустановен собственик.
Определям парично обезщетение в размер
14 024 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение на неустановения собственик да се внесе
по сметка на Столичната община – IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед предвид
следните обстоятелства:
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2013 г., приета с Решение № 73 на
Столичния общински съвет по протокол № 35 от
28.02.2013 г. и актуализирана с Решение № 263 по
протокол № 40 от 30.05.2013 г.
Изпълнението на обекта е от съществено значение за последващото изграждане на вътрешно
кварталната канализационна мрежа на квартала с
приемник „Главен канализационен колектор ІІ – по
ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“ и безспорно
служи за задоволяване потребностите на гражданите, живеещи на територията на квартала, което
обосновава голямата му обществена значимост.
Неосъществяването на обекта ще доведе до
неизпълнение на изискванията, заложени в Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води
от населените места с екв. ж. от 2000 до 10 000 и
екв. ж. над 10 000.
Предварителното изпълнение ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта да се връчи на заинтересованите
страни по реда на АПК.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є чрез Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от получаване
на тази заповед.
Кмет:
Й. Фандъкова
7542

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

ЗАПОВЕД № СО-РД-40-82
от 13 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС при условията на чл. 60 АПК
нареждам:
Отчуждавам реална част от застроен ПИ с идентификатор 68134.2822.645 с площ на частта 50 кв. м,
попадаща в улица, по която ще се изгражда обект:
„Главен канализационен колектор ІІ – по ул. Стефан
Дуньов до бул. Връх Манчо“, въз основа на влязъл в
сила план за регулация на м. Модерно предградие,
одобрен със Заповед № РД-09-50-337 от 23.06.1997 г.
и Заповед № РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на гл.
архитект на София, предвиждащ изграждане на
обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на неустановен собственик.
Определям парично обезщетение в размер
5942 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение на неустановения собственик да се внесе
по сметка на Столичната община – IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед предвид
следните обстоятелства:
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2013 г., приета с Решение № 73 на
Столичния общински съвет по протокол № 35 от
28.02.2013 г. и актуализирана с Решение № 263 по
протокол № 40 от 30.05.2013 г.
Изпълнението на обекта е от съществено значение за последващото изграждане на вътрешнокварталната канализационна мрежа на квартала с
приемник „Главен канализационен колектор ІІ – по
ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“ и безспорно
служи за задоволяване потребностите на гражданите, живеещи на територията на квартала, което
обосновава голямата му обществена значимост.
Неосъществяването на обекта ще доведе до
неизпълнение на изискванията, заложени в Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води
от населените места с екв. ж. от 2000 до 10 000 и
екв. ж. над 10 000.
Предварителното изпълнение ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта да се връчи на заинтересованите
страни по реда на АПК.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є чрез Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от получаване
на тази заповед.
Кмет:
Й. Фандъкова
7543

С Т Р.
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ЗАПОВЕД № СО-РД-40-83
от 13 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС при условията на чл. 60 АПК
нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор
68134.2822.650 с площ на частта 106 кв. м, попадаща
в улица, по която ще се изгражда обект: „Главен
канализационен колектор ІІ – по ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“, въз основа на влязъл в
сила план за регулация на м. Модерно предградие,
одобрен със Заповед № РД-09-50-337 от 23.06.1997 г.
и Заповед № РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на гл.
архитект на София, предвиждащ изграждане на
обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на неустановен собственик.
Определям парично обезщетение в размер
12 598 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение на неустановения собственик да се внесе
по сметка на Столичната община – IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед, предвид
следните обстоятелства:
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2013 г., приета с Решение № 73 на
Столичния общински съвет по протокол № 35 от
28.02.2013 г. и актуализирана с Решение № 263 по
протокол № 40 от 30.05.2013 г.
Изпълнението на обекта е от съществено
значение за последващото изграждане на вътрешнокварталната канализационна мрежа на квартала
с приемник „Главен канализационен колектор
ІІ – по ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо“ и
безспорно служи за задоволяване потребностите на
гражданите, живеещи на територията на квартала,
което обосновава голямата му обществена значимост. Неосъществяването на обекта ще доведе до
неизпълнение на изискванията, заложени в Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води
от населените места с екв. ж. от 2000 до 10 000 и
екв. ж. над 10 000.
Предварителното изпълнение ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта да се връчи на заинтересованите
страни по реда на АПК.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є чрез Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от получаване
на тази заповед.
Кмет:
Й. Фандъкова
7544

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 495
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване на
имот с идентификатор 61460.75.49 в местността
Новите лозя по одобрена кадастрална карта на гр.
Раднево, община Раднево, област Стара Загора, за
изграждане на обект „Жилищна сграда“.
Председател:
Д. Желев
7651
РЕШЕНИЕ № 496
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – парцеларен план за
външен ел. провод за имот с идентификатор
61460.75.49 през имоти, общинска собственост, с
идентификатори 61460.75.251 и 61460.75.46 в местността Новите лозя по одобрена кадастрална карта
на гр. Раднево, община Раднево, област Стара
Загора, за захранване на обект „Жилищна сграда“.
Председател:
Д. Желев
7652
РЕШЕНИЕ № 497
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 110019 в землището на с. Коларово, община
Раднево, област Стара Загора, за изграждане на
обект: „Бензиностанция, газостанция и метано
станция, заведения за хранене, покрит пазар, мотел,
паркинги и озеленяване“.
Председател:
Д. Желев
7653
РЕШЕНИЕ № 498
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване
за изграждане на обект: „Бензиностанция, газостанция и метаностанция, заведения за хранене,
покрит пазар, мотел, паркинги и озеленяване“, в
ПИ № 110022 в землището на с. Коларово, община
Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
7654
РЕШЕНИЕ № 499
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – парцеларен план за
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външно ел. захранване на обект: „Бензиностанция,
газостанция и метаностанция, заведения за хранене,
покрит пазар, мотел, паркинги и озеленяване“, в
ПИ № 110022 в землището на с. Коларово, община
Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
7655
РЕШЕНИЕ № 500
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 013027 в землището на с. Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора,
за изграждане на обект „Базова станция на „Мобилтел“ – ЕАД“.
Председател:
Д. Желев
7656
РЕШЕНИЕ № 501
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – парцеларен план за
външно ел. захранване на обект „Базова станция
на „Мобилтел“ – ЕАД“ в ПИ № 013027 в землището на с. Боздуганово, община Раднево, област
Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
7657

ОБЩИНА РАКИТОВО
ЗАПОВЕД № РД-25-984
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.4.607 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 083045, проектен имот 23008.4.784, местност
Мъркова градина, землище с. Дорково, община
Ракитово, с площ на отчуждаващата се част от
имота 0,042 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадаща в обхвата на обект „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен с
Решение № 310 от 13.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение, публична
общинска собственост, част от проект „Създаване и популяризиране на културно-историческия
продукт в община Ракитово чрез адаптация на
„Палеонтологично находище – с. Дорково“ като
туристическа атракция и социализация на културен
паметник крепост „Цепина“, при съседи на имота:
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ПИ 23008.4.608, 23008.4.609, 23008.4.606, 23008.5.68,
съседи на проектния имот: ПИ 23008.4.783,
23008.4.608, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Коста Георгиев
Попов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 21 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7628
ЗАПОВЕД № РД-25-985
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.5.207 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 067004, проектен имот 23008.5.567, местност
Ланговица, землище с. Дорково, община Ракитово,
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с площ на отчуждаващата се част от имота 0,032 дка,
начин на трайно ползване: нива, попадаща в обхвата
на обект „Транспортен достъп“ до „Палеонтологичен
парк“ съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310 от 13.05.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Ракитово, предвиждащ
изграждане на обект от първостепенно значение,
публична общинска собственост, част от проект
„Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация
на „Палеонтологично находище – с. Дорково“
като туристическа атракция и социализация на
културен паметник крепост „Цепина“, при съседи
на имота: ПИ 23008.5.220, 23008.5.219, 23008.5.208,
23008.5.68, 23008.5.206, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.5.564, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Атидже Мустафова
Сатева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 16 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7629
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ЗАПОВЕД № РД-25-986
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.5.73 по КК на с. Дорково, одобрена със
заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:
073086, проектен имот 23008.5.553, местност Елен
кладенец, землище с. Дорково, община Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,062
дка, начин на трайно ползване: нива, попадаща в
обхвата на обект „Транспортен достъп“ до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310
от 13.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение, публична общинска собственост, част от
проект „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез
адаптация на „Палеонтологично находище – с.
Дорково“ като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина“,
при съседи на имота: ПИ 23008.5.70, 23008.5.78,
23008.5.74, 23008.5.75, 23008.5.72, 23008.5.68, съседи
на проектния имот: ПИ 23008.5.552, 23008.5.75,
23008.5.68.
Собственик: Магда Георгиева Спасова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 19 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
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Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7630
ЗАПОВЕД № РД-25-987
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.4.608 по КК на с. Дорково, одобрена със
заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:
073086, проектен имот 23008.4.786, местност Мъркова
градина, землище с. Дорково, община Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,041
дка, начин на трайно ползване: нива, попадаща в
обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310
от 13.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение, публична общинска собственост, част от
проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез
адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа атракция и социализация
на културен паметник крепост „Цепина“, при
съседи на имота: ПИ 23008.5.297, 23008.4.609,
23008.4.607, 23008.5.68, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.4.785, 23008.4.607, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Нико Лазаров
Корунов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 21 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
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Обектът се финансира по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще има значителни
финансови последици за Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7631
ЗАПОВЕД № РД-25-988
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.5.76 по КК на с. Дорково, одобрена със
заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:
073056, проектен имот 23008.5.557, местност Елен
кладенец, землище с. Дорково, община Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,111
дка, начин на трайно ползване: ливада, попадаща в
обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310
от 13.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение, публична общинска собственост, част от
проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез
адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа атракция и социализация
на културен паметник крепост „Цепина“, при съседи
на имота: ПИ 23008.5.201, 23008.5.77, 23008.5.75,
23008.5.68, 23008.5.78, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.5.556, 23008.5.75, 23008.5.201, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Борис Иванов
Гълъбов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 33 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и попу-
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ляризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7632
ЗАПОВЕД № РД-25-989
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.5.281 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 008001, проектен имот 23008.5.573, местност
Ланговица, землище с. Дорково, община Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,055
дка, начин на трайно ползване: нива, попадаща в
обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310
от 13.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение, публична общинска собственост, част от
проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез
адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа атракция и социализация
на културен паметник крепост „Цепина“, при
съседи на имота: ПИ 23008.5.280, 23008.5.283,
23008.5.282, 23008.5.68, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.5.572, 23008.5.68, 23008.5.280.
Собственик: наследници на Петър Илиев Вълчинов.
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Определям равностойно парично обезщетение
в размер 28 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7633
ЗАПОВЕД № РД-25-990
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.4.606 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 083040, проектен имот 23008.4.782, местност
Мъркова градина, землище с. Дорково, община
Ракитово, с площ на отчуждаващата се част от
имота 0,008 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадаща в обхвата на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен с
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Решение № 310 от 13.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение, публична
общинска собственост, част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия
продукт в община Ракитово чрез адаптация на
„Палеонтологично находище – с. Дорково“ като
туристическа атракция и социализация на културен
паметник крепост „Цепина“, при съседи на имота:
ПИ 23008.4.607, 23008.4.609, 23008.4.603, 23008.4.604,
23008.5.68, 23008.4.605, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.4.781, 23008.4.605, 23008.5.68.
Собственик: Георги Николов Пандев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 4 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще има значителни
финансови последици за Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7634
ЗАПОВЕД № РД-25-991
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.4.605 по КК на с. Дорково, одобрена със
заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:
083042, проектен имот 23008.4.780, местност Мъркова
градина, землище с. Дорково, община Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,102
дка, начин на трайно ползване: нива, попадаща в
обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310
от 13.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение, публична общинска собственост, част от
проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез
адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа атракция и социализация
на културен паметник крепост „Цепина“, при съседи
на имота: ПИ 23008.4.606, 23008.4.604, 23008.4.602,
23008.5.68, съседи на проектния имот: ПИ 23008.4.779,
23008.4.602, 23008.4.606, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Атанас Иванов
Мърков.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 51 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
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Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7635
ЗАПОВЕД № РД-25-992
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.4.576 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 0830390, проектен имот 23008.4.776, местност
Мъркова градина, землище с. Дорково, община
Ракитово, с площ на отчуждаващата се част от
имота 0,015 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадаща в обхвата на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен с
Решение № 310 от 13.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение, публична
общинска собственост, част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия
продукт в община Ракитово чрез адаптация на
„Палеонтологично находище – с. Дорково“ като
туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина“, при съседи на
имота: ПИ 23008.4.602, 23008.4.562, 23008.4.563,
23008.4.575, 23008.5.68, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.4.602, 23008.4.775, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Коста Георгиев
Попов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 8 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и общинския
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бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще има значителни
финансови последици за Община Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7636
ЗАПОВЕД № РД-25-994
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.4.535 по КК на с. Дорково, одобрена със
заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:
084059, проектен имот 23008.4.761, местност Елен
кладенец, землище с. Дорково, община Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,057
дка, начин на трайно ползване: нива, попадаща в
обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310
от 13.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение, публична общинска собственост, част от
проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез
адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа атракция и социализация
на културен паметник крепост „Цепина“, при
съседи на имота: ПИ 23008.4.533, 23008.4.499,
23008.4.536, 23008.5.68, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.4.533, 23008.4.760, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Спас Атанасов
Мирчев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 29 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и попу-
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ляризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7637
ЗАПОВЕД № РД-25-995
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.4.575 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 083038, проектен имот 23008.4.774, местност
Мъркова градина, землище с. Дорково, община
Ракитово, с площ на отчуждаващата се част от
имота 0,004 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадаща в обхвата на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен с
Решение № 310 от 13.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение, публична
общинска собственост, част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия
продукт в община Ракитово чрез адаптация на
„Палеонтологично находище – с. Дорково“ като
туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина“, при съседи на
имота: ПИ 23008.4.576, 23008.4.562, 23008.4.563,
23008.4.574, 23008.5.68, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.4.773, 23008.4.574, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Иван Ников Корунов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2 лв.
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На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение,
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7638
ЗАПОВЕД № РД-25-996
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.4.574 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 083037, проектен имот 23008.4.772, местност
Мъркова градина, землище с. Дорково, община
Ракитово, с площ на отчуждаващата се част от
имота 0,013 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадаща в обхвата на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен с
Решение № 310 от 13.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, предвиждащ изграждане
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на обект от първостепенно значение, публична
общинска собственост, част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия
продукт в община Ракитово чрез адаптация на
„Палеонтологично находище – с. Дорково“ като
туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина“, при съседи на
имота: ПИ 23008.4.575, 23008.4.563, 23008.4.564,
23008.4.573, 23008.5.68, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.4.771, 23008.4.573, 23008.4.575, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Димо Василев
Узунов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 7 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7639
ЗАПОВЕД № РД-25-997
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
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Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.4.573 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 083036, проектен имот 23008.4.770, местност
Мъркова градина, землище с. Дорково, община
Ракитово, с площ на отчуждаващата се част от
имота 0,074 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадаща в обхвата на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен с
Решение № 310 от 13.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение, публична
общинска собственост, част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия
продукт в община Ракитово чрез адаптация на
„Палеонтологично находище – с. Дорково“ като
туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина“, при съседи на
имота: ПИ 23008.4.574, 23008.4.563, 23008.4.564,
23008.4.565, 23008.4.566, 23008.4.572, 23008.5.68,
съседи на проектния имот: ПИ 23008.4.769,
23008.4.574, 23008.4.572, 23008.5.68.
Собственик: наследници на Димо Василев
Узунов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 37 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
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Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7640
ЗАПОВЕД № РД-25-998
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.5.296 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 008003, проектен имот 23008.5.575, местност
Елен кладенец, землище с. Дорково, община
Ракитово, с площ на отчуждаващата се част от
имота 0,028 дка, начин на трайно ползване: нива,
попадаща в обхвата на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен с
Решение № 310 от 13.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение, публична
общинска собственост, част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия
продукт в община Ракитово чрез адаптация на
„Палеонтологично находище – с. Дорково“ като
туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина“, при съседи на
имота: ПИ 23008.5.295, 23008.5.301, 23008.5.300,
23008.5.298, 23008.5.282, 23008.5.68, 23008.5.283,
съседи на проектния имот: ПИ 23008.5.574, ПИ
23008.5.68.
Собственик: наследници на Илия Христов
Лучков.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 14 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
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Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7641
ЗАПОВЕД № РД-25-999
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.5.213 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 067009, проектен имот 23008.5.569, местност
Ланговица, землище с. Дорково, община Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,034
дка, начин на трайно ползване: нива, попадаща в
обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310
от 13.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение, публична общинска собственост, част от
проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез
адаптация на „Палеонтологично находище – с.
Дорково“ като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина“,
при съседи на имота: ПИ 23008.5.215, 23008.5.214,
23008.5.212, 23008.5.68, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.5.568, 23008.5.68, 23008.5.212.
Собственик: наследници на Георги Иванов
Гълъбов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 17 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
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Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7642
ЗАПОВЕД № РД-25-1000
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.5.212 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 067009, проектен имот 23008.5.567, местност
Ланговица, землище с. Дорково, община Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,011
дка, начин на трайно ползване: нива, попадаща в
обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до „Палеонтологичен парк“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310
от 13.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение, публична общинска собственост, част от
проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез
адаптация на „Палеонтологично находище – с.
Дорково“ като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина“,
при съседи на имота: ПИ 23008.5.215, 23008.5.213,
23008.5.211, 23008.5.68, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.5.566, 23008.5.68, 23008.5.213.
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Собственик: наследници на Димитър Петров
Сестримски.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 6 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7643
ЗАПОВЕД № РД-25-1001
от 7 октомври 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и предвид, че са налице
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 23008.5.203 по КК на с. Дорково, одобрена
със заповед № РД-18-17 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен
план: 067043, проектен имот 23008.5.563, местност
Ланговица, землище с. Дорково, община Ракитово,
с площ на отчуждаващата се част от имота 0,015
дка, начин на трайно ползване: нива, попадаща в
обхвата на обект: „Транспортен достъп“ до „Пале-

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

онтологичен парк“ съгласно подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен с Решение № 310
от 13.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение, публична общинска собственост, част
от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово
чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с.
Дорково“ като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина“,
при съседи на имота: ПИ 23008.5.202, 23008.5.204,
23008.5.205, 23008.5.68, съседи на проектния имот:
ПИ 23008.5.562, 23008.5.202, 23008.5.68.
Собственик: Иван Михайлов Пандев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 8 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се внесе по сметка на Община
Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC:
STSABGSF в банка „ДСК“ – АД, клон Ракитово,
след 25.10.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обект: „Транспортен достъп“
до „Палеонтологичен парк“ – публична общинска
собственост – част от проект: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в
община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково“ като туристическа
атракция и социализация на културен паметник
крепост „Цепина“, е от първостепенно значение
за Община Ракитово.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси, свързани с развитието и подобряването
на туризма в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма“ на ОПРР и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните производства и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за Община
Ракитово.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Ракитово.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне
правата на собствениците на отчуждените имоти
да получат парично обезщетение след издаване на
заповедите за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков
7644
71. – 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 бо-
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гатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Елхово“, разположена на територията на
община Крумовград и община Кирково, област
Кърджали, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4521075

9416734

2.

4521087

9420000

3.

4518300

9420000

4.

4518300

9423000

5.

4519538

9423000

6.

4519669

9428552

7.

4518738

9428021

8.

4517747

9427807

9.

4516285

9417086

10.
4517257
9416777
7646
22. – Министерството на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗРЗИДЗУТ, бр. 66 от 2013 г.),
във връзка с § 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.), чл. 154, ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди
изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ е издадена
Заповед № РС-61 от 27.09.2013 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-47 от 3.09.2012 г. на
Агенция „Пътна инфраструктура“ (ДВ, бр. 72 от
2012 г.) за обект: Път II-18 Софийски околовръстен
път в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км
0+000 до км 0+780, със забележка за: естакада над
бул. Царица Йоанна и армирани насипни подпорни
стени, в обхвата на одобреното с Решение № 608
от 10.09.2009 г. на Столична община изменение
на уличната регулация и платените отчуждения, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК). На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото
разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването му.
7619
31. – Министерството на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РС-63 от 7.10.2013 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-25 от 7.05.2013 г. (ДВ,
бр. 48 от 2013 г.), издадено от заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството за
обект „Модификации на котли в ТЕЦ „КонтурГлобал
Марица Изток 3“ посредством първични мерки с
цел намаляване на нивото на нормализирани NOх
емисии, намаляване на шлаковането на пещна камера
и предотвратяване на корозия по стените на пещна
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камера, образувана от въздействието на сулфиди“,
намиращ се в УПИ II-76, кв. 302 по плана на ТЕЦ
„Марица Изток 3“, с. Медникарово, община Гълъбово,
област Стара Загора, със забележка: Изграждането и
въвеждането в експлоатация на обекта да стане на
етапи при условията на чл. 154, ал. 2, т. 6 и чл. 152,
ал. 2 ЗУТ, както следва: етап 1: модификация на
котел № 3 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“
посредством първични мерки с цел намаляване на
нивото на нормализирани NOх емисии, намаляване
на шлаковането на пещна камера и предотвратяване
на корозия по стените на пещна камера, образувана
от въздействието на сулфиди; етап 2: модификация
на котел № 2 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток
3“ посредством първични мерки с цел намаляване
на нивото на нормализирани NOх емисии, намаляване на шлаковането на пещна камера и предотвратяване на корозия по стените на пещна камера,
образувана от въздействието на сулфиди; етап № 3:
модификация на котел № 1 в ТЕЦ „КонтурГлобал
Марица Изток 3“ посредством първични мерки с
цел намаляване на нивото на нормализирани NOх
емисии, намаляване на шлаковането на пещна
камера и предотвратяване на корозия по стените
на пещна камера, образувана от въздействието на
сулфиди. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРР.
7620
62. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 5672/2012/0 0 0 0 60/27.09.2013 г. въ з ла га на
Ивелина Иванова Манчорова с адрес София,
ж.к. Дианабад, бл. 3А, ет. 19, ап. 121, следния
недвижим имот: ателие № 90, намиращо се на
мансарден етаж и подпокривно ниво в секция „В“
на жилищна сграда в гр. София, район Триадица,
ж.к. Манастирски ливади-изток, със застроена
площ 59,47 кв. м, състоящо се от антре, дневна,
кухненски бокс, стая за почивка, баня, тоалетна
и тераса, при граници: улица, коридор, ателие
89 и ателие 91, ведно с прилежащото му мазе 90,
намиращо се на подземен етаж, с площ 3,90 кв.
м, при граници: калкан, коридор, мазе № 89 и
гараж № 37, заедно с припадащите му се съгласно
проектно-сметната документация на сградата
0,417 % идеални части oт общите части на сградата,
равняващи се на 10,48 кв. м от същите, както и
със съответното право на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена
сградата, а именно: шестетажна жилищна сграда
със сутерен, партер, пет жилищни етажа и два
мансардни етажа в подпокривното пространство,
състояща се от секция А+Б с РЗП 5007,88 кв. м
с два входа – „А“ и „Б“, секция „В“ с РЗП 5847,66
кв. м с един вход – „В,“ и секция „Г“ + „Д“ с РЗП
5372,70 кв. м с два входа – „Г“ и „Д“, за която с
издадено разрешение за ползване № ДК-07- 45 от
30.01.2008 г., построена в УПИ I-485, 726 от квартал
6А, съгласно действащия подробен устройствен
план на гр. София, местността Манастирски
ливади-изток, одобрен с Решение № 50 на СОС
по протокол № 24 от 30.03.2001 г. и изменен със
Заповед № РД-09-50-161 от 7.02.2005 г., целият с
площ 5081 кв. м, при граници: от две страни – ули-
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ца и имоти с планоснимачни номера 595 и 726
съгласно работен проект, одобрен на 27.06.2005 г.
от Столичната община, дирекция „Архитектура и
градоустройство“, и в съответствие с разрешения
за строеж 466, 467, 468, издадени на 30.06.2005 г.
от Столична община, дирекция „Архитектура
и градоустройство“. Придобит с нотариален
акт за прехвърляне право на собственост върху
недвижим имот № 199, том V, рег. № 8159, дело
№ 902/2008 г., за сумата 50 599,99 лв.
7573
27. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за
приемане на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2013/2014 г. съгласно
Решение № 288 от 10.05.2013 г. на МС по следните
специалности:
Докторски програми (научни
специалности)

Форми на
обучение
редовно

задочно

Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли
(сградостроителство – 2, промишлени сгради – 1, жилищни
сгради – 1)

4

-

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

1

-

Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

8

-

Стр. конструкции (към катедра
„МДПК“)

1

1

Стр. конструкции (към катедра
„Масивни конструкции“)

1

Строителна механика, съпротивление на материалите
(строителна механика)

2

1

Технология и механизация
на строителното производство
(технология)

1

-

Организация и управление
на производството (строителството)

1

1

Строителни конструкции
(мостове)

1

1

Проектиране, строителство и
поддържане на железни пътища
и съоръжения

1

1

Проектиране, строителство и
поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения

1

1

Земна механика, фундиране и
подземно строителство

1

1

Водоснабдяване и канализация

1

-

Хидротехническо строителство

1

-

Хидромелиоративно строителство

1

-

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

2

-

Архитектурен факултет

Строителен факултет

Факултет по транспортно строителство

Хидротехнически факултет
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Докторски програми (научни
специалности)

Форми на
обучение
редовно

задочно

Теоретична механика

1

-

Строителна механика, съпротивление на материалите (съпротивление на материалите)

1

-

Обща, висша и приложна геодезия (към катедра „Висша
геодезия“)

2

-

Обща, висша и приложна геодезия (към катедра „Геодезия и
геоинформатика“)

1

-

Обща, висша и приложна геодезия (към катедра „Приложна
геодезия“)

1

-

Картография (вкл. тематично
географско картографиране)

1

1

Фотограметрия и дистанционни
методи

1

-

Земеустройство (вкл. кадастър
и оценка на недвижими имоти)

1

-

Общо:
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Геодезически факултет

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи:
1. Заявление до ректора на УАСГ.
2. Автобиография.
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и
нотариално заверено копие от нея.
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно
висше училище.
5. Други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна област.
Подаването на документи става в съответните
факултети, както следва:
• Архитектурен факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789, заместник-декан по научноизследователската работа.
• Хидротехнически факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45, вътр. 772, заместник-декан по научноизследователската работа.
• Строителен факултет – корпус Б, нова сграда,
ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45, вътр. 372, заместникдекан по научноизследователската работа.
• Факултет по транспортно строителство – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел. 963 52 45,
вътр. 421, заместник-декан по научноизследователската работа.
• Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб.
207, тел. 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан по
научноизследователската работа.
7686
574. – Институтът по електроника при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.1. Физически науки
(научна специалност „Физика на вълновите процеси“) за нуждите на лаборатория „Лазерна локация“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института по
електроника, бул. Цариградско шосе 72, 1784 София.
7780
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13. – Община Болярово, отдел „УСТУ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Презгранична пътна
връзка между селата Малкочлар и Странджа“
по ТГС България – Турция 2009 – 2013 г., МРРБ,
София, идентификационен номер 2007CB16IPO0082011-2-140-BL5-003 в землището на с. Странджа, община Болярово, преминаващ през имоти с идентификационни № 69674.32.2 – нива,
частна собственост, 69674.32.4 – нива, частна
собственост, 69674.32.42 – нива, частна собственост, 69674.32.43 – нива, частна собственост,
69674.33.01 – изоставени орни земи, частна собственост, 69674.33.02 – изоставени орни земи,
частна собственост, 69674.33.05 – изоставени орни
земи, частна собственост, 69674.33.06 – изоставени
орни земи, частна собственост, 69674.33.09 – изо с т а в е н и о р н и з е м и , ч а с т н а с о б с т в е н о с т,
69674.33.10 – изоставени орни земи, частна собственост, 69674.33.25 – изоставени орни земи,
частна собственост, 69674.33.34 – изоставени орни
земи, частна собственост, 69674.33.49 – територия
за нуждите на горско стопанство, общинска частна собственост, 69674.33.195 – селскостопански
ведомствен път, общинска публична собственост,
69674.33.342 – селскостопански ведомствен път,
общинска публична собственост, 69674.33.343 – селскостопански ведомствен път, общинска публична собственост, 69674.33.352 – селскостопански
ведомствен път, общинска публична собственост,
69674.33.789 – друг вид земеделска земя, общинска частна собственост, 69674.40.345 – територия
за нуждите на горското стопанство, държавна
собственост – МЗГ. Проектът на ПУП – ПП се
намира в отдел „УСТУ“ при Община Болярово.
Заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат да
разгледат проекта в общинската администрация,
отдел „УСТУ“, и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
7660
14. – Община Болярово, отдел „УСТУ“, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен проект на
ПУП – ПП за „Главен клон І – първа част“ към
реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
гр. Болярово от ПИ 05284.270.287 до гр. Болярово
ОКЕ 359, засягащ имоти, както следва: начало ПИ
05284.270.287 – водностоп. съоръжение, общинска
собственост; ПИ 05284.270.286 – полски път – общинска собственост; ПИ 05284.270.88 – полски
път – общинска собственост; ПИ 05284.260.255 – напоителен канал – МЗХ – ХМС, държ. собственост; ПИ 05284.260.347 – полски път – общинска
собственост; ПИ 05284.11.494 – нива – общинска
собственост. Проектът се намира в отдел „УСТУ“
при Община Болярово. Заинтересованите лица по
чл. 131 ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародване
в „Държавен вестник“ могат да разгледат проекта
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
7661
25. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 12 от 27.09.2013 г. на
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основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ
за строителство на обект „Външна водопроводна
връзка от съществуващ стоманен водопровод ∅600
за поземлен имот 61056.21.2 по кадастралната
карта на с. Равда, местност Мерата, община Несебър (етап ІV от обект „Претоварна станция за
отпадъци – Несебър“). Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7610
19. – Областният управител на област с административен център Варна съобщава, че на
основание чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1 ЗУТ е издал заповед № РД-13-7706371 от 7.10.2013 г. за допълване на Разрешение
за строеж № 67 от 15.01.2013 г. (ДВ, бр. 8 от
2013 г.) за обект: „Рехабилитация на път ІІІ-9004
„Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница – (Провадия – Дългопол) – ІІІ-208, участък:
„Варна – Белослав“ от км 1+270 до км 17+258“,
намиращ се в община Варна и община Белослав,
област Варна, в рамките на териториалния обхват
и на техническите параметри на съществуващия
пътен участък с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез областния
управител на област с административен център
Варна в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
7609
434. – Община гр. Долни чифлик, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че Експертният съвет при Община Долни чифлик
с Решение № 7 от протокол № 6 от 23.09.2013 г. е
приел: ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод за водоснабдяване от съществуващ водопровод ∅160 и трасе за битово-факална канализация
от локална помпена станция за препомпване на
битово-фекални води до съществуваща битовофекална канализация ∅200 за УПИ ХХІ-000144
„За жилищно строителство“ в кв. 4 на КК Шкорпиловци; ПУП – парцеларен план за трасето на
електропровод за захранване на УПИ ХХІ-000144
„За жилищно строителство“ в кв. 4 по плана на КК
Шкорпиловци. Проектът се съхранява в дирекция
„УТОКЗ“, отдел УТТТ, на общинска администрация – Долни чифлик, и може да бъде предоставен
за разглеждане по всяко време на работния ден
(8 – 12; 13 – 16,30 ч.). На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Долни
чифлик.
7622
2. – Община гр. Кресна, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че са
изработени ПУП – подробни устройствени планове – ПП парцеларни планове по чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обекти: 1.
ел. захранващ кабел за поземлен имот № 007013,
местност Пумпаловото, землище Кресна, община
Кресна, засягащ поземлен имот № 007014, пасище,
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мера по КВС на землище Кресна; 2. водопровод до
поземлен имот № 007013, местност Пумпаловото,
землище Кресна, засягащ поземлен имот № 007014,
пасище, мера по КВС на землище Кресна; 3.
транспортен достъп за поземлен имот № 007013,
местност Пумпаловото, землище Кресна, засягащ
поземлен имот № 007014, пасище, мера по КВС
на землище Кресна, които са изложени в сградата
на общината, стая № 109. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Кресна.
7597
543. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за реализация на
проект: „Хидротехнически съоръжения по поречието
на р. Мареш“, обект: „Хидротехнически съоръжения
в поречието на р. Мареш. Ремонт на съществуващи
съоръжения на техническата инфраструктура“, в
части: подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Хидротехнически
съоръжения в поречието на р. Мареш“, подобект:
„Ревизия на съществуващи ХТС в поречието на
р. Мареш и изграждане на нови отводнителни канали“, с обхват съгласно приложения регистър на
имотите, през които преминават нови отводнителни
канали в землището на гр. Панагюрище, община
Панагюрище: имот с идентификатор 55302.52.301
(унищ. нива – пром.), собственост на Община
Панагюрище; имот с идентификатор 55302.52.302
(унищ. нива – пром.), собственост на Община
Панагюрище; имот с идентификатор 55302.52.410
(дере), собственост на Община Панагюрище; имот
с идентификатор 55302.45.354 (дере), собственост
на Община Панагюрище; имот с идентификатор
55302.45.376 (ливада), собственост на н-ци на
Георги Ангелов Савлеков; имот с идентификатор
55302.45.375 (ливада), собственост на н-ци на Цвятко Георгиев Паланкалиев; имот с идентификатор
55302.45.321 (ливада), собственост на Община
Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.320
(ливада), собственост на н-ци на Димитър Николов
Панайотов; имот с идентификатор 55302.45.319
(ливада), собственост на н-ци на Георги Тодоров
Цуцеков; имот с идентификатор 55302.45.357 (ливада), собственост на н-ци на Христо Тодоров Хинделов; имот с идентификатор 55302.45.353 (ливада),
собственост на н-ци на Иван Георгиев Дудеков;
имот с идентификатор 55302.45.511 (полски път),
собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.515 (полски път), собственост
на Община Панагюрище, и имот с идентификатор
55302.45.302 (пасище, мера), собственост на Община
Панагюрище; работен инвестиционен проект за
обект: „Хидротехнически съоръжения в поречието
на р. Мареш. Ремонт на съществуващи съоръжения
на техническата инфраструктура“. Комплексният
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) се
намира в общинска администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 211, и може да се
прегледа от заинтересуваните лица. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят
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писмени възражения, предложения и искания по
комплексния проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) до общинската администрация.
7623
4. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3
ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РД-20-87
от 8.10.2013 г. на възложителя МОСВ – Регионална
инспекция по околната среда, ЕИН 000471013 и
административен адрес Пловдив 4000, бул. Марица
122, и на собствениците на имоти: МЗХ – ТП „Държавно горско стопанство – Първомай“, с административен адрес: гр. Първомай, п.к. 4270, ул. Йоан
Екзарх 6, и Община Раковски, БУЛСТАТ 000471543,
и административен адрес гр. Раковски, п.к. 4150,
пл. България 1, да извърши строително-монтажни
работи съгласно одобрения на 4.10.2013 г. технически инвестиционен проект за строеж: Изпълнение
на дейности по възстановяване и поддържане на
консервационно значими хабитати – естествени
равнини, лонгозни гори и местообитания на видове,
предмет на опазване, в защитена зона „Трилистник“
(ВG 0000289); „Градинска гора“ (ВG 0000255) и
защитена местност „Находище на блатно кокиче“,
с. Градина, попадащ в териториите на три общини
в област Пловдив. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област на област Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7697
71. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 124, ал. 2 и
чл. 150 във връзка с чл. 64, чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ е изработен проект на
ПУП – парцеларен план и инвестиционен проект
на обект „Противопожарна водопроводна мрежа по
общински пътища в землището на с. Царацово и
с. Бенковски“, община „Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разглежда
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация „Марица“, област Пловдив.
7685
9. – Община Симеоновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на действащия ПУП – план за регулация и застрояване на обект: „Реконструкция и
електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград, фаза 4.1: Димитровград – Харманли, за
Симеоновград, ЕКАТТЕ 47278, община Симеоновград, област Хасково“, одобрен със Заповед
№ 368 от 5.05.1989 г. и изменен със Заповед № 131
от 22.03.1995 г. Проектът е разгледан от ОЕСУТ
(Общинския експертен съвет по устройство на
територията) и е допуснат с решение, вписано в
протокол № 19 от 4.10.2013 г. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да се
запознаят с проекта (който се намира в стая № 22
на общината) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
7624
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9а. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на действащия ПУП – парцеларен
план на обект: „Реконструкция и електрификация
на жп линия Димитровград – Свиленград, фаза 4.1:
Димитровград – Харманли, за землището на Симеоновград, ЕКАТТЕ 47278, община Симеоновград,
област Хасково, от км 253+650 до км 259+257“,
одобрен със Заповед № РД-02-14-382 от 26.06.2006 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството. Проектът е разгледан от ОЕСУТ (Общинския експертен съвет по устройство
на територията) и е допуснат с решение, вписано в
протокол №18 от 27.09.2013 г. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да се
запознаят с проекта (който се намира в стая № 22
на общината) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
7625
147. – Община с. Хитрино, област Шумен,
отдел „Устройство на територията“, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места за процедиране и одобряване на
подземна мрежа за електронни съобщения – обект:
„Оптично трасе землищна граница община Хитрино – с. Хитрино, област Шумен“ . Трасето преминава
през имоти 000063 и 000075, землище с. Черна,
имоти 000090, 000179, 000180 и 000116, землище с.
Добри Войников, и имот 000097, землище с. Сливак. Проектът е изложен в сградата на Община
Хитрино, ул. Възраждане 45. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
7598

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
14. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на ВиК операторите в Република България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.11.2013 г. в 15 ч. в гр. Правец, Софийска област, хотел „РИУ Правец Резорт“ – салон
К, при следния дневен ред: 1. избор на председател
на контролния съвет на сдружение „Съюз на ВиК
операторите в Република България“; 2. приемане
на „ВиК Златни пясъци“ – ООД, Варна, к.к. Златни
пясъци, за член на „Съюз на ВиК операторите в
Република България“ съгласно молба с вх. № 30
от 3.09.2013 г.; 3. изключване на „ВКТВ“ – ЕООД,
Велинград, от „Съюз на ВиК операторите в Република България“ поради неплащане на членски внос
за 2 години съгласно чл. 14 от устава на съюза; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружение
„Съюз на ВиК операторите в Република България“
да участват в общото събрание лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители.
7689
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1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Плувен клуб Палазов“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 10.12.2013 г. в 9 ч. в София, бул. Симеоновско шосе № 36 Б, ап. 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение от
общото събрание за придобиване на членство в
Българската федерация по триатлон от сдружението; 2. приемане на решение за изменение и
допълнение на устава на сдружението, касаещи
начина за покана на членовете на сдружението
за свикване на общо събрание и за промяна на
наименованието на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7668
14. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Левски – елит“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 16.12.2013 г.
в 10 ч. на адреса на управление на сдружението – София, бул. Джеймс Баучер 101, вх. А, ап. 3,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на годишния отчет за дейността на
сдружението през 2012 г. и одобряване на годишния финансов отчет; проект за решение – ОС
взема решение за приемане на годишния отчет
за дейността на сдружението през 2012 г. и одобряване на годишния финансов отчет; 2. вземане
на решение за промяна в състава на управителния съвет на сдружението и за освобождаване
от отговорност на членовете на съвета; проект
за решение – ОС взема решение за промяна в
състава на управителния съвет на сдружението
и за освобождаване от отговорност на членовете на съвета; 3. приемане на план-програма
и бюджет за 2014 г.; проект за решение – ОС
взема решение за приемане на план-програма
и бюджет за 2014 г.; 4. промяна в устава на
сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за промяна в устава на сдружението;
5. промяна на адреса на сдружението; проект
за решение – ОС взема решение за промяна на
адреса на сдружението; 6. други. Поканват се
всички членове на сдружение с нестопанска цел
Спортен клуб „Левски – елит“ да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на 16.12.2013 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от кворума.
7669
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в полза на частни лица „Дружество по позитивна психотерапия в България“

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

(ДППБ) – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 22 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 30.11.2013 г. в 14 ч. в офиса на ДППБ
на адрес Варна, ул. Полковник Свещаров 5, при
следния дневен ред: 1. избор на ново ръководство
и комисии; 2. промяна в устава на дружеството.
7691
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Здраве, култура, самочувствие“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.12.2013 г. в 10 ч. във Варна,
ул. Велес 19, партер, при следния дневен ред:
1. приемане на промяна в наименованието на
сдружението; 2. приемане на промяна в устава
на сдружението. 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.
7688
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство –
Ентусиасти“, Враца, при ПМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, на основание чл. 26, ал. 1, предл.
1 ЗЮЛНЦ и чл. 7, ал. 1, предл. 1 от устава на
сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 18.12.2013 г. в 18 ч. във
Враца, сградата на ПМГ „Акад. Иван Ценов“,
ет. 3, актова зала, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на „Училищното настоятелство – Ентусиасти“ при ПМГ „Акад. Иван
Ценов“, Враца, за периода 2010 г. – 2013 г.; 2.
прием на нови членове на сдружението; 3. избор
на нови членове на управителния съвет; 4. избор
на председател на сдружението (училищното
настоятелство); 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
7647
1. – Управителният съвет на Местен съвет
по туризъм „Елена“ – гр. Елена, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 11.12.2013 г. в 16,30 ч. в голямата зала
на общинска администрация „Елена“ – гр. Елена,
ул. Ил. Макариополски 24, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
приемане на отчет за дейността на сдружението;
3. освобождаване на стария УС и председателя на
дружеството; 4. избор на нов УС и председател
на сдружението; 5. промени в устава – глава V,
раздел І – общо събрание, раздел ІІ – управителен
съвет и др.; 6. определяне размер на членския
внос и ред за събиране; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7602
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