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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10
от 24 октомври 2013 г.

по конституционно дело № 8 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател:
Димитър Токушев, и членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков,
Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при
участието на секретар-протоколиста Мариана
Георгиева разгледа в закрито заседание на
24 октомври 2013 г. конституционно дело № 8
от 2013 г., докладвано от съдията Гроздан Илиев.
Производството е с основание по чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република
България.
Делото е образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване
на противоконституционност на разпоредбата
на чл. 11, ал. 5 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2006 г.; последно изм., бр. 66 от
2013 г.), според която при авансово изплащане
на дохода по чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ същият да
се счита за придобит на датата на падежа на
депозита или на датата на предсрочното му
прекратяване. Новелата, която се оспорва, е
обнародвана в ДВ, бр. 94 от 2012 г. и влиза в
сила от 1 януари 2013 г.
Омбудсманът поддържа, че създадената с
чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ фикция за придобиване
на дохода от лихви на падежа на практика

въвежда данъчно задължение за гражданите по
отношение на доход, придобит преди влизането
на данъчния закон в сила. Така придаденото
обратно действие на разпоредбата на чл. 11,
ал. 5 ЗДДФЛ е в нарушение на установения
с чл. 4, ал. 1 от Конституцията принцип, съг
ласно който Република България е правова
държава и се управлява според Конституцията и законите на страната, а прилагането на
този конституционен принцип в областта на
данъчното право изключва ретроактивното
действие на данъчните норми. Вносителят на
искането, позовавайки се и на Решение № 9
от 20.06.1996 г. по к.д. № 9 от 1996 г., в чиито мотиви Конституционният съд приема, че
„Гражданите трябва да знаят предварително,
преди настъпването на финансовата година,
данъците и техния размер, които те ще плащат“,
счита, че в случая е нарушен и принципът за
правната сигурност, който е основен принцип
и в правото на Европейския съюз.
Съдът с Определение от 4 април 2013 г. е
допуснал искането за разглеждане по същество и
съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционен съд като заинтересовани страни по делото
са конституирани: президентът на Република
България, Министерският съвет, министърът
на финансите, Българската народна банка,
Националната агенция за приходите, главният
прокурор, Върховният административен съд,
Висшият адвокатски съвет, Асоциацията на
банките в България.
Министерският съвет (МС), министърът на
финансите и Националната агенция за приходите
(НАП) са изразили становища за необоснованост
и неоснователност на искането за обявяване
разпоредбата на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ за противоконституционна. Според тези държавни
органи с извършеното изменение на ЗДДФЛ
след 1 януари 2013 г. брутната сума на придобитите от местните физическите лица доходи
от лихви по депозити в търговските банки и в
клонове на чуждестранни банки, установени в
държава, която е член на Европейския съюз,
или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство
(СЕИП), се облагат с окончателен данък от
десет на сто. При изменението на закона в
тази част е съблюдавано правилото, че получен доход се облага с данък към момента на
неговото придобиване. По аргумент от чл. 11,
ал. 1 ЗДДФЛ правнорелевантният факт е датата
на придобиване на дохода, тъй като към този
момент вече е налице данъчният обект, който
следва да бъде обложен. На следващо място се
поддържа, че с въведеното с чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ
изключение от случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2
ЗДДФЛ, както и в хипотезите, предмет на уредба
в чл. 11, ал. 2 и 3 на същия закон, които не са
предмет на искането, не се въвежда обратно
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действие на данъчния закон, защото целта е
да се определи еднозначно точният момент на
формирането на дохода от лихва по депозита
на паричната сума. Тази необходимост възниква
поради факта, че авансово получената сума все
още не представлява подлежаща на облагане
данъчна основа предвид обстоятелството, че
до датата на падежа настъпват събития, които влияят върху размера на лихвата, оттам и
върху окончателния размер, който вложителят
ще получи като доход, определим точно едва
на датата на падежа или на датата на прекратяване на договора. В последната хипотеза е
възможно дори вложителят да дължи връщане
на част от авансово получената лихва, защото
не е спазил срока, в който настъпва падежа
по депозита. Затова според НАП въведеното
с чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ правило за определяне
времето на придобиване на дохода от лихви
по депозитни сметки няма обратно действие,
дори когато сумата е изплатена авансово преди
влизане в сила на изменението на закона. Министерският съвет, министърът на финансите
и НАП, като отбелязват, че съгласно чл. 14,
ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА)
обратно действие на закона може да се въведе
само по изключение с изрична норма, каквато
в случая по отношение действието на чл. 11,
ал. 5 ЗДДФЛ не е налице, предлагат искането
на омбудсмана за обявяването є за противоконституционна да се отхвърли.
Върховният административен съд и Висшият
адвокатски съвет са представили становища,
в които поддържат тезата, че с изменението и
допълнението на ЗДДФЛ законодателят е нарушил основополагащия принцип за правовата
държава, прогласен с чл. 4 от Конституцията.
Приемат, че новосъздадената разпоредба на
чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ има обратно действие,
преуреждайки в полза на държавата вече
създадени правоотношения във вреда на депозитанта. Според тях увреждането интересите
на вложителите е налице, защото атакуваната
разпоредба след 1 януари 2013 г., когато влиза
в сила, създава възможност на органите по
приходите да събират данък и върху доходи от
лихви по депозитни сметки в търговски банки,
получени преди 31 декември 2012 г., когато този
вид доходи са били необлагаеми. Твърди се,
че по този начин е придадено скрито ретроактивно действие на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ, което
противоречи на материалноправния характер
на закона, изискващ промените в данъчните
закони да имат действие занапред, каквото е
разбирането, изразено и в Решение № 9 от 1996 г.
по к.д. № 9 от 1996 г. и Решение № 7 от 2001 г.
по к.д. № 1 от 2001 г. на Конституционния съд.
В представените становища се поддържа и тезата, че разпоредбата на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ,
която е в сила от 1 януари 2013 г., като допуска
облагането с данък на доходи от лихви преди
датата на влизане в сила на закона в тази част,
нарушава принципа на равнопоставеност на
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данъчните субекти по отношение изпълнението
на данъчното задължение, защото една част ще
плащат данък върху доход за лихви, реализиран и за минало време, а останалите само за
данъчната 2013 година. Затова по същество
предлагат разпоредбата на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ
да бъде обявена за противоконституционна.
Конституционният съд, като обсъди направеното искане и становищата на заинтересуваните
страни, за да се произнесе, взе предвид следното:
Досега у нас доходите на физически лица от
лихви по банкови сметки са били изключени от
данъчно облагане. Промяна в това разбиране
на законодателя настъпва с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС),
извършено от 41-вото Народно събрание. С § 57
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от
1 януари 2013 г.) е изменен чл. 13, ал. 1, т. 8
ЗДДФЛ, като от кръга на необлагаемите доходи
са изключени доходите, придобити от физически
лица, от лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки,
установени в държава – членка на Европейския
съюз (EС), или в друга държава – страна по
СЕИП. С новелата на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ е
въведено облагането им с окончателен данък
и съгласно изменението на чл. 46, ал. 1 от
същия закон е определена десет на сто ставка
на данъка, с която се облага доходът. За целите
на този вид данъчно облагане законодателят
с новелата на § 1, т. 58 ЗДДФЛ е дефинирал
понятието „депозитни сметки“ като банкови
сметки за съхранение на пари за определен срок
срещу възнаграждение (лихва). Следователно
този вид банкови сметки са с фиксиран падеж,
който е предмет на договаряне между банката
и депозитанта, за разлика от други банкови
сметки като разплащателните и спестовните
сметки, които поначало са без фиксирана дата
на падеж. Законодателят е въвел датата на
падежа като разграничителен критерий, за да
определи момента на получаване на дохода,
защото само придобитият на падежа доход
подлежи на облагане с окончателен данък.
Общите правила за определяне момента на
придобиване на доход, подлежащ на облагане
по ЗДДФЛ, са уредени в чл. 11, ал. 1, т. 1, 2 и
3 ЗДДФЛ. В първата хипотеза законодателят
е посочил, че доходът се смята за придобит на
датата на плащането на дохода в брой. Втората
хипотеза предвижда, че при безналично плащане доходът се смята за придобит на датата на
заверяване на сметката на получателя на дохода
или получаването на чека. В третата хипотеза
е посочено, че моментът на придобиване на
непаричен доход е датата на получаване на
престацията. Тук следва да се уточни, че при
доходи от лихви по депозитни сметки доходът
се смята за придобит на датата на падежа, т.е.
данъкът става дължим към момента на изти-
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чане на срока, за който е сключен договорът
за откриване на депозитната сметка. Предмет
на законодателна уредба е и хипотезата, при
която депозитантът и банката са договорили
лихвата да бъде изплатена авансово на дата
преди настъпването на падежа. Законодателят е преценил, че систематичното място на
правната уредба на посочената хипотеза е в
чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ, където е предвидено, че
при авансово изплащане на лихвата по чл. 38,
ал. 13 ЗДДФЛ доходът се смята за придобит
на датата на падежа на депозита или на датата
на предсрочното прекратяване на договора за
депозит. С това свое решение законодателят
е приравнил данъчноправните последици на
дохода, придобит при авансовото изплащане на
лихвата, с тези на дохода, придобит в хипотезите
на чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДДФЛ. Следва да
се отбележи, че правните разрешения, дадени
с чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ, са приложими само в
случаите на облагане на лихвите, начислени
от български търговски банки или клонове на
чуждестранни банки в страната по депозитни
сметки на местни физически лица. За целите на
данъчното облагане понятието „местно физичес
ко лице“ е дефинирано в чл. 4, ал. 1 ЗДДФЛ,
според който местно физическо лице е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен
период, или 3. което е изпратено в чужбина
от българската държава, от нейни органи и/
или организации, от български предприятия,
и членовете на неговото семейство, или 4.
чийто център на жизнени интереси се намира
в България. За хипотезите по чл. 4, ал. 1, т. 2
и 4 следва да се имат предвид и посочените в
ал. 2, 3, 4 и 5 ЗДДФЛ допълнително въведени
критерии за дефиниране на понятието. Извън
обхвата на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ остават хипотезите, при които се получават доходи от лихви,
начислени от посочените банки по депозитни
сметки на чуждестранни физически лица.
При тази законодателна уредба на облагането с окончателен данък на дохода от лихва
в хипотезата на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ изтъкнатите в искането съображения за обявяване на
противоконституционност на разпоредбата не
се споделят от Конституционния съд.
Преценката за конституционосъобразност
на атакуваната разпоредба от ЗДДФЛ може
да се направи обективно и точно само ако
чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ се разгледа, като се съобрази от систематична гледна точка мястото
є в закона, функционалната обвързаност на
разпоредбата с останалите норми, уреждащи
предпоставките и съдържанието на нововъведения данък, включително и през призмата
на конституционните принципи, на които се
основава данъчният закон.
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Въведеният от 1 януари 2013 г. данък върху
дохода от лихви по депозитни сметки, открити
в търговски банки, представлява подоходен
данък с присъщите за данъка признаци като
установено със закон публично държавно вземане, чието реализиране, при отсъствие на
доброволно плащане, се гарантира с държавна
принуда. Неговото въвеждане е съобразено с
конституционните принципи за легитимност
на данъка по отношение компетентността на
органа в лицето на Народното събрание, нормативния акт, с който се създава данъчното
утежнение – закон. Посочени са и елементите
на данъчния фактически състав: данъчен обект,
данъчна основа, данъчна единица, данъчна ставка, връзката между данъчен обект и данъчен
субект, уредени в закона. Затова Конституционният съд приема, че законодателят с измененията и допълненията на ЗДДФК в посочените
части изцяло се е съобразил с изискванията на
чл. 84, т. 3 и чл. 60, ал. 1 и 2 от Конституцията.
Следователно при установяване на новия данък
е спазен чл. 4 от Конституцията.
По въпроса за обратното действие на данъчните закони Конституцията не съдържа
изричен императив за забрана, каквато уредба
има по отношение на наказателния закон – по
арг. от чл. 5, ал. 3 от Конституцията. Разбирането, застъпено в доктрината и практиката
на Конституционния съд, основани на чл. 4
от Конституцията, прогласил принципа за
правовата държава, са категорични за това,
че материалният данъчен закон не може да
има обратно действие. Това най-отчетливо е
изразено в Решение № 9 от 1996 г. по к.д. № 9
от 1996 г., в което съдът посочва, че „Проява
на конституционните принципи за правова
държава и законност в областта на данъчното право е правилото за неретроактивност на
данъчната норма. Конституционният съд не
е чужд на разбирането, че данъчният закон
действа занапред, от влизането му в сила насетне. Нормите, с които се въвеждат данъчни
задължения или данъчни утежнения, трябва да
бъдат създадени преди времето, за което те се
отнасят. Гражданите трябва да знаят предварително, преди настъпването на финансовата
година, данъците и техния размер, които те
ще плащат.“ Принципното разбиране на съда
по отношение действието на данъчния закон
във времето е съобразено от законодателя при
въвеждане на новия подоходен данък. Поначало
данъчното задължение възниква по силата на
закона и в случая това е сторено с новелата
на чл. 38, ал. 13 във връзка с чл. 13, ал. 1
ЗДДФЛ. Съгласно § 58 ЗИДЗДДС във връзка
с § 57 ЗИДЗДДФЛ, включително в частта, с
която се въвежда новият данък, законът влиза
в сила от 1 януари 2013 г., когато започва следващата данъчна година, независимо от факта,
че е приет през предходната данъчна година.
Следователно обратно действие на атакуваните
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правни норми към момента на влизане в сила
на задължението за заплащане на данъка не
е налице. Данъчното задължение възниква ex
lege, поради което неговата изискуемост винаги
е обвързана от конкретен фактически състав
като елемент на данъчното правоотношение,
включващ наличието на облагаема основа и
датата на падежа, които определят данъчния
дълг като изискуем и ликвиден. Следователно,
за да възникне задължение за облагане на дохода, получен от лихви по депозитна сметка,
той трябва да бъде получен, респ. придобит по
смисъла на закона. Окончателният размер на
дохода, който ще бъде придобит, се определя
на датата на падежа, когато се начислява лихвата за срока, за който е сключен договорът
за депозит. В типичните случаи на депозитни
сметки и при плащането в брой заверяването на
сметката на получателя на дохода се извършва
именно когато изтича срокът за съхранението
на паричната сума. Следователно изискуемостта на данъчното задължение е обвързана от
момента на начисляване на брутния размер на
лихвата по депозитната сметка. Този момент
е определен от страните при сключване на
договора за откриване на депозитната сметка
и това е датата на падежа на депозита. В тази
връзка следва да се отбележи характерна за
дохода от лихви особеност, която го отличава
от останалите доходи, предмет на данъчно
облагане по ЗДДФЛ. Макар плащането, респ.
заверяването на сметката да е еднократен
акт, брутната сума на дохода е задължително
обвързана с изтичането на определен период от време, през който протича процес на
натрупване на дохода. Посоченият в чл. 38,
ал. 13 ЗДДФЛ размер на дохода като обект
на данъка е определим именно на датата на
падежа на депозита.
С разпоредбата на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ са
уредени случаите на придобиване на доход при
авансово плащане на лихвата по депозита, както
и при предсрочното прекратяване на депозита.
В първия случай доходът се смята за придобит
на датата на падежа, а във втория – на датата
на предсрочното прекратяване на депозита. Тази
правна уредба за облагане на дохода от авансово
получени лихви с начално действие срокът, за
който е сключен договорът за депозит след 1
януари 2013 г., също не предизвиква възражения на полето на противоконституционност на
нормата. Действието на разпоредбата в тази
част не е предмет на искането на омбудсмана.
Върховният административен съд и Висшият
адвокатски съвет също не мотивират съображения за противоречие на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ с
чл. 4 от Конституцията или Протокол № 1 към
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи с оглед приложимостта
на разпоредбата по отношение на откритите
след 1 януари 2013 г. депозитни сметки. Видно от стенографските дневници на десетата

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

сесия на 41-вото Народно събрание, народните
представители са дебатирали, включително и
от аспекта на противоконституционност, оспорвайки необходимостта от въвеждането на
този данък и определянето на задължителен
минимум на размера на доходите, които следва
да се обложат с данък.
Според чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи всяко лице има право мирно
да се ползва от своята собственост и да получава плодовете, които му носи. В съгласие с
принципа за пропорционалност между личния
и обществения интерес правото на собственост не е неограничено, защото е предвидена
възможността със закон да се въвеждат наред
с правилата за контрола върху ползването на
собствеността и правила за осигуряване на
плащане на данъци като източник на средства
за функционирането на държавата, от която
гражданите и обществото като цяло имат нужда
и полза. В случая това е сторено с изменението
на ЗДДФЛ, обнародвано един месец преди да
влезе в сила промяната, с която се въвежда
новият подоходен данък. По този начин законодателят е съобразил определените с протокола
ограничения върху ползването на собствеността
не само по отношение на съдържание, но и по
отношение на изискването за една предварителна подготовка на носителите на това право
с оглед предстоящото въвеждане на данъчна
тежест през следващата данъчна година.
Както вече бе отбелязано, датата на придобиване на дохода от лихви е правнорелевантният
факт за неговото облагане, тъй като едва в този
момент ще бъде налице облагаемата основа.
Придобиването на дохода, когато е договорено
авансовото изплащане на лихвата, е изключение
от типичните случаи, предмет на уредбата по
чл. 11, ал. 1 ЗДДФЛ. Отчитайки различията
в следваните от търговските банки политики,
съдържащи тази клауза, и неопределеността във
времето по отношение окончателния размер на
лихвата на датата на падежа, законодателят е
въвел единен критерий относно момента на
придобиване на дохода при авансово изплатената лихва. Правилото е, че доходът се смята за
придобит не на датата на фактическото плащане
или заверяване на сметката, а към момента
на начисляване на лихвата, действие, което се
извършва на датата на падежа на депозита или
на датата на предсрочното му прекратяване.
Използваната с разпоредбата на чл. 11, ал. 5
ЗДДФЛ законодателна техника за приравняване
на правните последици на авансовото плащане
на лихвата с типичния случай на договори, при
които отсъства такава клауза, не налага извод
за противоконституционност на разпоредбата.
Това е така, защото по този начин се въвежда
единно правило за определяне на брутния размер на лихвата, предмет на данъчно облагане,
а именно датата на падежа на депозита както
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при авансовото плащане, така и в случаите,
когато такова не е договорено и плащането се
извършва на датата на падежа. Гарантиране
на правото на данъчните субекти на еднакво
третиране при изпълнението на данъчното
задължение се постига именно с разпоредбата
на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ – лихвата да се начислява на датата на падежа на депозита или на
предсрочното му прекратяване. В тази връзка
следва да се отбележи, че авансово платената
лихва все още не представлява годна за облагане данъчна основа, тъй като окончателният
размер на получения доход ще стане известен
едва към момента на изтичане срока на депозита или на предсрочното му прекратяване. При
положение, че депозитната сметка е открита
след 1 януари 2013 г., Конституционният съд
приема, че възприетите с чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ
разрешения за облагане с данък на дохода от
лихва при авансовото му изплащане изключва
ретроактивното действие на закона в тази му
част. Нещо повече, възприемането на датата на
падежа като общоприложим критерий, който
следва да се съобразява при определяне на облагаемата данъчна основа за всички възможни
случаи на депозитни сметки, най-пълно съответства и на принципа за равнопоставеност на
данъчните субекти по отношение момента на
изискуемост на данъчното задължение. Следователно като императивно правило с действие
ex nunk след 1 януари 2013 г. нормата на чл. 11,
ал. 5 ЗДДФЛ не създава пряко или косвено с
обратна сила данъчно утежнение, нарушавайки
основополагащи конституционни принципи, с
които се гарантират правната сигурност и предвидимост като структуроопределящи признаци
на правовата държава.
Претендираната противоконституционност
следва да се обсъди и по повод възможността
за прилагане на установения с чл. 11, ал. 5
ЗДДФЛ данъчен режим по отношение на депозитните сметки, открити преди влизане на
закона в сила, по които са изплатени авансово
лихви до 31.12.2012 г., но падежите по депозита
настъпват след 1 януари 2013 г. При възприетите законодателни разрешения, обсъдени
по-горе, и в тези случаи ще бъде налице годна
за облагане данъчна основа, представляваща
брутния размер на лихвата, едва след влизане
на закона в сила, и то към датата на падежа
на депозита. Преди тази дата не е налице определената с чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ основа за
облагане, защото авансово получената сума не
представлява определената със закона данъчна
основа. Следователно авансово извършеното
преди 31.12.2012 г. фактическо плащане, съответно заверка на сметката на получателя
на дохода, не е юридическият факт, с който
законът свързва настъпването на момента на
изискуемост на данъчното задължение. Този
момент е обвързан с падежа на депозита, който
настъпва след влизане на закона в сила, т.е.
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след 1 януари 2013 г. При това положение за
създадено с обратна дата данъчно утежнение
не може да става въпрос. Въвеждането на критериите от общата разпоредба на чл. 11, ал. 1
ЗДДФЛ и за заварените случаи на авансово
платена лихва до 31.12.2012 г., но с настъпващ
падеж на депозита след 1 януари 2013 г., каквито
съждения се съдържат в част от становищата и
в искането на омбудсмана, не може да се извърши по тълкувателен път или чрез обявяване
на действащата норма на чл. 11, ал. 5 ЗДДФЛ
за противоконституционна. Това е така, защото
оспорената разпоредба е неразделна част от
въведения след 1 януари 2013 г. единен правен
режим, чийто предмет е данъчното облагане на
дохода от лихви от депозитни сметки с падеж
след влизането на закона в сила. На следващо
място Конституционният съд е имал възможност
да се произнесе, че за да е налице противоконституционност на определен законов текст,
е необходимо да се констатира идентичност
на предмета, регулиран от оспорените норми
на закона и Конституцията, и между тях да е
налице противоречие „до степен на отрицание“
(Решение № 7 от 2004 г. по к.д. № 6 от 2004 г.).
В случая посочените условия за противоконституционност с оглед на възприетия от съда
критерий очевидно не са налице.
Тъй като данъкът върху дохода от лихва е
въведен със закон, това прави възможно законодателят да определи условията, при които
този правен режим да действа, като за целта
нормативно изрично уреди и т.нар. заварени
случаи. Възможното нормативно разрешение
за изключване от облагаемата основа на част
от начислената лихва или на договорите за
откриване на срочни депозити, сключени до
влизане на закона в сила, е въпрос и на законодателна целесъобразност, поради което за
неговото решаване по същество не би могъл
да се произнесе Конституционният съд.
Законодателят е предпочел да установи единен режим на облагане на доходите, въпреки
че облагането с данък на лихвите по банкови
сметки би следвало да има своята специфика
най-вече предвид особеностите на лихвата
като акцесорно парично задължение, което в
същото време има относителна самостоятелност
по отношение на главното задължение. Тъкмо
характерът на лихвата изисква правната уредба
на облагането є с данък да бъде по-подробна
и детайлна, което в случая не е сторено. На
следващо място констатираната непълнота на
закона е типичен случай на законодателен пропуск, който не може да бъде заместен по пътя
на съдебния активизъм от Конституционния съд.
Несъмнено на конституционно ниво липсва
уредба на данъка върху доходите от лихва по
депозитни сметки. Това е обяснимо предвид
нормата на чл. 60 от Конституцията, с която
са делегирани правомощия на законодателя
да уреди данъчната материя, включително в
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частта за определяне на данъчната основа,
което е направено с нормата на чл. 11, ал. 5
ЗДДФЛ. Въведените с нея критерии за определяне на предмета на данъчно облагане
не я правят конституционно несъвместима.
В данъчното право юридическият факт е доходът. Той е основата, от която се изхожда,
за да се определят съответните подоходни
данъци. Като категория на материалното
данъчно право данъчният обект или предмет
на облагането предопределя възникването на
данъчното задължение. В настоящия случай
това е доходът от лихви. Обектът на данъка е
винаги конкретно определен. За данъчни цели
доходът винаги се определя по начин, различен
от общоприетата стопанска категория доход.
В случая предметът на облагането е доходът,
определен със съдържание и размери, посочени
в чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ. С посочения от закона
размер данъчната основа като юридически факт,
предопределящ възникването и развитието на
данъчното правоотношение, е налице към момента на падежа на депозита. Предхождащото
го облигационно правоотношение, породено от
договора за откриване на депозитна сметка,
не е правопораждащият юридически факт за
нуждите на данъчното облагане. Това е обяснимо, като се има предвид, че не всеки договор от разглеждания вид може да приключи
с реализиране на стопанската цел, за която е
сключен. Едва на падежа ще бъде ясно дали
вложителят е реализирал доход и в какъв
размер, за да бъде обложен с данък. До този
момент отсъства данъчното правоотношение
между депозитанта и държавата. Следователно ЗДДФЛ не преурежда правоотношението,
породено от договора за откриване на банков
депозит, в неговите облигационни измерения.
Предмет на закона е възникналото на основата на договора за откриване на депозитна
сметка съпътстващо го данъчно правоотношение, което ще бъде налице само дотогава,
докато съществува първичното облигационно
правоотношение. При очертаното съдържание
и последователност на възникване и развитие
на правоотношенията в случая сме изправени
пред хипотезата на прилагане на новия закон
към заварено правоотношение, което не е
равнозначно на обратно действие на новия
закон. В тази част не само практиката, но и
доктрината прави ясното разграничение между
хипотезата на обратно действие на закона,
когато той преурежда юридическите факти от
момента на тяхното проявление до завършен
фактически състав, с който приключва едно
правоотношение, и хипотезата, при която
новият императивен правен данъчен режим
урежда за в бъдеще завареното правоотношение, което не е приключило.
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Конституционният съд, мотивиран от изложените аргументи и на основание чл. 149, ал. 1,
т. 2 във връзка с чл. 151, ал. 1 от Конституцията
и чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционен съд,
РЕШИ:
Отхвърля искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 11, ал. 5 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица (обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г.,
последно изм., бр. 66 от 26 юли 2013 г.).
Председател:
Димитър Токушев
8053

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 23 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за определяне на условията и реда за предос
тавяне на информация и данни за въвеждане
в Информационната система на Европол в
съответствие с Решение 2009/371/ПВР на
Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на
Европейска полицейска служба (Европол)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят
условията и редът за предоставяне на информация и данни от компетентните органи с оглед
на тяхното въвеждане в Информационната
система на Европол (ИСЕ).
(2) С постановлението се цели осигуряване
на непрекъснатост и ефективност на процеса
по въвеждането на информация и данни в ИСЕ.
Чл. 2. (1) За целите на постановлението
„компетентни органи“ за Република България
по смисъла на чл. 3 от Решение 2009/371/ПВР
на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на
Европейска полицейска служба (Европол)
са Министерството на вътрешните работи,
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС), Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и
Агенция „Митници“ към Министерството
на финансите.
(2) Национално звено „Европол“ (НЗЕ) в
дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на Министерството на вътрешните
работи е компетентната структура, която
отговаря за въвеждането, актуализирането и
заличаването на информация и данни в ИСЕ.
(3) Информационната система на Европол
е автоматизирана информационна система, в
която се обработват актуална информация и
данни за престъпления от компетентността
на Европол – организи рана п рест ъпност,
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тероризъм и други тежки форми на престъпност, посочени в списък – Приложение I
към чл. 4, параграф 1 от Решение 2009/371/
ПВР на Съвета.
Чл. 3. (1) Компетентните органи по чл. 2,
ал. 1 предоставят ежемесечно до 10-о число на
текущия месец на НЗЕ информация и данни,
свързани с престъпления от компетентността
на Европол с участието на български и/или
чужди граждани, с цел въвеждането им в ИСЕ.
(2) Информацията и данните по ал. 1 се
попълват във формуляр, утвърден от министъра на вътрешните работи.
(3) При предоставяне на информацията и
данните за въвеждане в ИСЕ компетентните
органи задължително извършват предварителна оценка на информацията и нейния източник
съгласно критерии, определени от министъра
на вътрешните работи, и поставят съответните
кодове за оценка във формуляра по ал. 2.
(4) Компетентните органи задължително
посочват условията, при които предоставената
информация и данни могат да бъдат използвани и/или разпространявани, чрез отбелязване
във формуляра по ал. 2 на кодове за разпространение съгласно изисквания, определени от
министъра на вътрешните работи.
Чл. 4. (1) При получаване на допълнителна
информация или данни за всеки отделен случай
или при отпадане на необходимостта за съхранение на вече въведени в ИСЕ информация
и данни компетентните органи уведомяват
писмено НЗЕ с цел тяхната актуализация
или заличаване.
(2) Въведените в ИСЕ информация и данни за престъпления се заличават във всички
случаи на прекратяване на наказателното
производство или при влязла в сила оправдателна присъда.
Чл. 5. В ИСЕ не се въвеждат информация
и данни, отнасящи се за жертви на престъп
ления и за лица под 18 години.
Чл. 6. В ИСЕ може да се обработва класифицирана информация на Европейския съюз
до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“.
Чл. 7. Въвеждането, актуализацията и заличаването на информация и данни в ИСЕ
се осъществяват при стриктно спазване на
Закона за Министерството на вътрешните
работи, Закона за защита на личните данни,
Закона за защита на класифицираната информация и Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31
март 2011 г. относно правилата за сигурност
за защита на класифицираната информация
на Европейския съюз.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението „Престъпления от компетентността на Европол“
са престъпления, които имат организиран
характер, свързани са с тероризъм или с други
тежки форми на престъпност и засягат две или
повече държави – членки на Европейския съюз.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове във
връзка с Решение 2009/371/ПВР на Съвета от
6 април 2009 г. за създаване на Европейска
полицейска служба (Европол).
§ 3. При необходимост министърът на
вътрешните работи дава указания по изпълнението на постановлението и решава в
рамките на своята компетентност възникнали
специфични въпроси по прилагането му.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
министъра на финансите, председателя на
ДАНС и на председателя на КОНПИ.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8029

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за излезлите от употреба моторни превозни
средства, приета с Постановление № 11 на
Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 7 от
2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. моторни превозни средства от категориите L2, L2e, L4, L5, М1 и N1 по смисъла на
чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „в“, „г“, „ж“ и „и“,
т. 2, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от Закона за
движението по пътищата (ЗДП);“.
§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) За триколесните МПС от категориите
L2, L2е, L4, L5 по смисъла на чл. 149, ал. 1,
т. 1, букви „в“, „г“, „ж“ и „и“ ЗДП се прилагат
само изискванията на чл. 7, т. 1 – 3, чл. 17,
18 и 21.“
§ 3. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 2 съхраняват копие от
декларацията по ал. 1 в 5-годишен срок от
изготвянето є.“
§ 4. В § 2 от допълнителните разпоредби
след думите „(ОВ, L 269/34 от 21.10.2000 г.)“
се добавя „и Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на
Приложение II на Директива 2000/53/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни средства (ОВ,
L 135/14 от 22.05.2013 г.)“.
§ 5. Приложение № 1 към чл. 5 се изменя
така:
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„Приложение № 1
към чл. 5
Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 5

Материали и компоненти

Обхват и дата на изтичане срока
на освобождаването

Да се постави
етикет или
да се идентифицира в съответствие с
изискванията
на чл. 5

1

2

3

Олово като легиращ елемент
1. а) Стомана за механична обработка и компоненти от партидно горещо поцинкована стомана
с тегловно съдържание на олово до 0,35 %
Превозни средства, чийто тип е
б) Поцинковани при постоянно подаване стоодобрен преди 1 януари 2016 г., и
манени листове с тегловно съдържание на олово
резервни части за тези превозни
до 0,35 %
средства
Като резервни части за превозни
2. a) Алуминий за механична обработка с тегловно
средства, пуснати на пазара преди
съдържание на олово до 2 %
1 юли 2005 г.
Като резервни части за превозни
б) Алуминий с тегловно съдържание на олово
средства, пуснати на пазара преди
до 1,5 %
1 юли 2008 г.
в) Алуминий с тегловно съдържание на олово
(1)
до 0,4 %
3. Медна сплав с тегловно съдържание на олово
(1)
до 4 %
Като резервни части за превозни
4. a) Лагерни черупки и втулки
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2008 г.
б) Лагерни черупки и втулки в двигатели, преда- 1 юли 2011 г. и резервни части за
вателни механизми и компресори за климатични превозни средства, пуснати на пазара
инсталации
преди 1 юли 2011 г.
Олово и оловни съединения в компоненти
5. Акумулаторни батерии
6. Виброгасители (амортисьори)
7. a) Вулканизиращи вещества и стабилизатори за
еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи,
вентилационни маркучи, еластомерни/метални
части в приложения за ходовата част, както и за
опорни тампони за двигатели
б) Вулканизиращи вещества и стабилизатори за
еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи,
вентилационни маркучи, еластомерни/метални
части в приложения за ходовата част, както и за
опорни тампони за двигатели с тегловно съдържание на олово до 0,5 %
в) Свързващи вещества за еластомери за силови
предавателни механизми с тегловно съдържание
на олово до 0,5 %
8. a) Олово в припой за прикрепване на електрически и електронни компоненти към печатни
платки и олово в покритието на крачетата на
компонентите, различни от електролитни алуминиеви кондензатори, в изводите на компонентите
и в електронните печатни платки

(1)
Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2016 г., и
резервни части за тези превозни
средства

X

X

Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2005 г.

Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2006 г.
Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2009 г.
Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2016 г., и
резервни части за тези превозни
средства

X (2)
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Превозни средства, чийто тип е
б) Олово в припой за електрически приложения,
одобрен преди 1 януари 2011 г., и
различни от запояване върху електронни печатни
резервни части за тези превозни
платки или върху стъкло
средства
Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2013 г., и
в) Олово в покритието на изводите на електрорезервни части за тези превозни
литни алуминиеви кондензатори
средства

3
X (2)

X (2)

Превозни средства, чийто тип е
г) Олово, използвано при запояване върху стъкло одобрен преди 1 януари 2015 г., и
X (2)
в датчиците за въздушния поток
резервни части за тези превозни
средства
д) Олово в припой с висока температура на топене (т.е. сплави на оловото с 85 % или повече (3)
X (2)
тегловно съдържание на олово)
е) Олово, използвано в съответстващи на
изискванията системи с електрически контактни (3)
X (2)
щифтове
ж) Олово в припой за създаване на надеждна
електрическа връзка между полупроводниковия
(3)
X (2)
кристал и носещата част в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip
з) Олово в припой за прикрепване на охлаждащи пластини към топлоотвеждащ радиатор при
силови полупроводникови монтажи с размер на
X (2)
интегралната схема от поне 1 cm 2 излъчваща (3)
зона и номинална плътност от поне 1 A/mm 2 на
силициевата зона на интегралната схема
и) Олово в припой за запояване на изводите от Превозни средства, чийто тип е
стъкла с вграден електрически проводник с из- одобрен преди 1 януари 2016 г. и
X (2)
ключение на запояване при многопластови стъкла след тази дата, резервни части за
с вграден електрически проводник
тези превозни средства
к) Олово в припой за запояване при многопла(3)
X (2)
стови стъкла с вграден електрически проводник
Като резервни части за типове двига9. Легла на клапани
тели, разработени преди 1 юли 2003 г.
10. а) Електрически и електронни компоненти,
съдържащи олово в стъкло или керамика, в химично съединение, представляващо стъклена или
X (4) (за
керамична матрица, в стъклен или керамичен макомпоненти,
териал или в химично съединение, представляващо
различни от
стъкло-керамична матрица. Това освобождаване
пиезокерами
не важи за използването на олово във:
ките в двига– стъкло в колби и глазура на запалителни свещи;
телите)
– диелектрични керамични материали за компонентите, изброени в букви „б“, „в“ и „г“
б) Олово в диелектрични керамични материали на
основата на цирконаттитанат на оловото, използвани в кондензатори, които са част от интегрални
схеми или дискретни полупроводникови елементи
Превозни средства, чийто тип е
в) Олово в диелектрични керамични материали
одобрен преди 1 януари 2016 г., и
на кондензатори за номинално напрежение, което
резервни части за тези превозни
е по-ниско от 125 V~ или 250 V =
средства
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г) Олово в диелектрични керамични материали
на кондензатори за компенсация на температурно
(3)
определените отклонения на датчиците в ултразвуковите хидроакустични системи
Превозни средства, чийто тип е одо11. Пиротехнически задействащи устройства
брен преди 1 юли 2006 г., и резервни
части за тези превозни средства
12. Съдържащи олово термоелектрични материали Превозни средства, чийто тип е
за електротехнически приложения в автомобила одобрен преди 1 януари 2019 г., и
с цел намаляване на емисиите от CO 2 чрез из- резервни части за тези превозни
ползване топлината на отработените газове
средства

3

Х

Шествалентен хром
Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2007 г.
Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2008 г.

13. a) Покрития против корозия
б) Покрития против корозия, използвани за
сглобките с болтове и гайки за ходовата част
14. Като антикорозионен агент за охладителната
система от въглеродна стомана на абсорбционни
хладилни уредби в моторните каравани до 0,75
тегловни % в охлаждащия разтвор, освен ако е
възможно използването на други технологии за
охлаждане (т.е. на разположение на пазара за
приложение в моторни каравани) и не води до
отрицателни въздействия върху околната среда,
здравето и/или безопасността на потребителите

Х

Живак
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни
части за тези превозни средства
Превозни средства, чийто тип е одоб) Луминесцентни лампи, използвани в дисплеите
брен преди 1 юли 2012 г., и резервни
на арматурните табла
части за тези превозни средства
15. a) Газоразрядни лампи за фарове

Х

Х

Кадмий
Като резервни части за превозни
16. Акумулатори за електрически превозни средства средства, пуснати на пазара преди
31 декември 2008 г.
(1) Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 2015 г.
(2) Разглобяване, ако във връзка с т. 10, буква „а“ е надвишен средният праг от 60 g за превозно
средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не
са монтирани на производствената линия от производителя.
(3) Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 2014 г.
(4) Разглобяване, ако във връзка с т. 8, букви „а“ – „к“ е надвишен средният праг от 60 g за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства,
които не са монтирани на производствената линия от производителя.
Забележки:
1. При еднороден материал, за олово, шествалентен хром и живак се допуска максимална тегловна
концентрация до 0,1 %, а за кадмий – 0,01 %.
2. Разрешава се без ограничения повторната употреба на части от превозни средства, които вече са
били на пазара към датата на изтичане на освобождаването, тъй като употребата им не е предмет на чл. 5.
3. Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства,
пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г., се освобождават от разпоредбите на чл. 5*.
*Тази клауза не се прилага за тежестите за балансиране на колела, въгленовите четки за електродвигатели и спирачните накладки.“
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§ 6. Приложение № 4 към чл. 25, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 25, ал. 1
Декларация за предаване на компоненти от
ИУМПС или МПС за повторна употреба
№ ............ от ..................... г.
1. Предал:
Едноличен търговец/юридическо лице .............
................................................................................. ,
(наименование, ЕИК)
представлявано от .................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище и адрес: ................................................
(по регистрация)
Телефон и факс .....................................................
2. Придобил:
Физическо лице ....................................................
(име и фамилия)
Едноличен търговец/юридическо лице .............
................................................................................. ,
(наименование, ЕИК)
представлявано от: ...............................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище и адрес: ................................................
(по регистрация)
Телефон и факс .....................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Компоненти от ИУМПС или МПС:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
(идентификация и описание)
са годни за повторна употреба
................ г.
(дата)
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.
................................
................................
(място и дата
на издаване)

Предал: .................
(подпис и
печат)
Придобил: ............
(подпис
и печат)“

Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8031
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за приемане на Наредба за изискванията
към обхвата и съдържанието на работни
те проекти за търсене и проучване или за
проучване, добив и първична преработка на
подземни богатства, за ликвидация и/или
консервация на геологопроучвателните и на
миннодобивните обекти и за рекултивация
на засегнатите земи и за условията и реда за
тяхното съгласуване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните
проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни
богатства, за ликвидация и/или консервация на
геологопроучвателните и на миннодобивните
обекти и за рекултивация на засегнатите земи
и за условията и реда за тяхното съгласуване.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

за изискванията към обхвата и съдържанието
на работните проекти за търсене и проучване
или за проучване, добив и първична преработ
ка на подземни богатства, за ликвидация и/
или консервация на геологопроучвателните и
на миннодобивните обекти и за рекултивация
на засегнатите земи и за условията и реда за
тяхното съгласуване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Наредбата регламентира изискванията към обхвата и съдържанието на
цялостните и годишните работни проекти за
търсене и проучване или за проучване, добив
и първична преработка на подземни богатства
и на работните проекти за ликвидация или
консервация на геологопроучвателните или
миннодобивните обекти и за рекултивация на
засегнатите земи и на техните изменения и
допълнения, както и условията и реда за съгласуването им с министъра на икономиката
и енергетиката.
(2) Наредбата не се прилага за проектите
за изграждане и експлоатация на съоръжения
за минни отпадъци.
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Чл. 2. (1) Търсенето, проучването, добивът и първичната преработка на подземни
богатства, техническата ликвидация и/или
консервацията на геологопроучвателните и
на миннодобивните обекти се провеждат въз
основа на съгласувани цялостни и годишни
работни проекти.
(2) Ц я лос т н и т е и г од и ш н и т е рабо т н и
проекти и техните изменения и допълнения
се изготвят от лица с проектантска право
способност, придобита по реда на Наредба
№ 2 за проектантската правоспособност на
инженерите, регистрирани в Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) Проектите по ал. 1 и техните изменения
и допълнения се утвърждават от титулярите на
разрешения и от концесионерите, след което
се представят за съгласуване от министъра
на икономиката и енергетиката.
Чл. 3. (1) Цялостните работни проекти трябва да включват предвидените за осъществяване
дейности за целия срок на предоставеното
разрешение за търсене и проучване или за
проучване или за целия срок на концесионния договор.
(2) Проектите по ал. 1 трябва да съдържат
данни за общия обем на предвидените дейности, техническите и технологичните решения,
сроковете за изпълнение на предвижданите
геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация,
размера на необходимите инвестиции, мерките
за опазване компонентите на околната среда,
културните ценности, безопасността и здравето
на работещите и населението.
Чл. 4. (1) Годишните работни проекти се
изготвят ежегодно и обхващат всички дейности, които ще се извършват в рамките на
съответната календарна година.
(2) Проектите по ал. 1 трябва да включват
подробни данни и разчети за техническите и
технологичните решения, обема на геолого
проучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация,
размера на необходимите инвестиции, мерките
за опазване на земните недра, околната среда,
културните ценности, безопасността и здравето
на работещите и населението.
Г л а в а

в т о р а

РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА
Раздел І
Обхват и съдържание
Чл. 5. (1) Цялостните и годишните работни проекти за изпълнение на дейностите за
търсене и проучване или за проучване на
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подземни богатства трябва да съдържат текстова и графична част.
(2) Текстовата част на цялостните и годишните работни проекти се оформя съгласно
приложение № 1.
(3) Графичната част към цялостните и годишните работни проекти трябва да съдържа
в подходящ мащаб:
1. обзорна карта на района;
2. геоложка карта и карти с разположението
на проектните геологопроучвателни работи,
маршрути, профили, изработки и др.;
3. проектни разрези и/или разрези от проведени изследвания;
4. други графични приложения в подкрепа
на текстовата част.
Чл. 6. Към цялостните и към годишните
работни проекти се прилага като раздел или
като самостоятелен проект работен проект
за ликвидация или консервация на геологопроучвателните обекти и за рекултивация
на засегнатите земи през съответния период.
Чл. 7. Изменения и допълнения на отделни части към вече съгласувани цялостни
или годишни работни проекти за търсене
и проучване или за проучване на подземни
богатства се изготвят в съответствие с изискванията на чл. 5.
Раздел IІ
Срокове и ред за представяне и съгласуване
на работните проекти
Чл. 8. (1) Проектите по чл. 5 и техните
изменения и допълнения се внасят от титулярите на разрешения за съгласуване в деловодството на Министерството на икономиката
и енергетиката задължително на хартиен и
на електронен носител, комплектувани със:
1. придружително писмо;
2. квитанция или копие от банков превод
за платена такса съгласно Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по Закона
за държавните такси, приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г.
(обн., ДВ, бр. 55 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 30
и 59 от 1996 г., бр. 61 и 92 от 1997 г., бр. 14 от
1998 г., бр. 31 от 2000 г., бр. 47 и 59 от 2001 г.,
бр. 57 от 2003 г., бр. 61 и 105 от 2004 г., бр. 78
от 2005 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 83 от 2011 г. и
бр. 48 от 2013 г.).
(2) Титулярите на разрешения внасят за
съгласуване цялостен работен проект в срок
до 30 дни от датата на влизане в сила на
съответния договор, освен ако в договора е
определен друг срок, който не може да бъде
по-дълъг от 60 дни от датата на влизането в
сила на съответния договор. Титулярят прилага
и влязъл в сила акт съгласно нормативната
уредба по опазване на околната среда.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

(3) Титулярите на разрешения внасят за съгласуване годишен работен проект в срок до 30
ноември на годината, предхождаща годината,
за която се отнася проектът. Титулярят прилага
и влязъл в сила акт съгласно нормативната
уредба по опазване на околната среда или
влязъл в сила краен акт, издаден по реда на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
с предмета и целите на опазване на защитените
зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от
2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), в случаите, когато
в акта на Министерството на околната среда и
водите за цялостния работен проект изрично е
включено условие за извършване на оценка за
съвместимост и на годишните работни проекти.
(4) Не се представят за съгласуване годишни работни проекти за разрешения за търсене
и проучване или за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за
подземните богатства, когато те са със срок,
по-кратък от две години.
Чл. 9. (1) Срокът за съгласуване от министъра
на икономиката и енергетиката на внесените
по чл. 8 проекти и на техните изменения и
допълнения е до 30 дни от датата на внасянето им в Министерството на икономиката и
енергетиката.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката чрез компетентно звено или специално
назначен експертен съвет разглежда представените проекти и техните изменения и допълнения.
(3) Цялостните работни проекти и техните
изменения и допълнения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за подземните
богатства се разглеждат задължително от експертен съвет с участието на външни експерти.
(4) При констатирани пропуски и несъответствия компетентното звено или назначеният
експертен съвет връщат за доработване внесените проекти, като на вносителя писмено се
определя срок за отстраняване на пропуските
и несъответствията. Искането за доработване
се мотивира и в него се посочват конкретните
пропуски и несъответствия.
(5) В случай че в определения по ал. 4
срок пропуските и несъответствията не бъдат
отстранени, вносителят се уведомява писмено,
че работните проекти или техните изменения
и допълнения не се съгласуват.
(6) При несъгласуване на работните проекти
и на техните изменения и допълнения по ал. 5
вносителят може да изготви и внесе отново
цялостен или годишен работен проект.
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Чл. 10. (1) Датата на съгласуване на проектите по чл. 5 и на техните изменения и допълнения е датата на получаване на положително
съгласувателно становище от министъра на
икономиката и енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Контролът върху изпълнението на съгласуваните проекти и на техните изменения и
допълнения се осъществява при условия и по
ред, посочени в съответния договор. В случай
че в договора не са регламентирани условия и
ред за осъществяване на контрол, те се уреждат
в допълнително споразумение към него.
Г л а в а

т р е т а

РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ
БОГАТСТВА
Раздел І
Обхват и съдържание
Чл. 11. (1) Цялостните и годишните работни
проекти за добив и първична преработка на
подземни богатства трябва да съдържат текстова
и графична част.
(2) Текстовата част на цялостните и на годишните работни проекти се оформя съгласно
приложение № 2.
(3) Частите от цялостните и от годишните
работни проекти трябва да съдържат графични
приложения в подходящ мащаб.
Чл. 12. Към цялостните и към годишните
работни проекти се прилага като раздел или
като самостоятелен проект работен проект за
ликвидация или консервация на миннодобивни
обекти и за рекултивация на засегнатите земи
през съответния период.
Чл. 13. Изменения и допълнения на отделни части към вече съгласувани цялостни или
годишни работни проекти за добив и първична
преработка на подземни богатства се изготвят
в съответствие с изискванията на чл. 11.
Раздел ІІ
Срокове и ред за представяне и съгласуване
на работните проекти
Чл. 14. (1) Проектите по чл. 11 и техните
изменения и допълнения се внасят от концесионерите за съгласуване в деловодството на
Министерството на икономиката и енергетиката задължително на хартиен и на електронен
носител, комплектувани със:
1. придружително писмо;
2. квитанция или копие от банков превод
за платена такса съгласно Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството
на икономиката и енергетиката по Закона за
държавните такси.
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(2) Концесионерите внасят за съгласуване
проектите по чл. 11 в срок до 30 дни от влизането в сила на съответния договор, освен ако
в договора не е определен друг срок.
(3) Концесионерите внасят за съгласуване
годишен работен проект в срок до 15 ноември
на годината, предхождаща годината, за която
се отнася проектът.
Чл. 15. (1) Срокът за съгласуване от министъра на икономиката и енергетиката на
внесените по чл. 11 проекти и на техните изменения и допълнения е 45 дни от датата на
внасянето им в Министерството на икономиката
и енергетиката.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката чрез компетентно звено или специално
назначен експертен съвет разглежда представените проекти и техните изменения и допълнения.
(3) Цялостните и годишните работни проекти
и техните изменения и допълнения за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от
Закона за подземните богатства се разглеждат
задължително от експертен съвет с участието
на външни експерти, в който задължително се
включват представители на Министерството на
околната среда и водите и на Министерството
на труда и социалната политика.
(4) По преценка на министъра на икономиката и енергетиката експертен съвет може
да разглежда и цялостни и годишни работни
проекти за добив на подземни богатства извън
посочените в ал. 3.
(5) При констатирани пропуски и несъответствия компетентното звено или назначеният
експертен съвет връща за доработване внесените проекти, като на вносителя писмено се
определя срок за отстраняване на пропуските
и несъответствията. Искането за доработване
се мотивира и в него се посочват конкретните
пропуски и несъответствия.
(6) В случай че в определения по ал. 5
срок пропуските и несъответствията не бъдат
отстранени, вносителят се уведомява писмено,
че работните проекти или техните изменения
и допълнения не се съгласуват.
(7) При несъгласуване на работните проекти
и на техните изменения и допълнения по ал. 6
вносителят може да изготви и внесе отново
цялостен или годишен работен проект.
Чл. 16. (1) Датата на съгласуване на
проектите по чл. 11 и на техните изменения
и допълнения е датата на получаване на
положително съгласувателно становище от
министъра на икономиката и енергетиката
или от упълномощено от него длъжностно
лице.
(2) Контролът върху изпълнението на съгласуваните проекти и на техните изменения
и допълнения се осъществява при условия
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и по ред, посочени в съответния договор. В
случай че в договора не са регламентирани
условия и ред за осъществяване на контрол,
те се уреждат в допълнително споразумение
към него.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ,
КОНСЕРВАЦИЯ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА
ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ
Раздел І
Обхват и съдържание
Чл. 17. (1) Цялостните и годишните работни
проекти за ликвидация или консервация на
геологопроучвателните или миннодобивните
обекти и за рекултивация на засегнатите земи
представляват неразделна част от цялостните
и годишните работни проекти за търсене и
проучване, добив и първична преработка на
подземни богатства.
(2) Текстовата и графичната част на цялостните и годишните работни проекти за
ликвидация, консервация и рекултивация на
засегнатите земи трябва да бъде със съдържание съгласно приложение № 3.
Раздел ІІ
Срокове и ред за внасяне и съгласуване на
цялостните и годишните работни проекти
Чл. 18. Цялостните и годишните работни проекти за ликвидация, консервация и
рекултивация на засегнатите земи се внасят
и съгласуват в сроковете и по реда на глава
втора, раздел ІІ и глава трета, раздел ІІ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 85 от Закона за подземните богатства.
§ 2. (1) По отношение на годишните работни
проекти по сключени към датата на влизане
в сила на наредбата договори за търсене и
проучване или за проучване и концесии за
добив на подземни богатства се прилагат
условията и редът на тази наредба.
(2) Годишните работни проекти за добив
и първична преработка за 2014 г. се внасят
от концесионерите в Министерството на
икономиката и енергетиката в срок до 30
ноември 2013 г.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на икономиката и енергетиката.
§ 4. Министърът на икономиката и енергетиката дава указания по прилагането на
наредбата.
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2
Минимални изисквания за съдържание на
цялостните и на годишните работни проекти
за търсене и проучване или за проучване на
подземни богатства
ВЪВЕДЕНИЕ
Глава първа. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА РАЙОНА НА ПЛОЩТА (ИЗИСКВА СЕ САМО ЗА
ЦЯЛОСТНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ)
Раздел І. Местоположение
Раздел ІІ. Кратка физико-географска характеристика
Раздел ІІІ. Инфраструктура и др.
Глава втора. ГЕОЛОЖК А ИЗУЧЕНОСТ НА
ПЛОЩТА (СЪГЛАСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ)
Раздел І. Геоложки строеж и тектонска характеристика на района
Раздел ІІ. Кратък преглед на проведени геологопроучвателни работи
Раздел ІІІ. Кратък преглед на получените
резултати
Раздел ІV. Сведения за подземни богатства
в площта
Глава трета. МЕТОДИЧЕСКИ КОМПЛЕКС
НА ТЪРСЕЩО-ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ
Раздел І. Видове търсещи и проучвателни
работи
Раздел ІІ. Цели
Раздел ІІІ. Полеви методики и технически
средства
Раздел ІV1. Справка-отчет за изпълнението
през предходната година на основни дейности
и показатели (обемни и качествени – например
прокарани изработки, сондажи – л.м, анализи
на проби и др.)
Раздел V. Инвестиции – обемно и финансово
изражение
Глава четвърта. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Раздел І. Мероприятия по опазване и възстановяване на компонентите на околната среда
Раздел ІІ. Мероприятия по опазване на културните ценности
Раздел ІІІ. Мониторинг
Раздел ІV1. Справка-отчет за изпълнението
през предходната година на заложените мерки
по опазване и възстановяване на околната среда
Раздел V. Проект за ликвидация или консервация на геологопроучвателни обекти и за
рекултивация на засегнати земи
Глава пета. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА
РАБОТЕЩИТЕ И НАСЕЛЕНИЕТО
Раздел І. Мероприятия за гарантиране на
безопасността и здравето на работещите
Раздел ІІ. Мероприятия за гарантиране на
безопасността и здравето на населението
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Раздел ІІІ. Дейности при аварии и катастрофи

Глава шеста. ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРСЕЩО-ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ
РАБОТИ
Календарен план-график в текстови и табличен вид (посочва се последователността за
изпълнение на проектираните търсещо-проучвателни дейности с информация за техния
обем и стойност по експертна оценка).
1

Само за годишните работни проекти.

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 2
А. Минимални изисквания за съдържание
на цялостните работни проекти за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 4 – 7
от Закона за подземните богатства
1.

УВОД (основание за проектиране, цел
на проекта)

2.
2.1.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Кратка история и местоположение на
находището
Концесионна площ (граници, координати, характеристика)
Срок на концесията
Концесионер – кратки данни и юридическа форма на дружеството
Инфраструктура в района на находището
(пътища, жп линии, електропроводи,
телекомуникации, водоснабдяване и др.)
Придобиване на земи (включва график
за придобиване и промяна на предназначението на земя)

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ НА НАХОДИЩЕТО
Геологопроучвателна дейност
Геотектоника
Хидрогеоложки условия
ИН Ж ЕНЕРНО-ГЕОЛОЖ К И УСЛОВИЯ
Ге о м е х а н и ч н а х а р а к т е р и с т и к а н а
скалите
Геомеханика и техноложка характеристика на подземните богатства в масива
ЗАПАСИ, РЕСУРСИ И К АЧЕСТВО
НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА
Запаси и ресурси в площта на находището
Качествени показатели на подземното
богатство
МИННОДОБИВНИ РАБОТИ (ДЕЙНОСТИ)
Разкриване и подготовка на рудничното
поле
Системи на разработване, параметри
(параметри на откосите за откритите
рудници)
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6.3.

Схеми на подготовка и ред на изземване на добивните блокове (площи за
добив и насипване)
6.4.
Основно минно оборудване – за прокарване, добив и спомагателна механизация
6.5.
Рудничен т ранспорт на подземните
богатства, материали, съоръжения и
хора
6.6.
Руднична вентилация
6.7.
Рудничен водоотлив
6.8. Електроснабдяване на рудника и телекомуникации
6.9.
Насипищно стопанство
6.9.1. Параметри на насипищата
6.9.2. Технологии за насипване
6.9.3. Транспортни схеми. Транспортни и
насипищни машини
6.10. Надземен рудничен комплекс (сгради
и съоръжения, обслужващи управлението и дейността на предприятието)
6.11. Преработка и обогатяване на полезното
изкопаемо
6.11.1. Технологичен комплекс
6.11.2. Качествени показатели след преработката (обогатяването)
6.12. Прогнозен годишен добив през концесионния срок
6.13. Геологопроучвателни и подготвителни
работи по години
6.14. Развитие на добивните работи по години
по системи на разработване, добивни
блокове (площи)
6.15. Технологична схема за прокарване на
основните, подготвителните и нарезните
изработки, крепежни конструкции (за
подземни рудници)
6.16. Инвестиционна програма (таблица за
инвестиционните разходи по видове
дейнос т и), осиг у ряващ и г одиш ната
производствена програма за срока на
концесията
6.17. Организация на труда, производството
и управлението (текст и таблица)
6.18. Действия при аварии и катастрофи
6.19. Опазване на околната среда
6.20. Опазва не на к ул т у рно -ис т ори ческо
наследство
6.21. Програма, съдържаща мерки за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работниците и за
предотвратяване, намаляване и ограничаване на професионалните рискове за
срока на концесията
6.22. Очаквани производствено-технологични показатели
7.
7.1.

ПРОЕКТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА
КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕКУЛТИВАЦИЯ
Освобож даване и рек ул т ивац и я по
време на минните работи
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7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.5.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8.8.
8.9.
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Окончателно освобождаване на концесионната площ
Освобождаване след преустановяване
на дейностите по разкриване
Освобождаване след преустановяване
на дейностите по добив
Прогнозни разходи
Прогнозни разходи за всички дейности
по освобождаване
Прогнозни разходи за окон чателно
освобождаване
График за изпълнение на дейностите
по освобождаване
График за изпълнение на всички дейности по освобождаване
График за изпълнение на дейностите
по окончателното освобождаване
Текстови приложения
ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Обзорна карта с контур на концесионната площ и на площта на находището
на подземни богатства
Резултати от извършено първоначално
маркшайдерско измерване
План и разрези за развитие на минните
работи и вентилация
План за механизацията и електроснабдяването
План на надземния рудничен комплекс
с прилежащите сгради и съоръжения
План и разрези на площите за депониране на хумус, откривка, отпадък от преработката и др.
Технологична схема на разработване
и добив на подземното богатство, транспортни схеми, водоотлив, електроснабдяване, проветряване – план и разрези
Календарен график по години за разработване и добив за срока на концесията
Други графични приложения, поясняващи текстовата част на проекта

Б. Минимални изисквания за съдържание
на годишните работни проекти за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 4 – 7
от Закона за подземните богатства
1.

УВОД

2.

ПРОМИШЛЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА НАХОДИЩЕТО
Геологопроучвателна дейност
Геоложки строеж
Хидрогеоложки условия
Геомеханика и техноложка характеристика на подземните богатства в масива
Запаси и ресурси в площта на находището по прогнозен отчет към началото на следващата година
Качествени показатели на подземното
богатство

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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2.6.1. Рандеман на прогнозното количество
подземно богатство (ако е относимо към
съответната група подземно богатство)
2.6.2. Съдържание на метали във връзка със
сключения концесионен договор (ако
е относимо към съответната г ру па
подземно богатство)
3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

4.17.
4.18.
4.19.
5.
6.
7.

КРАТЪК ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМИН А Л АТА ГОДИН А,
В Т.Ч. ОТЧЕТ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ
МАРКШАЙДЕРСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
РАЗВИТИЕ НА МИННИТЕ РАБОТИ
ЗА ............. Г.
Разкриване и подготовка на рудничното
поле
Технологии за добив. Системи на разработване, параметри
Схеми на подготовка и ред на изземване на добивните блокове (площи за
добив и насипване)
Рудничен т ранспорт на подземните
богатства, материали, съоръжения и
хора
Руднична вентилация
Рудничен водоотлив
Електроснабдяване на рудника и телекомуникации
Насипищно стопанство
Параметри на насипищата
Технологии за насипване
Транспортни схеми. Транспортни и
насипищни машини
Надземен рудничен комплекс
Преработка и обогатяване на полезното
изкопаемо
Прогнозен добив през .............г.
Геологопроучвателни и подготвителни
работи през ..........г.
Развитие на добивните работи през
........ г.
Технологична схема за прокарване на
основните, подготвителните и нарезните
изработки
Управление на скалния натиск
Инвестиционна програма (таблица за
инвестиционните разходи по видове
дейности, осигуряващи годишната производствена програма)
Организация на труда, производството
и управлението
Мерки за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд за работниците
Оча к ва н и п роизводс т вено -т ех ноло гични показатели за ........... г.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И К АТАСТРОФИ
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
К У Л Т У РНО -ИС Т ОРИ Ч Е С КО Н АСЛЕДСТВО
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ ПРЕЗ .......... Г.
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7.1.

Освобождаване на концесионна площ
и рекултивация по време на минните
работи
7.2.
Освобождаване на концесионна площ и
рекултивация по време на насипищните
работи
7.3.
Прогнозни разходи
7.4.
График за изпълнение на всички операции по освобождаване на концесионната площ и рекултивация
7.5.
Текстови приложения
8.
ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1.
Обзорна карта с контур на концесионната площ
8.2. План и разрези за развитие на минните
работи и вентилация в началото и в
края на периода
8.3.
План за механизацията и електроснабдяването
8.4.
План на надземния рудничен комплекс
с прилежащите сгради и съоръжения
8.5.
План и разрези на площите за депониране на хумус, откривка, отпадък от преработката и др.
8.6.
Технологична схема на разработване
и добив на подземното богатство, транспортни схеми, водоотлив, електроснабдяване, проветряване – план и разрези
8.7.
Календарен график по месеци за разработване и добив
8.8. Други графични приложения, поясняващи текстовата част на проекта
В. Минимални изисквания за съдържание
на цялостните и на годишните работни проекти
за добив и първична преработка на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за под
земните богатства
ВЪВЕДЕНИЕ
Глава първа. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА РАЙОНА НА ПЛОЩТА (ИЗИСКВА СЕ САМО ЗА
ЦЯЛОСТНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ)
Раздел І. Местоположение
Раздел ІІ. Концесионна площ
Раздел ІІІ. Концесионер
Раздел ІV. Инфраструктура
Глава втора 2 . ГЕОЛОЖ К А ИЗУ ЧЕНОСТ
НА ПЛОЩТА
Раздел І. Геоложки строеж и тектонска характеристика на района
Раздел ІІ. Кратък преглед на проведени геологопроучвателни работи
Раздел ІІІ. Кратък преглед на получените
резултати
Раздел ІV. Структурни особености
Раздел V. Хидрогеоложки особености
Раздел VІ. Сведения за подземни богатства
в площта
Глава т рета. РЕЗЕРВОА РИ, ЗА П АСИ И
РЕСУРСИ
Разработва се само в цялостния работен проект.
В годишните работни проекти се разработва само
в случай на настъпили изменения и допълнения по
отношение на вече дадената информация.
2
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Раздел І. Параметри на резервоара
Раздел ІІ. Параметри на резервоарните флуиди
Раздел ІІІ. Запаси и ресурси
Глава четвърта. ДОБИВ И ПРЕРАБОТК А
Раздел І. Метод на добив
Раздел ІІ. Добивна площ
Раздел ІІІ. Оборудване, съоръжения, уреди и
техническа поддръжка
Раздел ІV. Инфраструктура и транспортни
схеми
Раздел V. Дейности по добив
Раздел VІ. Оценяване и разработване
Раздел VІІ. Прогнозни добиви
Раздел VIII. Търговски споразумения и маркетинг
Глава пета. МЕРОПРИ ЯТИ Я ПО ОП АЗВАНЕ И ВЪЗСТА НОВЯВА НЕ Н А КОМПОНЕНТИТЕ Н А ОКОЛН АТА СРЕД А
Раздел І. Управление на околната среда
Раздел ІІ. Мероприятия по опазване и възстановяване на компонентите на околната среда
Раздел ІІІ. Здравно-х игиенни аспек ти на
околната и работната среда
Раздел ІV. Мониторинг
Раздел V. Действия при аварии и катастрофи
Раздел VІ. Мероприятия по опазване на културните ценности
Глава шеста. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО
НА РАБОТЕЩИТЕ И НАСЕЛЕНИЕТО
Раздел І. Производствени рискови фактори
Раздел ІІ. Управление на персонала. Обучение.
Безопасни условия и хигиена на труд
Раздел ІІІ. Мероприятия за гарантиране на
безопасността и здравето на работещите
Раздел ІV. Мероприятия за гарантиране на
безопасността и здравето на населението
Раздел V. Безопасност и мерки при кризисни
ситуации
Глава седма. ПРОЕКТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЩТА. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ
ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ
Раздел І. Освобождаване по време на добивните дейности
Раздел ІІ. Окончателно освобождаване на
концесионната площ
Раздел ІІІ. Прогнозни разходи
Раздел ІV. Календарен план-график по освобождаване на площта
Раздел V. Проект за ликвидация или консервация на геологопроучвателни обекти и за
рекултивация на засегнати земи
Глава осма. ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТИ
Раздел І. Инвестиции
Раздел ІІ. Общи разходи
Раздел ІІІ. Икономически анализ
Раздел ІV. Календарен план-график в табличен вид на добивните дейности (посочват се
последователността за изпълнението им, техният
обем и стойност)
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Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2
А. Минимални изисквания за съдържание
на цялостните и на годишните работни проекти
за техническа ликвидация или консервация на
геологопроучвателни и миннодобивни обекти
1.
УВОД – основание за изготвяне на
п роек т за т ех н и ческ а л и к ви да ц и я
(консервация)
2.
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЕКТА (ИЗИСКВА СЕ САМО ЗА ЦЯЛОСТНИ
РАБОТНИ ПРОЕКТИ)
2.1.
Местоположение
2.2.
Кратка история
2.3.
Организационна структура на обекта
2.4.
Основни и спомагателни промишлени
площадки
2.5.
Технологична схема за добив и преработка на добиваното полезно изкопаемо
2.6.
Зает персонал
3.
К РАТ К А Г ЕОЛОЖ К А Х А РА К Т ЕРИС ТИК А
4.
СПИСЪК НА ПОДОБЕКТИТЕ ПРИ
ЛИК ВИД А ЦИ Я (КОНСЕРВА ЦИ Я)
НА ОБЕКТА
5.
ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ
РЕШЕНИЯ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ (КОНСЕРВАЦИЯ)
5.1.
Част „Минна“
5.1.1. Местоположение, граници и размери
на рудничното поле
5.1.2. Описание на обекта (схеми на разкриване, подготовка и разработване на
рудничното поле, технология на добива,
изкопни и откривни работи)
5.1.3. Проектни решения за ликвидация (консервация) и технология за изпълнението
5.2.
Част „Машинно-технологична“
5.2.1. Местоположение на обогатителни и
брикетни фабрики, сепарации, котелни,
компресорно стопанство, топлопроводи, вентилаторни уредби, складово стопанство, ремонтни бази и работилници,
транспортни машини, съоръжения
5.2.2. Проек тни решени я за лик видаци я
(консервация) и технология за изпълнението
5.3.
Състояние и технически решения за
ликвидация (консервация)
5.3.1. Част „Електроснабдяване и автоматизация“
5.3.1.1. Местоположение и характеристики на
подобектите
5.3.1.2. Състояние и технически решения
5.3.2. Част „Водоснабдяване и канализация“
5.3.2.1. Местоположение и характеристика
на подземните и надземните водоснабдителни, водоотливни, канализационни и пречиствателни съоръжения,
помпени и пречиствателни станции,
мрежи и др.
5.3.2.2. Състояние и технически решения
5.3.3. Част „Транспортна“

С Т Р.
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5.3.3.1. Местоположение и характеристика на
ру д н и ч н и т е на дзем н и и подзем н и
транспортни комуникации, съоръжения и машини
5.3.3.2. Състояние и технически решения
5.3.4. Част „Архитектурно-строителна“
Б. Минимални изисквания за съдържание на
проектите за техническа и биологична рекулти
вация на засегнати земи
1.
УВОД
2.
КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА НАХОДИЩЕТО (РУДНИК А)
2.1.
Местоположение
2.2.
Кратка история
2.3.
Основни и спомагателни промишлени
площадки
2.4.
Технологична схема за добив и преработка на добиваното полезно изкопаемо
3.
ТЕХНИЧЕСК А РЕКУЛТИВАЦИЯ
3.1.
Общи сведения за рекултивирания
обект (насипище, временно депо, кариери (котловани) от открит добив,
пропадания и обрушовки от подземни
минни работи и др.)
3.2.
Характеристика на обекта (параметри)
3.3.
Геоморфология и геоложки строеж на
основата на обекта
3.4.
Геоморфология и геоложки строеж на
обекта
3.5.
Хидрогеоложки условия
3.6.
Дълговременна устойчивост на рекултивираните терени
3.7.
Повърхностен водоотлив на рекултивираните терени
3.8.
Пътен дост ъп до рек ултивираните
терени
3.9.
Вертикална планировка и подравнителни работи
3.10.
График на извършваните рекултивационни работи
3.11.
Мерки и изисквания за осигуряване
на безопасност и здраве при работа
4.
БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ
4.1.
Анализ и оценка на екологичните
условия на района на обекта
4.1.1. Географско положение, релеф
4.1.2. Климатични условия
4.1.3. Хидроложки условия
4.1.4. Геоложка основа
4.1.5. Почви
4.1.6. Растителност
4.2.
Характеристика на площадката
4.2.1. Местоположение, топографска характерист ика, п лощ, собст веност и
категория на земята
4.2.2. Геоложки и хидрогеоложки условия
4.2.3. Влияние на обекта върху въздуха и
почвите
4.2.4. Биологична рекултивация и ландшафтно проектиране
4.3.
Цели на биологичната рекултивация

ВЕСТНИК
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

4.4.
5.
5.1.

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.

8.
8092

Анализ на почвените условия за биологичната рекултивация
Затревяване – технологи я и ред за
извършване на дейностите по затревяването
Засаж дане на дървесна и храстова
растителност – технологична схема на
залесяване, засаждане на дървеснохрастови групи и мелиорация
Календарен график на изпълняваните
работи
МОНИТОРИНГ
Мониторинг на възд у шната среда,
водите и геоложката основа
Мониторинг на почвите
Мониторинг на растителността

5.2.
5.3.

7.
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СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Сметна документация на техническата
рекултивация
Обяснителна записка към сметната
документация
Количествено-стойностни сметки
Сметна документация на биологичната
рекултивация
Обяснителна записка към сметната
документация
Количествено-стойностни сметки
Рек а п и т ула ц и я на с т ой нос т и т е за
техническа и биологична рекултивация
ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 644
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за определяне на спечелилия търга с тайно
наддаване кандидат за концесионер за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минера
ли – жилен кварц, от находище „Белия камък“,
разположено в землището на с. Глоговица,
община Трън, област Перник
На основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства във връзка с Решение
№ 819 на Министерския съвет от 2012 г. за
предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – жилен
кварц, от находище „Белия камък“, разположено в землището на с. Глоговица, община
Трън, област Перник, чрез провеждане на
търг с тайно наддаване, ценово предложение
на „Магстрой“ – ООД, София, и мотивирано
предложение на министъра на икономиката
и енергетиката
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за концесионер чрез проведен
търг с тайно наддаване „Магстрой“ – ООД,
София, и предоставя на концесионера право
на експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – жилен кварц, чрез добив
от находище „Белия камък“, разположено в
землището на с. Глоговица, община Трън,
област Перник.
2. Определя концесионна площ на находище „Белия камък“ с размер 11,5 дка,
разположена в землището на с. Глоговица,
община Трън, област Перник, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 15 по външния контур на концесионната
площ в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Белия камък“
с размер 3 дка, индивидуализирана с т. 2.1
от Решение № 819 на Министерския съвет
от 2012 г. за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – жилен кварц, от находище „Белия камък“, разположено в землището на с.
Глоговица, община Трън, област Перник (ДВ,
бр. 80 от 2012 г.).
2.2. Площта, необходима за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива, с
размер 8,5 дка.
3. Одобрява постигнатите при търга условия, както следва:
3.1. Минимален годишен добив на жилен
кварц – 10 334 тона.
3.2. Минимален размер на индексирано
концесионно плащане за единица добито
подземно богатство – 1,15 лв.
3.3. Минимално годишно концесионно
плащане в размер 11 884,10 лв.
4. Определя банкова гаранция по т. 8.1.1
от Решение № 819 на Министерския съвет от
2012 г. в размер 14 261 лв.
5. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
5.1. Да проведе преговорите и да сключи
концесионния договор с „Магстрой“ – ООД,
София, до 3 месеца от влизането в сила
на решението при условията на Решение
№ 819 на Министерския съвет от 2012 г. и
параметрите на ценовото предложение на
концесионера.
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5.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
5.3. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
6. Внесеният от „Магстрой“ – ООД, София, паричен депозит за участие в търга се
задържа и се прихваща от стойността на
дължимото от него концесионно плащане по
сключения концесионен договор. При отказ
от страна на спечелилия търга кандидат да
сключи концесионен договор депозитът му
не се възстановява.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Белия
камък“
„Координатна система 1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4615246,6

8443664,2

2.

4615251,8

8443660,8

3.

4615259,7

8443658,5

4.

4615266,1

8443662,8

5.

4615267,9

8443672,2

6.

4615271,9

8443682,2

7.

4615274,2

8443689,2

8.

4615290,2

8443673,0

9.

4615381,9

8443692,1

10.

4615371,9

8443752,9

11.

4615368,6

8443795,7

12.

4615303,3

8443772,6

13.

4615296,0

8443769,0

14.

4615273,1

8443751,4

15.

4615247,8

8443710,2

8046
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

между Федералното министерство на от
браната на Федерална република Германия,
федералния министър на отбраната и спорта
на Република Австрия, Министерството на
отбраната на Република България, Министер
ството на отбраната на Република Хърватия,
Министерството на отбраната на Чешката
република, Министерството на отбраната
на Финландия, министъра на отбраната
на Френската република, Министерството
на отбраната на Унгария, Министерството
на отбраната на Италианската република,
Министерството на отбраната на Република
Латвия, министъра на отбраната на Великото
херцогство Люксембург, министъра на отбра
ната на Кралство Нидерландия, министъра на
отбраната на Кралство Норвегия, министъра
на националната отбрана на Република Пол
ша, Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Република Словения и Генералния щаб
на Република Турция (действащ от името на
правителството на Република Турция) относно
управлението, финансирането и поддръжката
на Многонационалния съвместен щаб в гр. Улм
(Одобрено с Решение № 405 от 12 юли 2013 г.
на Министерския съвет. В сила от 27 юли
2013 г.)
Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, федералният
министър на отбраната и спорта на Република Австрия, Министерството на отбраната
на Република България, Министерството на
отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република,
Министерството на отбраната на Финландия,
министърът на отбраната на Френската република, Министерството на отбраната на
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството
на отбраната на Република Латвия, министърът на отбраната на Великото херцогство
Люксембург, министърът на отбраната на
Кралство Нидерландия, министърът на отбраната на Кралство Норвегия, министърът на
националната отбрана на Република Полша,
Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната
на Република Словения и Генералният щаб
на Република Турция (действащ от името на
правителството на Република Турция),
наричани по-долу „Участниците“,
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относно Северноатлантическия договор от
14 април 1949 г.;
Като имат предвид задълженията си по
член 42 от Договора за Европейския съюз,
изменен по силата на Договора от Лисабон,
подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г.
Решиха да подсил ят военната мощ на
Европейския съюз и на Организацията на
Северноатлантическия договор;
Вземайки предвид решението, взето от
министъра на отбраната на Федерална Република Германия да създаде Многонационален съвместен щаб в Улм, който да може да
провежда национални и мултинационални
операции на оперативно ниво от името на
ЕС, НАТО, ООН или на ад хок коалициите,
Постигнаха следното споразумение:
І. Определения
За целите на Техническото споразумение
(ТС) се прилагат следните определения:
1. „МН СЩ Улм“ означава Многонационалния съвместен щаб, включващ и неговия Оперативен елемент, създаден в Улм (Германия)
под егидата на Федералното министерство на
отбраната на Федерална република Германия;
2. „Оперативен отдел“ означава Оперативния елемент на МН СЩ Улм (Опт. елемент),
който изпълнява функцията на административен отдел, отговаря за управлението на
материалните ресурси, техническата подкрепа, разполагането на командните постове и
функциите на комуникационната и информационната система (КИС) за МН СЩ Улм
както по време на изпълнението на рутинни
задължения, така и в периодите, в които са
разквартирувани на операции;
3. „Приемаща страна“ означава Федерална
република Германия;
4. „Приемащ участник“ означава Федералното министерство на отбраната на Федерална
република Германия;
5. „Изпращаща страна“ означава страната
на Участник, който идва от страна, различна
от Приемащата страна;
6. „Изпращащ участник“ означава всеки
друг участник освен Приемащия участник,
който изпраща персонал на МН СЩ Улм;
7. „Персонал“ означава военния и цивилния
персонал на Изпращащите участници, изпълняващ своите задължения в МН СЩ Улм;
8. „Зависими лица“ означава лица, които
са определени по силата на подалинея (в) от
алинея 1 от Член І от Споразумението между
Страните по Северноатлантическия договор,
касаещ Статута на техните Сили от 19 юни
1951 г.;
9. „Пленарен комитет“ означава комитет,
който се състои от представители на Участ
ниците.
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ІІ. Цел
(1) Участниците възнамеряват да постановят клаузите, касаещи персонала, изпратен в
МН СЩ Улм, и имат намерение да определят
задачите и отговорностите на Приемащия
участник за създаването, функционирането и
организирането на МН СЩ Улм в рамките на
настоящото Техническо споразумение (ТС).
(2) Целта на настоящото ТС не е да постанови каквито и да са права или задължения
по международното законодателство, както и
да влезе в конфликт с националното законодателство на който и да било Участник или с
международното право. В случай на конфликт
националното или международното право ще
имат превес над клаузите на настоящото ТС.
Всички референции, направени в настоящото
ТС към други споразумения или договори, ще
имат обяснителен статут.
ІІІ. Задачи и статут на МН СЩ Улм
(1) Многонационалният съвместен щаб в
Улм е военен щаб, институционализиран под
немската национална егида, който да бъде ангажиран като Щаб за разполагане на Силите
в определена зона на операции, ръководени
от ЕС, НАТО, ООН или ад хок коалициите.
Постоянното участие на персонал в МН СЩ
Улм е отворено за всеки член на НАТО и
към всички държави – членки на ЕС, които
или са членки на НАТО, или са страни по
„Партньорство за мир“ и които впоследствие
са сключили двустранни споразумения за
сигурност с НАТО или с ЕС.
(2) Всички участници споделят възгледа,
че основните задачи, възложени на МН СЩ
Улм в мултинационална среда, следва да
бъдат следните:
а. да бъде подготвен да разпределя персонала на всички Участници от щабовете на
оперативно ниво към сцената на операции за
командване и контрол на военни операции и
за тази цел да бъде подсилен с военен и цивилен състав, определен от ЕС или от НАТО
или от заинтересовани страни, участващи в
Програмата на НАТО – Партньорство за мир;
б. да планира, структурира, провежда и изисква отчети за мултинационални, съвместни
и междуагентски упражнения, включително
участие в упражнения за целите на компилирането на командни и контролни принципи,
както и оперативни процедури, както и тяхното
последващо разработване и тестване;
в. да осигури национален немски капацитет за планиране и ограничен капацитет за
командни операции в пълен военен спектър
на мултинационална или на едностранна ад
хок база.
(3) От всички участници се очаква да допринасят със свой персонал за МН СЩ Улм
без никакви ограничения за изпълнение на
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рутинни задължения с изключение на ограниченията, наложени по силата на национални
закони и разпоредби.
(4) Развръщането за операции на МН СЩ
Улм ще изисква, по принцип, вземане на
решение на компетентния наднационален
орган или единодушното съгласие на Участ
ниците в ад хок коалиция, което всеки път
включва съгласието на приемащата страна.
Всяка Изпращаща страна има свободата да
се въздържа от участие в операции, в случай
че това се счита за необходимо с оглед на
нейните национални интереси. Персоналът на
Участника ще бъде развръщан единствено с
одобрението на страната домакин. Персоналът
на Участника, който се въздържа от дадена
операция, ще бъде поканен да продължи да
поддържа функционирането на своя мирновременен гарнизон в Улм.
(5) Участниците гарантират, че целият
персонал, изпратен в МН СЩ Улм, ще бъде
предназначен за развръщане в операции.
Това предполага персоналът на Участника
да отговаря на съответните предпоставки за
развръщане, постановени от разпоредбите на
НАТО и на ЕС, когато са приложими.
(6) Ако в случай на операция в рамките
на НАТО, ЕС или в други рамки дадена
държава, която не е Участник в настоящото
ТС, декларира своето желание временно да
подсили МН СЩ Улм, Участниците провеждат съвместни консултации и вземат решение
дали да приемат офертата, как да интегрират
предложения персонал и как да разрешават
други проблеми, произтичащи от предложеното подсилване. Приемащият участник
изпълнява ролята на председател и секретар
на консултациите.
(7) Активите и персоналът на Приемащия участник могат да бъдат разпределяни
за операции, независимо от съгласието на
Изпращащите страни.
ІV. Правен статут на Персонала и уреж
дане на искове
Участниците са наясно, че правният статут
на персонала, както и уреждането на исковете
се определя по силата на съществуващи споразумения. По време на тяхното пребиваване
в Германия това може да бъде по-конкретно
Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно Статута
на техните Сили от 19 юни 1951 г., заедно с
Допълнителните споразумения към него и
Споразумението между Страните, участващи
в Северноатлантическия договор, и другите
страни, които участват в Партньорство за
мир, относно Статута на техните Сили от
19 юни 1995 г. и ако е приложимо, каквито
и да било допълнителни споразумения към
гореспоменатите споразумения.
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V. Защита на информацията
Участниците споделят възгледа, че класифицираната информация се разменя и защитава в съответствие с националните закони
и разпоредби, приложимите споразумения за
защита, както и правилата и разпоредбите за
защита на НАТО и на ЕС, касаещи защитата
на класифицирана информация, когато са приложими. Всеки Изпращащ участник гарантира,
че персоналът, който ще бъде изпратен в МН
СЩ Улм, притежава необходимото удостоверение за работа на персонала с класифицирана
информация, което дава право на достъп до
класифицирана информация.
VІ. Пленарен комитет
По отношение на Пленарния комитет Участ
ниците възнамеряват да прилагат следните
процедури:
(1) Всеки Участник номинира един представител в Пленарния комитет. Всеки представител има право на един глас. Представителят
на Приемащия участник е Председател на
Пленарния комитет. Секретарят на Пленарния комитет, който няма право на глас, се
осигурява от Приемащия участник.
(2) Разпределянето на мултинационалните
постове сред Изпращащите участници („маркиране“), преразпределенията и промените на
същото се определят от Пленарния комитет
чрез консултации, базирани на взаимно съгласие, в съответствие с процедурите по алинея
4. Ако решението бъде взето чрез гласуване,
то ще изисква съгласието на заинтересования
Участник. Пленарният комитет дава препоръки на Приемащия участник за броя и състава
на мултинационалните постове.
(3) Пленарният комитет отговаря за преразглеждането на изпълнението на настоящото
ТС и за други задачи, които са му възложени
във връзка с настоящото ТС и за даването
на препоръки във връзка с това. Пленарният
комитет получава информация за каквито и
да било промени в организационната структура, дори и това да не оказва влияние върху
разпределението на постовете.
(4) Следните общи принципи са приложими
за Пленарния комитет:
а. Приема щ и я т у час т н и к о т г оваря за
подготовката и играе ролята на домакин на
срещите на Пленарния комитет с помощта на
Главнокомандващия в МН СЩ Улм, когато
това се изисква;
б. Пленарни я т коми тет заседава поне
веднъж годишно;
в. Решенията се вземат чрез три четвърти
мажоритарен вот, който включва и вота на
Приемащия участник.
(5) Пленарният комитет определя организацията и вътрешните си правила, като се
придържа към общите принципи, постановени
в алинея 4 по-горе. Правото на глас в Пленар-
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ния комитет става пасивно, в случай че даден
Участник не успее да запълни определения
му пост в рамките на повече от шест месеца.
VІІ. Разпределяне на постовете
(1) Постовете в МН СЩ Улм се състоят
от постове, които отговарят на критериите
за мултинационално запълване на числения
състав, и постове, отговарящи на изискванията, приложими само към персонала на
Приемащата страна. Органиграмата на състава
на МН СЩ Улм, както и каквито и да било
предвидени промени в нея се известяват на
Участниците от страна на Приемащия участник шест месеца преди предстоящата среща
на Пленарния комитет.
(2) Изпращащите участници могат да променят броя на постовете, които са им разпределени, в случай че планираните увеличения
или намаления се известяват на Приемащия
участник, който уведомява всички останали
Участници за предложените промени поне
шест месеца преди предстоящата среща на
Пленарния комитет. Всички промени в разпределението на мултинационалните постове
се дискутират и решават в рамките на Пленарния комитет.
(3) За упражненията или за покриване на
незабавни оперативни или организационни
нужди или за тестване на експериментални
щабове планираните неформални писмени
спогодби между Главнокомандващия на МН
СЩ Улм и Висшия национален представител
(ВНП) на който и да било заинтересован
Участник могат да допускат промени освен
такива, които се отразяват на общия брой
разпределени постове и на разпределянето
на конкретни нации, което следва да бъде
направено спрямо одобреното разпределяне
на постове, ненадвишаващо и включващо
ОФ-2 назначения.
(4) В допълнение на алинея 3 преразпределение на постовете, ненадвишаващо и
включващо ОФ-5, може да бъде направено
чрез неформални писмени спогодби между
Главнокомандващия на МН СЩ Улм и Висшия
национален представител (ВНП) на който и
да било заинтересован Участник, на временна
база, до следващата срещата на Пленарния
комитет. Тези временни спогодби са предмет
на договорка между две трети от ВНП в периода на спогодбата.
(5) Всеки мултинационален пост се описва
в длъжностна характеристика. Длъжностните характеристики и каквито и да било
промени в тях се подготвят от щаба и се
одобряват от Пленарния комитет чрез гласуване. Изпращащите Участници разпределят
за МН СЩ Улм подходящ персонал, който
отговаря на изискванията на длъжностната
характеристика.

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

(6) Минималният срок на назначение не
следва да бъде по-малко от три години. С
цел осигуряване на оперативна готовност
и ефективност Изпращащите участници не
следва да оттеглят разпределения си персонал
от МН СЩ Улм, докато не бъде осигурена
адекватно обучена смяна и/или персонал
за подсилване на състава. Запълването на
мултинационалните постове ще започне през
второто тримесечие на 2013 г.
VІІІ. Висши национални представители
и дисциплина
Участниците споделят следното разбиране:
(1) Всеки Участник назначава Висш национален представител (ВНП) в рамките на
МН СЩ Улм, който да служи като лице за
контакт за всеки друг Участник по отношение
на поведението и дисциплината. Всеки Участник предприема всички отговорни стъпки за
осигуряване на гаранции, че техният персонал
спазва правилата за добро поведение и дисциплина, които са общовалидни за държавите – членки на ЕС или на НАТО.
(2) Всеки Участник гарантира, че в рамките на границите, наложени от съответните
национални закони и разпоредби, неговият
персонал ще спазва инструкциите и правилата, давани от Главнокомандващия на МН
СЩ Улм.
(3) Всеки Участник предприема разумни
стъпки за осигуряване на гаранции, че исковете, подадени срещу неговия персонал от
Приемащия участник, ще бъдат уредени бързо.
ІХ. Услуги на Приемащия участник
С оглед на услугите на Приемащия участник към Участниците споделят възгледа, че
следва да се спазват следните разпоредби:
(1) Приемащият участник създава, управлява и поддържа МН СЩ Улм в съответствие
с настоящото ТС.
(2) На Персонала на Участниците, разпределен в МН СЩ Улм, се дава позиция в
Таблицата на Персонала, създадена съгласно
разпоредбите на Приемащата страна. Приемащият участник във връзка с това осигурява
офис пространство и офис, както и комуникационно оборудване безплатно. Разходите за
поддръжка на офис сградите, включително
и оборудването за поддържане на офиса (т.е.
оборудването за поддръжка, оборудването за
противопожарна охрана и оборудването за
самоохрана, което се използва за обзавеждане,
поддръжка и предпазване на инфраструктурата), е задължение на Приемащия участник.
(3) Приемащият участник поема транспортните разходи, направени във връзка с
временни служебни пътувания освен за разпределянето в мисии, изпълнени като част от
официалните служебни задължения за МН
СЩ Улм, с изключение на настаняването,
храненето и дневните ставки.
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(4) Приемащият участник осигурява, при
наличност и в съответствие с националните
закони и правила, допълнителните услуги,
постановени по-долу, за персонала, включително за националните оперативни елементи
и за техните зависими лица, на същата база,
на която такава подкрепа се предоставя на
персонала на Приемащите участници:
а. подкрепа за намиране на подходящо
училище и място за живеене в рамките на
местния пазар въз основа на конкретните
случаи;
б. достъп до и използване на съоръжения
и дейности за рекреация и благосъстояние;
в. достъп до места за хранене и до изброени
клубове за офицери и подофицери (цените за
индивидуална консумация ще се базират на
реалната цена).
(5) Услугите, споменати в алинея 4, под
алинеи б. и в. по-горе, се отнасят само към
услугите, предложени и осигурени чрез ресурсите на Приемащия участник, като цените/
разходите за тези услуги, обикновено се поемат
от отделния потребител.
Х. Национално финансиране от Участ
ниците
(1) Участниците споделят възгледа, че всеки Изпращащ участник поема разходите за:
а. своя персонал и каквито и да било разходи, свързани с този персонал (например
заплати, надбавки и т.н.);
б. комуникационните и информационните
системи следва да отговарят на националните
изисквания;
в. каквито и да било съоръжения или
оборудване (включително сгради, спортни
и рекреационни съоръжения), необходими
за спазване на националните изисквания и
свързаните с тях оперативни разходи, когато
те могат да бъдат отделно идентифицирани
от Приемащия участник; изграждането и създаването на съоръжения или осигуряването
на оборудване ще изисква предварителното
писмено съгласие на Приемащия участник;
г. пътните разходи на персонала при първоначалното назначаване и при преназначаването в края на разпределението към МН
СЩ Улм;
д. национални временни служебни пътувания;
е. обучение за неговия персонал;
ж. мисии (включително обучението преди разпределянето в мисия, разпределяне/
преразпределяне, настаняване и изхранване).
(2) Изпращащите участници могат на свои
собствени разноски да създават национални
оперативни елементи, които не са част от
организацията на числения състав на МН
СЩ Улм и които изпълняват изключително
национални задачи на персонала на Изпращащите страни. Приемащият участник осигурява
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срещу заплащане и в рамките на наличните
ресурси и възможности офис пространство
на територията на МН СЩ Улм.
ХІ. Работно време и отпуск
(1) Персоналът спазва работното време,
определено от Главнокомандващия на МН
СЩ Улм.
(2) На персонала се дава отпуск в съответствие с разпоредбите на Изпращащи я
участник, при условие че служебните им
задължения позволяват това. Персоналът,
който кандидатства за отпуск, уведомява предварително функционалните си ръководители
за подаването на молба.
(3) При поискване Участниците уведомяват
Приемащия участник или които и да било
от другите Участници за националните си
разпоредби, касаещи отпуска.
(4) Работният език на МН СЩ Улм е английски.
ХІІ. Медицински грижи
Медицинската помощ, включително амбулаторното лечение, както и стоматологичните и офталмологичните услуги, във
военните медицински центрове на Приемащия участник, като цяло, се предоставя на
военния персонал и на техните зависими лица
срещу заплащане, освен ако в двустранните
спогодби между Приемащия участник и съответния Изпращащ участник не е предвидено друго. Съответно персоналът може да
получи, при поискване и срещу заплащане,
медицински прегледи и ваксинации, които
са стандартни за персонала на Приемащия
участник, преди и след разпределянето. На
граж данския персонал и неговите зависими
лица, изпратени в МН СЩ Улм, следва да
бъдат предоставени здравни застраховк и,
пригодени към немската система за медицинск и г ри ж и. Информаци я за немската
медицинска система за граж дани може да
бъде предоставена при поискване.
ХІІІ. Използване на превозни средства и
материали
Използването на превозни средства и материали, включително оръжия и амуниции, на
Приемащия участник от страна на персонала
се постановява в спогодби за прилагане. Като
цяло използването на превозни средства изисква притежаването на валидна национална
или немска шофьорска книжка. Носенето на
оръжия е предмет на клаузите, постановени
в Раздел ІV.
ХІV. Разрешаване на спорове
Участниците възнамеряват да разрешават
каквито и да било спорове, касаещи тълкуването или прилагането на настоящото ТС, единствено чрез преговори между Участниците.
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ХV. Начало и период на валидност
(1) Настоящото ТС влиза в сила от деня,
в който шестата подписваща страна по него
освен Приемащия участник подпише настоящото ТС. За подписващите страни, при
които се изисква прилагането на национална
процедура за одобрение за присъединяване
към ТС, ТС се прилага условно, започвайки
от датата на подписване до настъпването на
деня, в който подписващата страна писмено
уведоми Приемащия участник, че неговата
национа лна процед у ра по одобрението е
завършена. В случай че националната процедура по одобрението не бъде завършена в
рамките на две години след подписването, се
счита, че подписващата страна се е оттеглила
от ТС. Подписващите страни уведомяват за
това изискване чрез добавяне на протоколна
бележка по време на подписването.
(2) Настоящото ТС остава в сила до неговото прекратяване от страна на Участниците
чрез мажоритарен вот, включващ и вота на
Приемащия участник, или до момента, в който Приемащият участник се оттегли от ТС.
(3) Който и да било Участник може да се
оттегли от ТС, като даде дванадесетмесечно
писмено предизвестие за това на Приемащия
участник. Приемащият участник уведомява
дру гите Участници при пол у чаването на
подобно у ведомление. Участниците може
при последствията, постановени в Раздел VІ,
алинея 5, да се въздържат от изпращането на
персонал в МН СЩ Улм, без да прекратяват
своето участие в настоящото ТС. В този случай
тяхното право на глас става пасивно; все пак
те получават покани за събрания и информация от Приемащия участник по същия начин,
както и другите Участници. Правото на глас
се възстановява при изпращането на персонал.
(4) В сл у чай на прек ратяване и ли на
оттегляне от настоящото ТС Участниците
провеждат консултации помежду си относно
последствията от подобно прекратяване или
оттегляне въз основа на настоящото ТС и
на приетите к лаузи, свързани с неговото
прилагане. Участниците не се освобождават
от задълженията, които са произтекли или
са били договорени през приложимия период
на валидност на настоящото ТС.
ХVІ. Присъединяване
(1) След одобрение, с мажоритарен вот на
Участниците, включващ и вота на Приемащия
участник, Приемащият участник може да покани страна, която не участва в настоящото
ТС и е държава – членка на ЕС или на НАТО,
в съответствие с разпоредбите, постановени
в Раздел ІІІ, алинея 1, да се присъедини
към настоящото ТС. Приемащият участник
уведомява писмено останалите участници за
отправянето на подобна покана.

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

(2) Дадено заинтересовано министерство
на отбраната става Участник в настоящото
ТС, след като бъде поканено в надлежно съответствие с процедурата, постановена в алинея 1 и посредством нота за присъединяване.
Приемащият участник уведомява останалите
участници и новия Участник за влизането
в сила на присъединяването. Правилата за
влизане в сила на подписа съгласно Раздел
ХV, алинея 1 се прилагат съответно.
ХVІІ. Изменения
(1) Всеки Участник има право да отправи
писмени предложения за изменение на настоящото ТС към Приемащия участник. Приемащият участник съобщава предложенията
на другите Участници, за да бъдат приети.
Тези изменения влизат в сила шестдесет дни
след датата на получаване на последното
писмено приемане. Правилата за влизане в
сила на подписа съгласно Раздел ХV, алинея
1 се прилагат съответно.
(2) Приемащият участник уведомява писмено останалите Участници за влизането на
измененията в сила.
Подписано на английски и на френски език
в дубликати, като всяка от версиите има еднаква сила на валидност. И двата оригинални
документа се съхраняват във Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германия, което ще разпространи
оторизирани копия на същите на всеки от
Участниците.
За Федералното министерство на отбраната
на Федерална република Германия:
Генерал-лейтенант Ричард Росманит
За федералния министър на отбраната и
спорта на Република Австрия:
Бригаден генерал Мартин Явурек
За Министерството на отбраната на
Република България:
Бригаден генерал Марин Начев
За Министерството на отбраната на
Република Хърватия:
Бригаден генерал Иван Юрич
За Министерството на отбраната на
Чешката република:
Подполковник Ярослав Бенеш
За Министерството на отбраната на
Финландия:
Капитан І ранг Юха Паласпуро
За министъра на отбраната на
Френската република:
Полковник Филип Киршер
За Министерството на отбраната
на Унгария:
Генерал-майор Ласло Фригер
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За Министерството на отбраната на
Италианската република:
Генерал-майор Маурицио Валзано
За Министерството на отбраната на
Република Латвия:
Бригаден генерал Юрис Зейбартц
За министъра на отбраната на Великото
херцогство Люксембург:
Полковник Ален Душен
За министъра на отбраната на
Кралство Нидерландия:
Полковник Роберт Боер
За министъра на отбраната на
Кралство Норвегия:
Подполковник Свен Амудсен
За министъра на националната отбрана на
Република Полша:
Полковник Йерси Янковски
За Министерството на националната
отбрана на Румъния:
Генерал-майор Виргил Ристеа
За Министерството на отбраната на
Република Словения:
Бригаден генерал Милан Обреза
За Генералния щаб на Република Турция
(действащ от името на правителството на
Република Турция):

Протоколна бележка:
Настоящото споразумение влиза в сила за турския
участник след изпращането на писмено уведомление от страна на Турция, удостоверяващо, че
всички процедури по одобрението в съответствие с нейното национално законодателство
са завършени.

Анекс А
Нота за присъединяване за участие в Техни
ческото споразумение относно запълването на
числения състав, финансирането и подкрепата
на Многонационалния съвместен щаб в Улм
Министерството на отбраната на ......................,
вземайки решение да подпомогне запълването на
числения състав, финансирането и подкрепата на
Многонационалния съвместен щаб в Улм (МН
СЩ Улм) и да изпрати персонал в него,
декларира своето участие в Техническото споразумение относно запълването на числения
състав, финансирането и подкрепата на МН СЩ
Улм и да спазва неговите разпоредби.
За Министерството
на отбраната
на .............................

Дата: ..............
8034

За Федералното
министерство на
отбраната на
Федерална република
Германия

Дата: ..............
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Националния институт за помирение и
арбитраж (обн., ДВ, бр. 35 от 2003 г.; изм.,
бр. 29 от 2005 г., бр. 20 от 2010 г., бр. 29 и 59
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думата „лице“ се
добавя „към министъра на труда и социалната
политика“, а след думата „София“ се добавя
„и с ранг на изпълнителна агенция“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 7 се отменя.
2. Създава се нова т. 12:
„12. публикува на официалната интернет
страница на НИПА действащите колективни
трудови договори, сключени по реда на чл. 51б
и 51в от Кодекса на труда;“.
3. Досегашната т. 12 става т. 13.
§ 3. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думите „ежегодно“ и „по образец
съгласно приложение № 1“ се заличават.
2. В т. 8 след думата „института“ се добавя
„и образец на удостоверенията на посредниците и арбитрите“.
3. Създава се нова т. 16:
„16. утвърждава проекти, ръководства и правила и издава индивидуални административни
актове, свързани с дейността и организацията
на работа на института в рамките на своята
компетентност;“.
4. Досегашната т. 16 става т. 17.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В т. 7 думите „дава консултации, свързани с дейността на института и“ се заличават.
2. В т. 10 думите „води отчета и“ се заличават.
3. В т. 20 думите „води отчета и“ се заличават.
§ 5. В чл. 9, ал. 5 думите „при спазване
на принципа за разпределение по ал. 3“ се
заличават.
§ 6. В чл. 10 думата „ежегодно“ се заличава.
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§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „Препис“ се заменя с
„Копие“.
2. В ал. 3 думите „съгласно приложение
№ 2“ се заличават.
Министър:
Хасан Адемов

8026

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2004 г. за условията и реда за присъ
единяване на потребителите и за ползване
на водоснабдителните и канализационните
системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр.,
бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 на ВАС на
РБ от 2005 г. – бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 63 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 3 изречение второ се
изменя така:
,,При необходимост операторът може да
изгради за своя сметка водомерната шахта и
да монтира водомерния възел извън границите
на имота, като отговорността му за предоставяне на услугата водоснабдяване е до регулационната линия на имота на потребителя.“
§ 2. В чл. 41, ал. 3 т. 5 се отменя.
§ 3. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и благоустройството“ се
заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Разпоредбата на чл. 34а се прилага и
за всички индивидуални водомери, за които
към момента на влизане в сила на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2004 г. за условията и реда за присъединяване
на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ,
бр. 63 от 2012 г.) не е изтекъл предвиденият
10-годишен период на валидност на периодичната проверка.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Терзиева
7983
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-323
от 17 октомври 2013 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10 и във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката нареждам:
1. Утвърждавам изменения в Номенклатурата на промишлената продукция, утвърдена със Заповед
№ РД-07-23 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 14 от 2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г.,
бр. 2 от 2010 г., бр. 1 от 2011 г., бр. 64 от 2012 г), както следва:
Изменения през 2013 г. в Номенклатурата на промишлената продукция
Код по
Наименование на позицията
Измерителна
ПРОДПРОМ-2013
единица
08.12.12.10 *
Чакъл, речен чакъл  и кремък (естествено добити без механично
кг
натрошаване), използвани като добавъчен материал за бетон, за
настилка на пътища или друг баласт
08.12.12.30 *
Трошен камък (доломит и варовик ) или друг натрошен баласт,
кг
използван като добавъчен материал за бетон или за настилка на
пътища
08.12.12.50 *
Трошляк, отломки с размери от 2 до 4 мм и прах от мрамор
кг
08.12.12.90 *
08.91.19.00 *

08.99.29.00 *

10.11.60.90 *

10.13.15.65 *

10.13.15.75 *

10.13.16.00 *
10.20.15.00 *
10.20.24.85 *

10.20.25.70 *
10.20.33.00 *

Трошляк, отломки с размери от 2 до 4 мм и прах от скални материали (без мрамор)
Естествени бариеви сулфати (барити) и карбонати (витерити);
естествени борати и техните концентрати; флуорит (флусшпат);
естествени магнезиеви сулфати (кизерит, епсомит) и други минерални суровини за химическото производство и за производството
на торове, н.д.
Естествен графит, кварц, инфузорна силикатна пръст, естествен
магнезиев карбонат (магнезит), електростопен магнезиев оксид,
азбест, слюда, естествен стеатит, талк, фелдшпат, левцит; нефелин
и нефелин сиенит; вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани;
други минерали, н.д.   
Други животински отпадъци (вкл. костно брашно), негодни за
консумация от човека (без черва, пикочни мехури и стомаси от
животни; мъртва риба и отпадъци от риба)
Приготвени храни и консерви, съдържащи тегловно < 40 % месо
или субпродукти от домашни свине, сланина и мазнини от всякакъв вид (без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен
дроб и готови ястия)
Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от свине
(без тези от бутове, плешки, смеси, съдържащи тегловно < 40 %
месо или субпродукти от домашни свине, колбаси, хомогенизирани
храни, продукти от черен дроб и готови ястия)
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни
за консумация от човека, от месо или субпродукти; пръжки
Друго месо от риба (дори смляно), замразено

кг

Риба (без сьомги, херинги и дунавска пъстърва), пушена (вкл.
филета), с изкл. на перки, глави, опашки и плавателни мехури
от риба
Филета от риба и рибни пръчици, покрити с тесто или с галета,
замразени (без готови ястия)
Други водни безгръбначни (средиземноморски миди, медузи и
други) замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени (вкл.
брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от водни
безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация
от човека)

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
кг

кг
кг
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Код по
Наименование на позицията
ПРОДПРОМ-2013
10.31.11.10 *
Картофи, сурови или варени във вода или на пара, замразени
10.31.11.30 *

БРОЙ 95
Измерителна
единица
кг
кг

10.82.23.73 *

Картофи (вкл. напълно или частично изпържени в олио), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или
оцетна киселина, замразени
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин
Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или оцетна киселина, под формата на брашно, грис
или люспи, незамразени (вкл. картофено пюре)
Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен
от този с оцет или оцетна киселина, незамразени (вкл. чипс)
(без тези под формата на брашно, грис или люспи; сушените и
замразените)
Сок от гуайави, манго, мангустани, папая, тамарини, кашу (плодове), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол и питайя, от боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon,
Vaccinium oxycoccos или Vaccinium vitis-idaea и други плодове, н.д.,
неферментирал, без прибавка на алкохол
Зеленчуци, несмесени (без картофи, гъби, трюфели и домати) и
смеси от зеленчуци, замразени, приготвени или консервирани по
начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (без неварени
или варени във вода или на пара и готови зеленчукови ястия)
Зеленчуци, несмесени (без картофи, грах, фасул, аспержи, маслини
и кисело зеле) и смеси от зеленчуци, незамразени, приготвени
или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна
киселина, без готови зеленчукови ястия
Плодове, приготвени или консервирани по друг начин (вкл.
компоти)
Сурово маслиново масло („Virgin“) и неговите фракции, получено
чрез механични или други физични методи
Сурови масла и техните фракции, получени от маслиново кюспе и
смеси от тези масла с „Virgin“, по метод различен от механичния
Рафинирано маслиново масло („Virgin“) и неговите фракции, но
не химически променено
Рафинирани масла, получени от маслиново кюспе и техните фракции и смеси от тези масла с „Virgin“, но не химически променени
Печени сладкарски изделия (торти, козуначни изделия, целувки,
кифли и кроасани)
Сладки бисквити; гофрети и вафли, изцяло или частично покрити
с шоколад или с други продукти, съдържащи какао
Сладки бисквити, вкл. слепените (без покрити с шоколад или с
други продукти, съдържащи какао)
Вафли и гофрети, вкл. солените (без покрити с шоколад или с
други продукти, съдържащи какао)
Бисквити (без сладки бисквити, вафли и гофрети и покритите с
шоколад или с други продукти, съдържащи какао)
Екструдирани или експандирани, солени или ароматизирани
продукти (солени бисквити, снакс, крекери, зрънчо и подобни)
Други печени изделия без прибавка на подсладители (баници,
палачинки, киш и подобни)
Бонбони от стопена захар, дори пълнени

10.82.23.75 *

Дъвчащи бонбони (карамелени, плодови, млечни и други)

кг

10.82.23.90 *

Други захарни изделия без какао (фондани, нуга, марципан в
опаковки до 1 кг и други)
Препарати, използвани за производство на напитки; хранителни
добавки и други хранителни препарати, н.д.

кг

10.31.12.00 *
10.31.14.30 *

10.31.14.60 *

10.32.19.30 *

10.39.17.40 *

10.39.17.90 *

10.39.25.50 *
10.41.23.10 *
10.41.23.30 *
10.41.53.10 *
10.41.53.30 *
10.71.12.00 *
10.72.12.53 *
10.72.12.55 *
10.72.12.59 *
10.72.19.40 *
10.72.19.50 *
10.72.19.90 *

10.89.19.40 *

кг
кг

кг

л

кг

кг

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

кг
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Код по
Наименование на позицията
ПРОДПРОМ-2013
11.01.10.20 *
Спиртни напитки от дестилати от вино и/или гроздови джибри
11.05.10.10 N
13.93.11.00 *
13.95.10.10 *
13.95.10.20 *
13.95.10.30 *
13.95.10.50 *
13.95.10.70 *
14.13.21.10 D
14.13.21.15 N
14.13.21.20 D
14.13.22.00 N
14.13.22.10 D
14.13.22.20 D
14.13.31.10 D
14.13.31.15 N
14.13.31.20 D
14.13.32.00 N
14.13.32.10 D
14.13.32.20 D
14.13.35.63 *

14.13.35.69 *

14.19.12.90 *
14.19.21.50 * U
14.19.23.93 *

Безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол ≤ 0,5 %
обемни
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани
Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити)
с маса за единица площ ≤ 25 г/м 2
Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити)
с маса за единица площ > 25 г/м 2 , но ≤ 70 г/м 2
Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити)
с маса за единица площ > 70 г/м 2 , но ≤ 150 г/м 2
Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити)
с маса за единица площ > 150 г/м 2
Нетъкани материали и изделия от тях, промазани или покрити
Шлифери, различни от трикотажните или плетените, за мъже
или момчета
Палта, шлифери, палта пелерини и подобни изделия, различни от
трикотажните или плетените, за мъже или момчета
Палта, балтони, пардесюта, пелерини палта и подобни изделия,
различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
Костюми и ансамбли (без работни), различни от трикотажните
или плетените, за мъже или момчета
Костюми, различни от трикотажните или плетените, за мъже
или момчета
Ансамбли (без работни), различни от трикотажните или плетените,
за мъже или момчета
Шлифери, различни от трикотажните или плетените, за жени
или момичета
Палта, шлифери, палта пелерини и подобни изделия, различни от
трикотажните или плетените, за жени или момичета
Палта, манта, пелерини палта и подобни изделия, различни от
трикотажните или плетените, за жени или момичета
Костюми и ансамбли (без работни), различни от трикотажните
или плетените, за жени или момичета
Костюми, различни от трикотажните или плетените, за жени
или момичета
Ансамбли (без работни), различни от трикотажните или плетените,
за жени или момичета
Панталони с пластрон и презрамки (без работни), различни от
трикотажните или плетените, от вълна или фини животински
косми, от синтетични или изкуствени влакна; къси панталони,
различни от трикотажните или плетените, от вълна или от фини
животински косми, за жени или момичета
Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон
и презрамки и къси панталони, различни от трикотажните или
плетените, от лен, коноп, коприна и други текстилни материали
(без памук, вълна, синтетични и изкуствени влакна), за жени или
момичета
Друго облекло, трикотажно или плетено, н.д. (вкл. специално облекло, предназначено за професионални, спортни или други цели)
Облекло за бебета, с ръст до 86 см и допълнения за облекло,
различни от трикотажните или плетените
Конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените (без носни и джобни кърпички, шалове,
кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и
ръкавици)

С Т Р. 3 1   
Измерителна
единица
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м2
кг
кг
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Измерителна
Код по
Наименование на позицията
единица
ПРОДПРОМ-2013
14.19.32.00 *
Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани
бр.
или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани
или промазани
14.39.10.90 *
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия от лен,
бр.
коноп и други текстилни материали (без памук, вълна, синтетични
и изкуствени влакна), трикотажни или плетени
15.11.43.50 *
Обработени кожи без косъм от свине, допълнително обработени
м2
след дъбене или фино обработени като пергамент (без велурирани,
с лаково, метализирано или друго покритие)
15.20.40.80 *
Други части за обувки – сменяеми ходила, табан хастари, фор–
тове, бомбета, гети, гамаши и подобни (без горни части; ходила
и токове от каучук и пластмаси), от материали, различни от
естествена кожа
16.10.10.33 *
Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цем3
пен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм, рендосан или
шлифован или с челно съединение
16.10.10.35 *
Дървен материал от смърч от вида Picea abies Karst. или от гребем3
новидна ела (сребриста ела) (Abies alba Mill.), нарязан или бичен
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм
(без рендосан или шлифован или с челно съединение)
16.10.10.37 *
Дървен материал от бор от вида Pinus sylvestris L., нарязан или
м3
бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина
> 6 мм (без рендосан или шлифован или с челно съединение)
16.10.10.39 *
Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цем3
пен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм (без рендосан
или шлифован или с челно съединение; смърч от вида Picea abies
Karst, гребеновидна ела (сребриста ела) Abies alba Mill. и бор от
вида Pinus sylvestris L.)
16.10.10.77 *
Дъбови дъски и фризи за паркет или други подови покрития,
м2
непрофилирани, рендосани, несглобени, с дебелина > 6 мм
16.10.22.00 *
Дървесен талаш (дървесна слама или дървесно влакно) и дъркг
весно брашно
16.10.23.03 *
Дървен материал, раздробен по механичен начин на малки плочки
кг
или тънки, огъващи се парчета, иглолистен (без дървени стърготини, отпадъци и остатъци)
16.10.23.05 *
Дървен материал, раздробен по механичен начин на малки плочкг
ки или тънки, огъващи се парчета, различен от иглолистния (без
дървени стърготини, отпадъци и остатъци)
16.10.39.00 *
Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или
м3
заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв
друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета
16.21.12.21 *
Фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с дъсчена,
м3
летвена или лентова сърцевина
16.21.12.24 *
Фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал (без тези
м3
с дъсчена, летвена или лентова сърцевина)
16.21.21.13 *
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен
м3
материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит,
с дебелина ≤ 6 мм, рендосан или шлифован или с челно съединение; дъсчици за моливи
16.21.21.18 *
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен
м3
материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит,
с дебелина ≤ 6 мм (без рендосан или шлифован или с челно
съединение)
16.22.10.30 *
Сглобени плочи от дървен материал за мозаичен под
м2
16.22.10.60 *
16.23.12.00 *

Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития (без тези
за мозаeчен под)
Кофражи за бетониране и покривни шиндри, от дървен материал

м2
кг
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Измерителна
Код по
Наименование на позицията
единица
ПРОДПРОМ-2013
кг
16.23.19.00 *
Стълбове, греди и други детайли и части от конструкции, от дървен материал, за строителството (без дограма, сглобени плочи за
подови покрития, кофражи за бетониране, покривни шиндри и
сглобяеми постройки)
16.23.20.00 *
Сглобяеми постройки от дървен материал, произведени в завършен
–
вид или под формата на елементи за сглобяване на място (жилища, работилници, административни сгради, магазини, складове,
гаражи или подобни конструкции)
16.29.23.20 *
Тапи, цилиндрични, от агломериран корк, за пенливи вина, дори
кг
с дискове от естествен корк
16.29.23.50 *
Тапи, цилиндрични, от агломериран корк (без тапи за пенливи вина)
кг
17.12.76.00 *

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за
копиране или типографска хартия (вкл. покрити, намазани или
импрегнирани хартии за восъчни листа (циклостилни хартии)
или за офсетни плаки), дори напечатани, на роли с широчина
> 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на
които поне една от страните e > 36 см, а другата > 15 см, в
несгънато положение
Носни кърпички и хигиенни салфетки, от хартия, целулозна вата
или листов материал от целулозни влакна
Кърпи за подсушаване на ръцете, от хартия, целулозна вата или
листов материал от целулозни влакна (вкл. кухненски рола)
Текстилна вата и изделия от нея (без дамски превръзки и хигиенни
тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия)
Други изделия от хартия, целулозна вата или листов материал
от целулозни влакна за хигиенна, медицинска или домакинска
употреба (без тоалетна хартия; носни кърпички и хигиенни салфетки и кърпи за подсушаване на ръцете; покривки и салфетки
за маса; дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени
и подобни хигиенни изделия)
Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина ≤ 36 см или
на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една
от страните е ≤ 36 см, а другата ≤ 15 см, в несгънато положение;
комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от
хартия, дори в кутии
Регистрационни и счетоводни книги, кочани за поръчки или за
квитанции
Кубчета листа за писане на бележки (без канцеларски кубчета) и
подобни канцеларски изделия, от хартия или картон
Папки, класьoри, подвързии (различни от кориците за книги), от
хартия или картон
Кочани със самокопиращи бланки или съдържащи листа от индиго

кг

кг

20.41.20.20 *

Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични
цели, напечатана, щампована или перфорирана
Анионни повърхностноактивни органични вещества, без сапуни

20.41.20.30 *

Катионни повърхностноактивни органични вещества, без сапуни

кг

20.52.10.80 *

Готови лепила, н.д.; други продукти, употребявани за лепене, п.п.д.
като лепила с нетно тегло ≤ 1 кг
Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, неподсилени, без съединителни
части за тях, от пластмаси
Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, неподсилени, със съединителни
части за тях, от пластмаси
Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, подсилени (без тези, издържащи
налягане ≥ 27,6 МПа), от пластмаси
Вани, поддушови корита, душ кабини и мивки, от пластмаси

кг

17.22.11.40 *
17.22.11.60 *
17.22.12.40 *
17.22.12.90 *

17.23.11.00 *

17.23.13.13 *
17.23.13.19 *
17.23.13.50 *
17.23.13.70 *
17.23.14.00 *

22.21.29.35 *
22.21.29.37 *
22.21.29.50 *
22.23.12.50 *

кг
кг
кг
кг

кг

кг
–
кг
кг

кг

кг
кг
кг
бр.
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Код по
Наименование на позицията
единица
ПРОДПРОМ-2013
–
22.23.20.00 *
Сглобяеми постройки от пластмаси, произведени в завършен вид
или под формата на елементи за сглобяване на място (жилища,
работилници, административни сгради, магазини, складове, гаражи или подобни конструкции)
23.61.20.00 *
Сглобяеми постройки от бетон, произведени в завършен вид или
т
под формата на елементи за сглобяване на място (жилища, работилници, административни сгради, магазини, складове, гаражи
или подобни конструкции)
24.42.11.53 D
Алуминиеви сплави, първични, недеформирани (необработени)
кг
24.42.11.54 N
24.42.11.55 D
24.51.12.90 *

24.51.13.90 *
25.11.10.30 *

25.11.10.50 *

25.11.23.10 *
25.11.23.50 *
25.11.23.55 *

25.11.23.70 *
25.40.14.00 *

25.50.11.37 *

25.50.11.51 *

25.50.11.52 *
25.50.11.53 *
25.50.11.54 *
25.50.11.56 *

Алуминиеви сплави, недеформирани (необработени), без прахове
и люспи от алуминий
Алуминиеви сплави, вторични, недеформирани (необработени)

кг

Части за локомотиви и вагони (отливки от сферографитен чугун), без части за трансмисионни валове, колена, лагерни кутии
и двигатели
Части за локомотиви и вагони (отливки от сив чугун), без части
за трансмисионни валове, колена, лагерни кутии и двигатели
Сглобяеми постройки от стомана, произведени в завършен вид
или под формата на елементи за сглобяване на място (жилища,
работилници, административни сгради, магазини, складове, гаражи или подобни конструкции)
Сглобяеми постройки от алуминий, произведени в завършен вид
или под формата на елементи за сглобяване на място (жилища,
работилници, административни сгради, магазини, складове, гаражи или подобни конструкции)
Конструкции, подпорни или крепежни, за скеле, кофраж или
укрепване и части за тях, от стомана
Конструкции, профили и други елементи, изработени само или
главно от ламарина, с оглед тяхното използване в конструкцията
Конструкции и части от конструкции от чугун или стомана (без
мостове, секции и елементи за мостове, кули и стълбове, врати,
прозорци и техните каси и прагове за врати; конструкции, подпорни или крепежни, за скеле, за кофраж или за укрепване; конструкции и части за конструкции, изработени само или главно от
ламарина); баражни стени, подвижни прегради, шлюзови врати,
плаващи площадки, неподвижни докове и други морски и речни
конструкции от чугун или стомана
Конструкции и части от конструкции (без сглобяеми постройки,
врати, прозорци и техните каси и прагове) от алуминий
Части и принадлежности за револвери, пистолети, пушки, карабини и други огнестрелни оръжия (без бойните и тежките
огнестрелни оръжия)
Части за машини и оборудване (без за бутални и турбореактивни
двигатели, газови турбини, подемно-транспортни и строителни
машини) (изковки от цветни метали с отворена матрица)
Части за трактори, автомобили, мотоциклети, велосипеди и други
сухопътни превозни средства (пресоване на стомана в студено
състояние)
Части за трансмисионни валове и колена (пресоване на стомана
в студено състояние)
Части за бутални двигатели и механизми (пресоване на стомана
в студено състояние)
Части за други машини и оборудване, без тези за бутални двигатели (пресоване на стомана в студено състояние)
Части за електрически машини и за апарати за записване или
възпроизвеждане на звук, телевизионен образ и звук (пресоване
на стомана в студено състояние)

кг

кг

кг
т

т

кг
кг
кг

кг
–

–

–

–
–
–
–
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Измерителна
Код по
Наименование на позицията
единица
ПРОДПРОМ-2013
25.50.11.57 *
Стоманени изделия и части за превозни средства (без плавателни
–
съдове) и неподвижни съоръжения за релсов път (пресоване на
стомана в студено състояние)
25.50.11.58 *
Части за машини и апарати, електрически съоръжения, превозни
–
средства (без плавателни съдове); други инструменти и апарати
(пресоване на стомана в студено състояние)
25.61.12.50 *
Нанасяне на неметално покритие върху метал, различно от пласт–
масовото (емайлиране, фосфатиране)
25.62.20.00 *
Метални части, механично обработени по начин, различен от
–
струговането
25.72.12.50 *
Брави (без цилиндричните) от неблагородни метали, за врати на
бр.
сгради
25.72.14.80 *
Закачалки за стена, от неблагородни метали
кг
25.73.20.50 *

25.73.30.65 *
25.73.30.73 *
25.73.60.67 *
25.73.60.90 *

25.92.13.50 *
25.92.13.70 *

25.94.11.83 *
25.94.12.70 *
25.99.23.50 *
26.12.10.20 *
26.12.10.50 *
26.12.10.80 *

26.20.22.00 *

26.20.30.00 *

26.30.40.60 *

Дискове за циркуляри (вкл. части за тях и отрезни фрези) от
неблагородни метали, с работна част от материали, различни от
стоманата
Домакински инструменти за ръчна работа (например орехотрошачки, рендета, преси, отварачки, тирбушони и подобни)
Инструменти и сечива за зидари, леяри, бетонджии, гипсаджии
и бояджии, за ръчна работа
Сменяеми пластини за инструменти, немонтирани, от металокерамика
Профилирани части за инструменти (плочки, пръчки, върхове
и подобни), немонтирани, от металокерамика (без сменяемите
пластини)
Капсули за запушване или пломбиране от олово; капсули за
запушване или пломбиране, от алуминий, с диаметър > 21 мм
Капачки на винт, капачки „Омния“ и подобни изделия за затапване или капсуловане на бурета, бутилки или други съдове, както
и за запечатване на каси или друг амбалаж (без кроненкоркови
капачки, капсули за запушване или пломбиране от олово; капсули
за запушване или пломбиране, от алуминий, с диаметър > 21 мм),
от неблагородни метали
Гайки от стомана, получени чрез нарязване в масата им, с диаметър на отвора ≤ 6 мм
Щифтове, шпонки и подобни изделия без резба, от стомана

кг

Телчета, свързани на ленти (канцеларски, тапицерски и за опаковки) от неблагородни метали
Многослойни печатни платки, съдържащи само проводящи елементи – пътечки и контактни площадки
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи – пътечки
и контактни площадки (с изключение на многослойни)
Печатни платки, съдържащи проводящи елементи – пътечки,
контактни площадки и други пасивни елементи (с изключение
на тези, съдържащи пасивни и активни елементи)
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи („flash memory“ карти или „flash electronic storage“ карти),
без запис
Устройства на автоматични машини за обработка на информация
(без LAN или WAN мрежи и интерфейсните карти); лазерни, магнитни или оптични четци, машини за записване на информация
върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази
информация, н.д.
Антени (без външни и вътрешни антени, телескопични и пръчковидни антени за носими апарати и за апарати за моторни
превозни средства); антенни филтри, сепаратори, отражатели и
части за тях

–

кг
кг
кг
кг

кг
кг

кг
кг

бр.
бр.
бр.

кг

бр.

–
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ПРОДПРОМ-2013
26.40.11.00 *
Радиоприемници (без автомобилни), които могат да работят без
бр.
външен източник на енергия
26.40.12.50 N
Радиоприемници (без автомобилни), които могат да работят само
бр.
с  външен източник на енергия
26.51.43.10 *
Мултиметри без регистриращо устройство
бр.
26.51.43.55 *

Волтметри без регистриращо устройство

бр.

26.51.62.10 *

Електронни машини и апарати за изпитване на механични характеристики на металите (без металографски микроскопи и
апаратите за откриване на дефекти)
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики
на металите, различни от електронните
Скоростомери и тахометри (без тези за сухопътни превозни средства)

бр.

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на
електрически вериги, за напрежение > 1 кВ, но ≤ 72,5 кВ
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на
електрически вериги, за напрежение > 72,5 кВ
Части за апарати за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги; табла,
панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, със съответните им уреди
Пластмасови канали и профили за полагане на електрически
проводници
Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални халогениди
и други газоразрядни лампи и тръби (без луминесцентни с топъл
катод и тези с ултравиолетови лъчи)
Други електрически осветители от пластмаси или други материали,
работещи с лампи с нажежаема жичка, с луминесцентни тръби
или със светодиодни лампи
Изолационни части (без тези от керамика и пластмаси) за машини,
апарати и електрически инсталации; изолационни тръби с вътрешна
изолация и техните части за свързване, от неблагородни метали
Ветрогенератори

бр.

Въздушни помпи и въздухоочистители (чиято най-голяма хоризонтална страна е > 120 см, с вграден вентилатор, дори с филтър),  
без вакуум помпи, ръчни или крачни въздушни помпи, вентилатори и компресори
Ролкови лагери, вкл. комбинираните сачмено-ролкови лагери (без
иглени и сачмени лагери и лагери с цилиндрични ролки, ролкови
с бъчвообразни ролки, с конусни ролки)
Трактори (вкл. трактори за комунално строителство и едноосните влекачи за прикачните автомобили), нови (без колесните за
селското и горското стопанство, верижните трактори, карите и
карите влекачи)
Машини с управление на обработващите инструменти за пробиване,
разстъргване, фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба
Машини зъбонарезни или зъбошевинговачни, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамика (без шепинги, машини
дълбачни или протяжни)
Машини изрязващи или отрезни, работещи чрез отнемане на
метал или на металокерамика
Машини и апарати, имащи специфична функция, за комунална
дейност, строителство на пътища или подобни дейности, н.д.
Кафе машини и други апарати за приготвяне на топли напитки,
различни от домакинските

бр.

26.51.62.30 *
26.51.64.55 *
27.12.32.03 *

27.12.32.05 *

27.12.40.90 *

27.33.14.10 *
27.40.15.50 *

27.40.39.30 *

27.90.12.80 *

28.11.24.00 *
28.13.28.00 *

28.15.10.90 *

28.30.23.90 *

28.41.22.33 *
28.41.24.30 *

28.41.24.70 *
28.92.30.90 *
28.93.15.60 *

бр.
бр.

бр.

–

кг
бр.

бр.

кг

бр.

кг

бр.

бр.
бр.

бр.
бр.
бр.
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Код по
Наименование на позицията
единица
ПРОДПРОМ-2013
28.93.15.80 *
Апарати и устройства за печене или загряване на хранителни
бр.
продукти, различни от домакинските
28.99.39.55 *
Машини за водоструйно рязане; изпарителни апарати за охлажбр.
дане на въздуха; мостове за качване на пътници (вкл. ръкави);
машини, апарати и други механични уреди, н.д.
28.99.39.80 D
Специални маси за игри в казината, боулинг и други салонни
кг
игри (вкл. на кегли и крокет) (без игри, функциониращи с монети,
банкноти или жетони, билярди; конзоли и устройства за видеоигри;
карти за игра; електрически състезателни автомобилни писти)
30.91.13.00 *
Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спобр.
магателен двигател, със или без кош (без тези с бутален двигател
с вътрешно горене); кошове
31.00.12.10 *
Мебели за сядане, които могат да стават на легла (без тези за
бр.
къмпинг или градина)
31.00.12.30 *
Мебели за сядане от ратан, ракита, бамбук или подобни материали
бр.
31.00.13.00 *

бр.

31.00.14.00 *

Мебели за сядане (без тези от ратан, ракита или бамбук и тези с
рамки от дървесина или метал)
Части за мебели за сядане

31.01.13.00 *

Мебели от дървесина, използвани за търговско обзавеждане

бр.

32.30.15.90 *

Басейни и други изделия и оборудване за спорт или игри на открито (вкл. пикели за алпинизъм)
Специални маси за игри в казината, боулинг и други салонни
игри (вкл. на кегли и крокет) (без игри, функциониращи с монети,
банкноти или жетони, билярди; конзоли и устройства за видеоигри;
карти за игра; електрически състезателни автомобилни писти)
Апарати за ортопедия или фрактури, различни от ставните протези (вкл. ортопедични обувки и стелки изработени единствено
по индивидуална поръчка и мерки)
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на
дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни
твърди материали
Услуги по ремонт и поддържане на професионални електрически
съоръжения (без електрически двигатели, генератори и трансформатори и на апарати за електрическо разпределение и управление,
радио- и телевизионни предаватели)
Услуги по ремонт и поддържане на граждански въздухоплавателни
средства и техните двигатели
Услуги по инсталиране на машини с общо предназначение за
филтриране или пречистване, почистване, пакетиране; на пясъкоструйни и пароструйни машини, апарати за претегляне и
етикетиране на опаковани стоки; на каландри или други валци
Услуги по инсталиране на машини за обработка на дървесина, корк,
кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали

32.40.42.70 N

32.50.22.39 *

33.12.29.10 *

33.14.19.00 *

33.16.10.00 *
33.20.29.60 *

33.20.29.70 *

–
–
кг

–

–

–

–
–

–

Забележки:
N – нова позиция
* – промяна на текст
D – отпаднала позиция
U – промяна на измерителна единица
– няма натурално изражение
2. Съгласно Регламент (ЕС) № 936/2013 на Комисията от 12 септември 2013 г. за установяване на
предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти
за 2013 г. (обн. в Официален вестник на Европейския съюз L 271 от 11 октомври 2013 г.) утвърдените
изменения и допълнения в номенклатурата по т. 1 влизат в сила от 1 януари 2013 г.

7992

Председател:
Р. Инджова
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 609
от 24 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3 ЗПСК Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация: чрез
публичен търг за следните обекти: поземлен имот
с идентификатор 68134.4400.2888, част от автобусно
поделение „Република“, м. Територии, прилежащи
на околовръстен път и бул. Сливница, заедно с
построените в него сгради, намиращи се в София,
ул. Околовръстен път 788, обособена част от капитала на „Столичен автотранспорт“ – ЕАД, и поземлен имот с идентификатор 68134.4400.2889, част
от автобусно поделение „Република“, м. Територии,
прилежащи на околовръстен път и бул. Сливница,
заедно с построените в него сгради, намиращи се
в София, ул. Околовръстен път 788, обособена част
от капитала на „Столичен автотранспорт“ – ЕАД.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
8065

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 951
от 25 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 609 от 24.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 20.11.2013 г. в 13 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
68134.4400.2888, част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи на околовръстен
път и бул. Сливница, заедно с построените в него
сгради, София, ул. Околовръстен път 788, обособена част от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 4 200 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 420 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
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на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8066
РЕШЕНИЕ № 952
от 25 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 609 от 24.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 20.11.2013 г. от 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
68134.4400.2889, част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи на околовръстен
път и бул. Сливница, заедно с построените в него
сгради, София, ул. Околовръстен път 788, обособена част от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 1 300 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 80 000 лв.
4. Депозитът за участие – 130 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с вкл.
ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8067

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 569
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 ЗПСК, чл. 5, 6 и 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите, Решение № 365 от
26.02.2013 г. Общинският съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценките за определяне на справедливи пазарни стойности и правните анализи на
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експерт-оценителя и юриста за срок 6 месеца и
обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на пет изброени по-долу имота, включени в
програмата за приватизация, при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
1.1. Незастроен поземлен имот с идентификатор
12259.1010.346 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план (план за регулация) на гр.
Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ
незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ20, кв. 16, целият с площ 2883 кв. м. Имотът е на
адрес: Враца, ж.к. Дъбника, бул. Съединение, и
е описан в АОС – частна, № 2213 от 13.11.2012 г.
Началната тръжна цена на обекта е 102 000 лв.
и стъпка на наддаване 1500 лв. Върху крайната
цена се начислява ДДС.
1.2. Незастроен поземлен имот с идентификатор
12259.1010.347 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план (план за регулация) на гр.
Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ
незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІV20, кв. 16, целият с площ 1829 кв. м. Имотът е на
адрес: Враца, ж.к. Дъбника, бул. Съединение, и
е описан в АОС – частна, № 2214 от 14.11.2012 г.
Началната тръжна цена на обекта е 65 000 лв.
и стъпка на наддаване 1000 лв. Върху крайната
цена се начислява ДДС.
1.3. Незастроен поземлен имот с идентификатор
12259.1010.349 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план (план за регулация) на гр.
Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ
незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ VІ20, кв. 16, целият с площ 2445 кв. м. Имотът е на
адрес: Враца, ж.к. Дъбника, бул. Съединение, и
е описан в АОС – частна, № 2215 от 14.11.2012 г.
Началната тръжна цена на обекта е 86 000 лв.
и стъпка на наддаване 1000 лв. Върху крайната
цена се начислява ДДС.
1.4. Незастроен поземлен имот с идентификатор
12259.1010.350 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план (план за регулация) на гр.
Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ
незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ
VІІ-20, кв. 16, целият с площ 1934 кв. м. Имотът
е на адрес: Враца, ж.к. Дъбника, бул. Съединение,
и е описан в АОС – частна, № 2216 от 14.11.2012 г.
Началната тръжна цена на обекта е 70 000 лв.
и стъпка на наддаване 1000 лв. Върху крайната
цена се начислява ДДС.
1.5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1010.351 по кадастралната карта на
гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43 от
16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК,
а по подробния устройствен план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
съставляващ незастроен урегулиран поземлен
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имот – УПИ VІІІ-20, кв. 16, целият с площ 1114
кв. м. Имотът е на адрес: Враца, ж.к. Дъбника,
бул. Съединение, и е описaн в АОС – частна,
№ 2217 от 14.11.2012 г. Началната тръжна цена на
обекта е 42 000 лв. и стъпка на наддаване 1000 лв.
Върху крайната цена се начислява ДДС.
2. Тръжната документация се закупува и получава срещу 240 лв. (с включен ДДС) на касата
в Центъра за административно обслужване в
сградата на Община Враца, ет. 1, в срок до 14-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
3. Размерът на депозита за участие е 10 % от
началната тръжна цена на съответния обект. Депозитната вноска се внася в БДСК – Враца, по сметка
на Община Враца с IBAN BG36STSA93003300146537,
код BIC STSABGSF, с краен срок до 16 дни от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за оглед на обектите до 17 ч. на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават в
непрозрачен запечатен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра
за административно обслужване на Община Враца
до 17 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
ІІ. Търгът да се проведе на 17-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Враца,
ет. 3, стая 80.
ІІІ. На основание чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
определя тръжна комисия.
ІV. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
утвърждава тръжна документация за провеждане
на публичен търг с явно наддаване, която съдържа
следното:
1. фотокопие на обнародваното в „Държавен
вестник“ решение за обявяване на публичен търг
с явно наддаване;
2. условия за провеждане на търга;
3. документи за участие в търга;
4. указания за участие в търга;
5. декларация за оглед на обекта;
6. декларация по чл. 7, ал. 3 ЗПСК, обр. 1, за
произхода и основание на платежните средства,
с които се участва в приватизацията;
7. декларация, че юридическото лице е с помалко от 50 % държавно или общинско участие;
8. проектодоговор за продажба;
9. меморандум (характеристика) на обекта;
10. скица на обекта;
11. акт за частна общинска собственост.
V. Повторен търг при същите условия да се
проведе след 21 дни, като всички горецитирани
срокове се удължават с 21 дни.
VІ. Възлага на кмета на община Враца да
извърши всички последващи действия, свързани
с организацията и провеждането на търга, и да
сключи договор със спечелилите търга участници.
Председател:
М. Николова
8054
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ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 123
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Отменя Решение № 89 на Общинския съвет – гр. Каварна, от 6.08.2013 г.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищни образувания,
представляващ въздушен кабел СН до стълб
ВЕА (съществуващ) по КККР на гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич, по следното
трасе: имоти с идентификатори 35064.28.141,
35064.20.129, 35064.22.11, землище гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич.

8058

Председател:
Ив. Кьосев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-27-05
от 21 октомври 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 1 от
Закона за устройство на територията нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за с. Долни Луковит,
община Гулянци, и с. Бреница, община Кнежа,
за обект: „Газосепарационен възел и разпределителен газопровод ∅ 219 за опитна експлоатация
на сондаж „Р1 Искър Запад“ до врязването му в
съществуващ разпределителен газопровод „Р-101
Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит“.
Писмени възражения, предложения и искания могат да се направят в едномесечен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ чрез областния управител – Плевен, пред
Административния съд – Плевен.
Областен управител:
Ил. Йончев
8019

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 10
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Търговище, одобрява
изменение на общ устройствен план на гр. Търговище в обхват на поземлен имот № 73626.508.143
(бивше военно поделение), с който за имота се
определя смесена многофункционална зона (Смф)
и се обособяват четири функционални зони:
– зона за детско-юношески център;
– зона за социални дейности;
– зона за градски спортен многофункционален комплекс;
– зона за изложения, експозиция и борса.
Председател:
С. Али
7991
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ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-10-713
от 21 октомври 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС за изграждане
на улица с о.т. 13-14-16 между кв. 4 и 5 по ПУП
на с. Подкова, община Кирково, обявление по
чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано на 20.08.2013 г.
във в. „Нов живот“, бр. 150 от 20.08.2013 г., в.
„Новинар“, бр. 195 от 20.08.2013 г., и в. „Монитор“
от 20.08.2013 г., нареждам:
Отчуждавам за изграждане на улица с о.т.
13-14-16 между кв. 4 и 5 по ПУП на с. Подкова,
одобрен със Заповед № 731 от 8.12.1981 г. на
председателя на ИК на ОНС – гр. Кърджали,
предвиждащ изграждането на обект – публична
общинска собственост, с цел задоволяване на
общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, следните части от поземлени
имоти – частна собственост:
Поземлен
имот №

Собственици

ЗасегнаСтойта площ ност на
от имота обезщев кв. м
тението
в левове
без ДДС

Час т о т Наслед н и ц и на
ПИ № 49 Х ас а н Ю с уф ов
Юсуфов

256

3873

Час т о т Наслед н и ц и на
ПИ № 50 Исмаил Ахмедов
Исмаилов

53

792

Час т о т Мехмед Мюмюн
ПИ № 51 Мехмед

14

209

Час т о т Д жемил Салиф
ПИ № 52 Мустафа

24

358

Час т о т Наслед н и ц и на
ПИ № 53 Б а й р я м Е м и н
Сюлейман

35

522

Час т о т Исма и л Ибря м
ПИ № 56 Сефер

28

418

Час т о т Ергин Халибрям
ПИ № 57 Осман

40

597

Час т о т Наслед н и ц и на
ПИ № 59 А ндрей Мартинов Воденичаров

30

447

Час т о т Наслед н и ц и на
ПИ № 60 Ибрям Ибрямов
Къналиев

63

941

Мотиви: С публикувани обявления в два централни (в. „Новинар“, бр. 195 от 20.08.2013 г., и
в. „Монитор“ от 20.08.2013 г.) и един местен ежедневник (в. „Нов живот“, бр. 150 от 20.08.2013 г.)
е започната процедура по отчуждаване на части
от имоти – частна собственост, във връзка със
задоволяване на общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, а именно за
изграждане на улица с о.т. 13-14-16 между кв. 4
и 5 по ПУП на с. Подкова, община Кирково.
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Необходимостта от отчуждаване на имотите
се обуславя от влезлия в сила ПУП на с. Подкова, община Кирково, одобрен със Заповед
№ 731 от 8.12.1981 г. на председателя на ИК на
ОНС – Кърджали.
С оглед на гореизложеното са налице правните
основания, предвидени в Закона за общинската
собственост, за извършване на отчуждаването.
Определените в тази заповед обезщетения да
се изплатят по сметка на правоимащите лица
при „Общинска банка“ – АД, Финансов център – Кирково. Сумите на правоимащите ще се
изплатят от 2.12.2013 г.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез кмета на общината до Административния
съд – Кърджали.
Контрола по заповедта възлагам на Хикмет
Хасан – секретар на община Кирково.
Кмет:
С. Рамадан

8020

ЗАПОВЕД № РД-10-714
от 21 октомври 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС за изграждане
на улица с о.т. 65-48 по ПУП на с. Чорбаджийско,
община Кирково, обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС,
публикувано на 20.08.2013 г. във в. „Нов живот“
бр. 150 от 20.08.2013 г., в. „Новинар“, бр. 195 от
20.08.2013 г., и в. „Монитор“ от 20.08.2013 г.,
нареждам:
Отчуждавам за изграждане на улица с о.т.
65-48 по ПУП на с. Чорбаджийско, одобрен със
Заповед № 210 от 11.03.1985 г. на председателя на
ИК на ОНС – Кърджали, предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост,
с цел задоволяване на общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин, част от
поземлен имот – частна собственост:
Поземлен имот
№

Собственици

час т о т Зейнеб Емин
ПИ № 70 Камбер
Сабахтин Халил
Камбер
Мухиттин Халил
Камбер

ЗасегСтойната
ност на
площ от обезщеимота в тението
кв. м
в левове
без ДДС
149

2238

Мотиви: С публикувани обявления в два централни (в. „Новинар“, бр. 195 от 20.08.2013 г., и
в. „Монитор“ от 20.08.2013 г.) и един местен ежедневник (в. „Нов живот“, бр. 150 от 20.08.2013 г.)
е започната процедура по отчуждаване на част
от имот – частна собственост, във връзка със
задоволяване на общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, а именно за
изграждане на улица с о.т. 65-48 по ПУП на с.
Чорбаджийско, община Кирково.
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Необходимостта от отчуждаване на имота се
обуславя от влезлия в сила ПУП на с. Чорбаджийско, община Кирково, одобрен със Заповед
№ 210 от 11.03.1985 г. на председателя на ИК на
ОНС – Кърджали.
С оглед на гореизложеното са налице правните
основания, предвидени в Закона за общинската
собственост, за извършване на отчуждаването.
Определеното в тази заповед обезщетение да
се изплати по сметка на правоимащите лица при
„Общинска банка“ – АД, Финансов център – Кирково. Сумите на правоимащите ще се изплатят
от 2.12.2013 г.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез кмета на общината до Административния
съд – Кърджали.
Контрола по заповедта възлагам на Хикмет
Хасан – секретар на община Кирково.

8021

Кмет:
С. Рамадан

70. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление
№ 5470/2009/000202 от 17.10.2013 г. възлага на
Слави Асенов Кехайов с постоянен адрес с. Дълго
поле, ул. 1-ва № 3, следния недвижим имот: сграда за водоснабдяване (басейн хоризонтален със
сонда) с пл. № 24582.34.133.1 със застроена площ
5 кв. м в парцел № 133 от стопански двор I по
плана на с. Дълго поле, при граници: парцел 132,
парцел 135, парцел 134, път, за сумата 3799 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
7959
71. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление
№ 5470/2009/000200 от 17.10.2013 г. възлага на
Димитър Владимиров Семерджиев с постоянен адрес с. Дълго поле, ул. 1-ва № 3, следния
недвижим имот: сграда „Наети работници“ с
идентификатор № 24582.34.141.1 със застроена
площ 249 кв. м на един етаж, в парцел № 141 от
стопански двор I по плана на с. Дълго поле, при
граници: път, парцел 142, парцел 143, парцел 140,
за сумата 15 355 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
7960
28. – Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет
обявява конку рс за академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност
Кинезитерапия – лечебен масаж, за нуждите на
катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът на необходимите
документи за заемане на академични длъжности
са определени в Правилник за придобиване на
научната степен „Доктор на науките“ и за заемане
на академични длъжности в Национална спортна
академия „Васил Левски“ (НСА). Документи за
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конкурса се подават в Центъра за развитие на
академичния състав на НСА „Васил Левски“,
кабинет 403, ет. 4, Студентски град, София
8025
26. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за професор за Катедрата по социална медицина
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За справки и подаване на
документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс: +359 2 9432 304
(деканат на ФОЗ).
7967
17. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (съвременен руски език) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (литература за деца и юноши и фолклор
за деца) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (съвременен немски език) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (средновековна археология) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (история на България – история на
българските земи ХV – ХVІІ век) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (книгознание, библиотекознание и
библиография) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика (социална педагогика) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по... (методика
на обучението по математика) – един; област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
(математическо и статистическо моделиране в
информационните системи) – един; област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (история на изобразителното изкуство) – един; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.3.
Философия (философия на историята) – един;
доценти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (съвременен български език,
история на българския книжовен език) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за земята (икономическа и социална география) – един; област на
висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по... (методика на обучението по
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история) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.2. История и археология (археология на римската култура в българските земи) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по... (управление на спорта) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика (предучилищна педагогика, педагогика на
взаимодействието „дете – среда“) – един; област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
(информатика – програмиране) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика (счетоводство) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.6. Право (гражданско и семейно право) – двама; област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство (рисуване) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.3. Политически науки (сравнителна политология) – един;
главни асистенти по: област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (корейски език) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (история на България – средновековна българска история) – един; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (връзки с обществеността) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, отдел „Управление на персонала“, стая 307, тел. 062/618-308
и 062/618-368.
7988
49. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за доцент по професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна
специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“ за цивилен служител в
катедра „Електротехника“ на факултет „Инженерен“ – една длъжност за цивилен служител със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел. 552-230, 552-243, 632-015, в. 16-704, и на сайта
на училището: www.naval.-acad.bg.
8042
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност
професор по професионално направление 4.3.
Биологични науки по научна специалност 01.06.14
Ентомология за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“
на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на
института: www.iber.bas.bg. Справки: в канцелари-
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ята на ИБЕИ (тел. 02 873 61 37, e-mail: iber@iber.
bas.bg). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ – база 2, бул. Цар Освободител 1.
8070
38. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за
професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност 01.01.13. Математическо моделиране
и приложения на математиката (Динамични
модели на биопроцеси: анализ, асимптотична
устойчивост и стабилизируемост) за нуждите
на ИМИ, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите – в отдел
КУД на института, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 8, тел. 979-28-48.
7947
16. – Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И.
Пирогов“ – ЕАД, обявява конкурс за прием на
докторанти с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на
МС за учебната 2013/2014 г. в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и следната
докторска програма: Кардиология:
Докторска
програма

Форма на
обучение

Брой

Кардиология
редовно
2
Продължителността на докторантурата е 3
години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за развитие на академичния
състав в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД: 1.
заявление до ръководителя на съответното приемащо структурно звено; 2. европейски формат
автобиография; 3. копие на диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно
положени държавни изпити и академична справка;
4. други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област. Срокът
за подаване на документи за участие в конкурсите
за докторантура е 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. Документи се
подават в съответните структурни звена на адрес:
бул. Тотлебен 21, тел. 9154 400.
7987
56. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент в научна област 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.7. Администрация и управление;
научната специалност 05.02.21. Организация и
управление на производството със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско
шосе 13, тел. 032/622-522.
7939
22. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на селищно образувание
Пристанище и селищно образувание Помпена
станция в землището на с. Пиргово, община
Иваново, област Русе, които са в службата по
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геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе.
7966
29. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация – откриване на улица от о.т. 17а до о.т.
17в и изменение границите на УПИ ХІІІ-СНС,
кв. 8, и план за регулация и план за застрояване
за УПИ ХVІІ-1011, кв. 3, в.з. Градоман, който е
изложен в район „Банкя“. На основание чл. 128,
ал. 5 (изм.) ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столична община чрез район „Банкя“.
8068
55. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за регулация
на улица между о.т. 631а и о.т. 399а, между квартали 96, 138 и 139; изменение границите на УПИ
ХХІ-2035 и УПИ ХХІІІ-2036, кв. 96; изменение
границите на УПИ ХІV-2045 и УПИ ХІІ-2048,
кв. 139; изменение границите на УПИ І-2042 и
УПИ ІІ-2041 – нов УПИ ХVІ-1242, УПИ ІІІ2044 – нов УПИ ХVІІ-1242, УПИ ІV-2043 – нов
УПИ ХVІІІ-1242, кв. 138, гр. Банкя. който е изложен в район „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5
(изм.) ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Банкя“.
8069
63. – Община Алфатар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на плансхема за газификация с природен газ на гр. Алфатар
по предписание с изх. № 05 от 9.05.2012 г. на кмета
на община Алфатар. Проектът обхваща цялата
територия на гр. Алфатар. Изработената плансхема за газификация на гр. Алфатар се намира в
отдел „Устройство на територията“, ет. 3, стая 14,
на общинската администрация – Алфатар, и може
да бъде разгледана всеки работен ден в рамките
на работното време. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
план-схемата за газификация на гр. Алфатар до
общинската администрация в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
7956
17. – Община Берковица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура „Реконструкция на захранващ водопровод от
яз. Среченска бара до гр. Враца“ с възложител
Община Враца, по трасето на съществуващия
азбестоциментов водопровод от 1964 г. в землището на с. Слатина. Планът е изложен в сградата
на общинската администрация, стая 112. Обектът
с РМС № 471 от 11.06.2012 г. е обявен за обект
с национално значение и срокът, в който заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
пред общинската администрация по чл. 128 ЗУТ,
е 15 дни от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
8062
1. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии: Трасе на електропровод
СрН от МТП „Пролеша“ до УПИ І-040249, кв. 77
по плана на с. Пролеша, община Божурище, Софийска област. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Божурище в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7996
3. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии: Трасе на електропровод
с кабели НН, преминаващо по полски пътища
№ 000213 и № 027159 – от новопроектиран ТП в
УПИ І-040249, кв. 77 по плана на с. Пролеша до
УПИ І-027035, кв. 1 по плана на м. Бъшина падина,
с. Пролеша, община Божурище, Софийска област.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Божурище в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7997
7. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за строеж „Морски
газопровод „Южен поток“ – български участък:
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейната инфраструктура на сушата, включваща
трасето на газопровода до точката на свързване
със сухоземния участък на „Преносен газопровод
„Южен поток“, подробен устройствен план – план
за застрояване на техническите площадки на
сушата, включително измервателни съоръжения,
кранови възли и прилежащите съоръжения, както и временни строителни площадки, подробен
устройствен план – парцеларен план за морската
част на газопровода, включваща трасето му в
териториалните води на Република България. Проектната документация е изложена за разглеждане
в Община Варна, дирекция „АГУП“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8131
79. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
„Реконструкция на захранващ водопровод от яз.
„Среченска бара“ до гр. Враца“ по трасето на
съществуващия азбестоциментов водопровод от
1964 г. в землищата на с. Бели извор и гр. Враца. Планът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 27. Обектът с РМС № 471
от 11.06.2012 г. е обявен за обект с национално
значение и срокът, в който заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предло-
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жения и искания по проекта пред общинската
администрация по чл. 128 ЗУТ, е 15 дни от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
8060
264. – Община Вършец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура „Реконструкция на захранващ водопровод от
яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“ с възложител
Община Враца, по трасето на същестуващия азбестоциментов водопровод от 1964 г. в землищата
на с. Спанчевци, с. Черкаски, гр. Вършец, с. Стояново и с. Долно Озирово. Планът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая 306.
Обектът с РМС № 471 от 11.06.2012 г. е обявен за
обект с национално значение и срокът, в който
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
пред общинската администрация по чл. 128 ЗУТ,
е 15 дни от датата на обнароадването му в „Държавен вестник“.
8061
8. – Община Габрово на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ
„Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна
вода“ с трасе на водопровода през землищата на
с. Гъбене, с. Драгановци, с. Яворец, с. Здравковец,
община Габрово. На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения
относно подробния устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) до кмета на общината.
7986
107. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПРЗ за ЧИ на ЗРП (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
частично изменение на застроителния и регулационен план) за част от кв. 34 и кв. 38 по плана
на гр. Габрово – 76 част. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения относно ПУП – ПРЗ за ЧИ на ЗРП
(подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план) за част от кв. 34 и
кв. 38 по плана на гр. Габрово – 76 част, до кмета
на община Габрово.
8022
60. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план на
обект: „Външно ел. захранване на кабел 20 kV от
нов СРС между железобетонен стълб № 17 и 18 от
ВЛ 20 kV „Аспарухово“ до ново ТП в ПИ 089001 за
обект „Бунгало“, местност Санър баир, землище
на с. Трояново, община Камено“. Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТСУОС“, Община
Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до дирекция „УТСУОС“, Община Камено, в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7990
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99. – Община Костенец, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 и 12 ЗУТ обявява, че е
изработен окончателен проект на ПУП – ПРЗ
(план за регулация и застрояване) и ПУП – ИПЗ
(изменение на план за застрояване) за обект: „Голф
клуб Ибър“, община Долна баня и община Костенец, Софийска област, в следния обхват – имоти от
землището на община Костенец, ЕКАТТЕ 54554:
№ 209040 и 217050. Окончателният проект се намира в сградата на общинската администрация.
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
за подробен устройствен план до областния управител на Софийска област чрез кмета на община
Костенец.
7998
1. – Община Криводол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура „Реконструкция на захранващ водопровод от
яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“ по трасето на
същестуващия азбестоциментов водопровод от
1964 г. в землищата на с. Главаци и с. Краводер.
Планът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 6. Обектът с РМС № 471
от 11.06.2012 г. е обявен за обект с национално
значение и срокът, в който заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред общинската
администрация по чл. 128, ал. 5 ЗУТ, е 15 дни от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
8024
9. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП (подробен устройствен план) – специализирана план-схема за водопровод към обект: Реконструкция водоснабдяване група „Черешица – Мост“
І етап, община Кърджали. Проектът е изложен
за разглеждане в стая 214, дирекция „АСУТ“ при
Община Кърджали. 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 представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
8063
1. – Община Ловеч, отдел „Устройствено планиране и кадастър“, на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
изработен проект на план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – подземна
кабелна мрежа за пренос на данни, телевизионен
сигнал и интернет по ул. Св. св. Кирил и Методий,
ул. Ген. Скобелев, ул. Петър Иванчев, ул. Княз
Имеритински и ул. Съйко Съев до жилищен блок
на ул. Батенберг 2, Ловеч, с възложител: „Хисар
нетуоркс“ – ООД. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения до кмета
на община Ловеч. Проектът е изложен в сградата
на Община Ловеч – стая 227.
7957
12. – Община гр. Нови пазар, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за изменение
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на ПУП – план за регулация за част от кв. 16 и 28,
по плана на с. Стан, община Нови пазар: изменя
се регулацията на УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ
и УПИ ІХ (общинска собственост) в кв. 16, като
УПИ се сливат в един УПИ VІ с отреждане за
„Озеленяване“; с продължение на ул. Дунав – ОК
49 – ОК 50, УПИ ІV-248, кв. 28 се разделя, като
се образува нов УПИ І; изменя се регулацията на
УПИ Х и УПИ ХІ, кв. 28, като УПИ се сливат
в един УПИ ІІ с отреждане за „Озеленяване“ и
заедно с УПИ І образуват нов квартал № 63. Изработването на плана е допуснато със заповед № 348
от 21.06.2013 г. на кмета на община Нови пазар.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, искания и предложения по проекта
до общинската администрация.
8023
53. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
кандидатстване с проект „Интегриран план за
градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на
община Панагюрище“ по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010:
„Подкрепа за интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие“, съгласно чл. 134,
ал. 1, т. 3 ЗУТ е изработен проект за частично
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПР) с обхват кв. 98 и кв. 98а по
плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище,
със следните изменения:
 кв. 98 – УПИ I-Общ. се преотрежда в УПИ
ХХХIII-2635, 5100 – „За Община“; УПИ II-4141 се
преобразува в УПИ ХХХIV-4141; УПИ III-5210 се
преобразува в УПИ ХХХV-5210; създава се УПИ
ХХХVI „За читалище“; УПИ „Паметник на културата“ се преобразува в УПИ ХХХII-2709 – „За
паметник на културата“; създава се нов урегулиран
поземлен имот – УПИ ХХХIII-4630, 9604 – „За
парк“; създава се УПИ ХХХIX-2633 – „За ГУМ“;
УПИ „Поща“ се преобразува в УПИ XL-4233 – „За
поща“; УПИ „Жилищен комплекс“ се преобразува
в УПИ XLI-4233 – „За жилищен комплекс“; променя се част от уличната регулация на ул. Иван
Комитата; създава се нова улица с о.т. 553а, 553б и
553в; променят се вътрешните регулационни линии
на следните урегулирани поземлени имоти – УПИ
III-3963, УПИ IV-3991, УПИ V-2859, УПИ VI-2858,
УПИ VII-2858, УПИ VIII-2857, УПИ IX-2856, Х-2855,
УПИ XI-2854, УПИ XII-2853, УПИ XIII-2851, 2852,
УПИ XIV-2796, УПИ XVI-2795, 4228 и УПИ XVII4229 в кв. 98 по плана на гр. Панагюрище, като
същите минат по съществуващи имотни граници
съгласно приетата и одобрена графична и текстова
част на документацията;
 кв. 98а – променят се вътрешните регулационни линии на следните урегулирани поземлени
имоти – УПИ I-4366 и УПИ II-4367, като същите
минат по съществуващи имотни граници съгласно
приетата и одобрена графична и текстова част на
документацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7989
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10. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – изменение на парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – външно водопроводно
отклонение до поземлен имот с идентификатор
63427.186.13 в местност „Гъстите круши“, землище
на гр. Русе. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7955
8. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места за обект: „Местен
път в местност Равадиново, землище с. Равадиново, община Созопол, с трасе и сервитут в
обхват на части от поземлени имоти с номера по
КВС – 015117, 015214, 015215, 015216, 015139, 015133,
015163, 015164, 015160, 000328, 015068, 015125, 015071,
015124, 015185, 015184, 015122, 015162, 015037, 000325,
015069, 015224 и 015221, землище с. Равадиново,
община Созопол. Проектът се намира в сградата
на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план пред общинската администрация.
7952

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от „Българско акционерно дружество Гранитоид“ – АД, с която се оспорва Решение № ОУ-1 от
8.04.2013 г. и Решение № ОУ-6 от 19.04.2013 г. на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, по което е образувано адм.д. № 6686/2013 г.
по описа на Върховния административен съд.
8074
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД
София, на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, издадена
от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, по което е образувано
адм. дело № 14430/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
8075
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Мариела Николаева Митева срещу Правилата за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване в
длъжност и преместване на съдии, прокурори и
следователи от 2013 г. на ВСС, по което е образувано адм. д. № 13403/2013 г. по описа на Върховния
административен съд, шесто отделение.
8076
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК, че е постъпила жалба от Стойчо Пенков
Стойчев от гр. Добрич, с която се оспорва чл. 30,
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ал. 5 и 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община гр. Добрич в частта, с
която е определен размер на такси за посещение
на подготвителни групи в детските градини, приета от Общинския съвет – гр. Добрич, с Решение
№ 10-7 от 31.07.2012 г., изменена и допълнена с
Решение № 19-1 от 30.04.2013 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 795/2013 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
18.12.2013 г. от 10 ч.
8047
Районният съд – Никопол, гражданска колегия,
призовава Пламен Живков Зехиров с последен
адрес гр. Плевен, ул. Бяло море (Н. Тинков) 28,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 6.12.2013 г. в 10 ч. като заинтересовано лице по гр.д. № 219/2012 г., заведено от
ЕТ „Агро – Светлозар Дичевски“. Заинтересованото лице да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
8049
Русенският районен съд, 12 гр. състав, призовава Ханс-Йоахим Менингман, роден на 11.04.1979 г.
в гр. Бохум, Германия, сега с неизвестен адрес,
да се яви в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда за
получаване на препис от искова молба и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по гр. д.
№ 6301/2013 на РРС на основание чл. 49 СК, заведено от Анета Красимирова Цонева. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай ще
му бъде назначен особен представител.
8048

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по баскетбол“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 9.12.2013 г. в 9 ч. в София, хотел
„Родина“, ет. R, зала „Марица“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за изминалия
период от предишното общо събрание; 2. отчет
на контролния съвет за изминалия период от
предишното общо събрание; 3. финансов отчет
за 2012 г. и утвърждаване на проект за бюджет
за 2014 г.; 4. приемане на насоки за работа и методически контрол с БК, треньорите и състезателите; 5. промени и допълнения в устава на БФ
Баскетбол; 6. промени и допълнения в Системата
от показатели за оценка и финансово подпомагане
на дейността на БК от ММС и други източници;
7. избор на председател на контролния съвет и на
член на Арбитражната комисия на БФ Баскетбол;
8. други. 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.
8040
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация за пътнически транспорт“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на 12.12.2013 г. в 11 ч.
в София, ул. Лавеле 36, при следния дневен ред:
1. промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; проект за решение: ОС приема
промени в устава на сдружението, като чл. 3
придобива следното съдържание: „Чл. 3. Седали-
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щето и адресът на управление на сдружението е
в гр. Сливница, пл. Съединение 3, хотел „Сливница“.“; 2. промяна на устава; проект за решение:
ОС приема промени в устава на сдружението, като
чл. 24 придобива следното съдържние: „Чл. 24. (1)
Общото събрание се свиква от управителния съвет
по негова инициатива или по искане на една трета
от членовете на сдружението. Ако в последния
случай управителният съвет в двуседмичен срок
не отправи писмено покана за свикване на общото
събрание, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. (2)
Поканата е писмена и съдържа: дневния ред,
датата, часа и мястото за провеждане на общото
събрание и по чия инициатива то се свиква. (3)
Общото събрание се свиква с писмена покана,
изпратена и получена от всеки един от членовете
на сдружението най-малко 30 дни преди датата на
провеждане на събранието.“; 3. разни. Материалите
по точките на дневния ред са на разположение
за сведение в седалището на сдружението всеки
работен ден от 10 до 13 ч.
8071
2. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика,
комуникация и индустрия“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32 и чл. 38, ал. 2, т. 15 от
устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на сдружението (общо събрание) на
16.12.2013 г. в 10 ч. в София 1618, район „Красно
село“, бул. Братя Бъкстон 68, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета за дейността на управителния съвет на сдружението; 2. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението съгласно изискванията на чл. 40 ЗЮЛНЦ; 3. приемане
на доклад за дейността на сдружението съгласно
изискванията на чл. 40 ЗЮЛНЦ; 4. приемане на
плана за дейността на сдружението; 5. промяна
в устава на сдружението; 6. избиране на нов
управителен съвет на сдружението; 7. избиране
на контролен съвет на сдружението; 8. решение
за назначаване на административен секретар на
сдружението; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава на
сдружението общото събрание ще се проведе на
16.12.2013 г. в 11 ч. на същото място, при същия
дневен ред и при същите правила за установяване
правото на участие и регистрация на участващите
членове на сдружението.
8064
19. – Управителният съвет на Сдружение за Изгрев – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 27.12.2013 г. в
18 ч. в София, бул. Драган Цанков 36, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на „Сдружение
за Изгрев“ през 2013 г.; 2. организационни въпроси; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне в
19 ч. на същата дата, на същото място и при
същия дневен ред.
8085
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Спортен клуб по лека атлетика „Атлетик“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 30.12.2013 г.
в 17 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението София, район „Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 509, вх. 1, ет. 7, ап. 24, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
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отчет и баланс на сдружението; 2. приемане на
отчет на управителния съвет на сдружението за
дейността на сдружението през изминалата година;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
8041
526. – Управителният съвет на сдружение
„Кандидатстудентска борса“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение на УС от 8.10.2013 г.
свиква общо събрание на 11.02.2014 г. в 13,30 ч.
в Химикотехнологичния и металургичен университет, бул. Климент Охридски 8, сграда А, ет. 4,
кабинет 404, при следния дневен ред: 1. отчет на
управлението през 2013 г.; 2. приемане на бюджет
за 2014 г.; 3. организационни. Поканват се всички
членове на сдружение „Кандидатстудентска борса“
за регистрация в 13,30 ч. на 11.02.2014 г. на мястото
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
14,30 ч. на същото място и при същия дневен ред,
независимо от броя на присъстващите членове.
8086
32. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по бокс „Победа – Черноморец“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12,
ал. 4 от устава за устройството и дейността свиква
общо събрание на 17.12.2013 г. в 12 ч. в седалището на дружеството – Бургас, ул. Одрин 15, при
следния дневен ред: 1. избор на нови членове
на управителния съвет на сдружение „Спортен
клуб по бокс „Победа – Черноморец“ поради изтичане на мандата на настоящите; 2. изменение
на устава. Поканват се всички членове на клуба
да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Пълномощниците се допускат
до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на изрично писмено пълномощно с определено в действащото
законодателство съдържание. Регистрацията на
членовете започва в 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч. на същото място, при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
Материалите за събранието са на разположение на
всички учредители и всички редовни индивидуални
членове в седалището и адреса на управление на
клуба – Бургас, ул. Одрин 15.
8050
11. – Управителният съвет на спортен клуб
„Таекуон-До Варна“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.12.2013 г. в
10 ч. в спортен център на ПФОЕ МОЛ – Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2012 г.; 2. насоки за дейността през 2014 г.;
3. разни. Поканват се всички членове на клуба да
присъстват на събранието. 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.
8084
153. – Управителният съвет на Варненската
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на членовете на сдружението
за 2013 г. на 23.01.2014 г. в 16 ч. в хотел „Бест
Уестърн Парк“ при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за 2013 г.;
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2. отчет за дейността на контролния съвет за
2013 г.; 3. избор на нов член на управителния
съвет; 4. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощени представители. Пълномощниците следва да представят и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно при същия дневен ред.
8083
2. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.12.2013 г. в 14 ч. в
сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико Търново,
ул. Драгоман 16, при следния дневен ред: приемане на бюджет на Настоятелство „Американски
колеж – Аркус“ при Частна профилирана гимназия
„АК – Аркус“ за учебната 2013/2014 г.
8051
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на математиците в България – Пазарджик“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на членовете на
сдружението на 17.12.2013 г. в 19 ч. в Пазарджик,
ул. Сан Стефано 1, кабинет № 6 на МГ „Константин Величков“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС за 2013 г.; 2. приемане
на финансовия отчет на СМБ – Пазарджик, за
отчетния период; 3. освобождаване от отговорност на УС на СМБ – Пазарджик; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. връчване на годишна
награда „Учител с особени заслуги към математическото образование в областта през 2013 г.“; 6.
избор на почетни членове на СМБ – Пазарджик;
7. организационни въпроси. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват. Матери-
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алите за провеждане на общото събрание са на
разположение на членовете в Пазарджик, ул. Сан
Стефано 1, МГ „Константин Величков“, от датата
на обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
7973
93. – Управителният съвет на Дружеството
на писателите – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
дружеството на 12.12.2013 г. в 17 ч. в Дома на
писателите (къща „Ламартин“), ул. Княз Церетелев 19, при следния дневен ред: 1. отчет на УС;
2. отчет на контролно-ревизионната комисия;
3. избор на нов УС; 4. изменения и допълнения
към устава; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч.
8052
40. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на породата „Ил дьо Франс“ в
България, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.01.2014 г.
в 11 ч. в зала № 1 на Тракийския университет,
АФ – Стара Загора, при следния дневен ред: 1.
прием на нови членове; 2. избор на ново ръководство; 3. промяна в устава; 4. отчет за дейността
на АИлФБ през 2013 г.; 5. разни.
8027
Пламен Георгиев Дончев – ликвидатор на сдружение „Професионален баскетболен клуб „ЦСКА“
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Филип Кутев 5, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си от сдружението в срок
6 месеца, считано от датата на обнародване на
поканата в „Държавен вестник“.
8073
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