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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 89 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Пламен
Орешарски за провала на правителството в
областта на вътрешната сигурност и обществения ред.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 12 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2
от 4 февруари 2014 г.

по конституционно дело № 3 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател – Димитър Токушев, и членове: Благовест
Пунев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен
Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис
Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на
4 февруари 2014 г. конституционно дело № 3
от 2013 г., докладвано от съдията Анастас
Анастасов.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 15.01.2013 г., като
предмет на разглеждане по същество е искане на 49 народни представители от 41-вото
Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 44, т. 3, буква „а“ и
т. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за данък върху добавената стойност
(ПЗРЗИДЗДДС) (ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила
от 1.01.2013 г.), с които е изменена ал. 4 на
чл. 169 и отменена ал. 1 на чл. 179 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс – ДОПК
(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г., последно изм. и
доп., бр. 1 от 2014 г.).
Вносителите считат, че оспорените разпоредби засягат философията, принципите
и начина на функциониране на пенсионно-

осиг у рителната и здравноосиг у рителната
система на Република България, като нарушават основополагащия и конституционно
закрепен принцип на тяхното финансиране,
а именно – от определени от закона осигурителни вноски с целево предназначение. В
искането се поддържа, че с новата редакция
на чл. 169, ал. 4 ДОПК в нарушение на основните осигурителни права на гражданите
и принципа за справедливост се въвежда
автоматичен ред на погасяване на всички
видове публични задължения по реда на тяхното възникване, като се отнема правото на
задължените лица да определят сами кое свое
публично задължение да покрият, ако нямат
достатъчно парични средства за всички, а от
това произтича и смесване на плащания на
задължения от различен порядък – данъци и
осигурителни вноски. Въпросът се разглежда
както в аспекта на правоотношенията между
наети лица и работодател, който същевременно
е и техен осигурител, така и от гледна точка
на неблагоприятните последици за самоосигуряващите се лица.
По отношение на покриване на просрочените публични задължения за данъци с частта
от осигурителните вноски, която е за сметка
на работниците, се поддържа конституционно
закрепеният принцип за неприкосновеност
на частната собственост. По отношение на
самоосигуряващите се лица се посочва, че
липсата на възможност за заявяване на реда
на погасяване може да доведе до загуба на
осигурителни права, тъй като за тази група
лица се изисква реално внесени осигурителни вноски, а не дължимост за внасянето им,
както е при наетите лица.
Групата народни представители аргументира нарушаването на целевия и фондовия
принцип на организация на системите за
социално и здравно осигуряване и с произтичащото от отмяната на чл. 179, ал. 1 ДОПК
отпадане на специализирани подсметки, по
които да постъпват съответните вноски, както
и отмяната на ежедневното превеждане на
вноските в съответните сметки на НОИ и
НЗОК. Народните представители считат, че
при променената правна уредба се създава
реална възможност пенсионни и здравноосигурителни вноски, чието законово определено
целево предназначение е финансирането на
осигурителната система, да бъдат използвани
за погасяване на данъчни задължения, а оттам
и за дейности, които по закон се финансират
от бюджета въз основа на постъпленията от
данъци. Акцентира се, че срещу задълженията
за социално и здравно осигуряване винаги
стоят правата на осигурените лица, поради
което изпълнението на тези задължения предопределя и възможността за реално използване
на съответните права.
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Вноси т ел и т е на иск а не т о т върд я т, че
оспорените от тях законодателни промени
накърняват основните права на гражданите
по чл. 51 и 52 от Конституцията, а именно
правото на обществено осигуряване и правото на здравно осигуряване, както и че са
несъвместими с принципа на правовата и
социалната държава по смисъла на преамбюла
на Основния закон.
С определение от 9 април 2013 г. Конституционният съд е допуснал искането за
разглеждане по същество. Със същото определение с оглед на предмета на делото като
заинтересовани страни са конституирани:
президентът на Република България, Министерският съвет, министърът на финансите,
министърът на здравеопазването, министърът
на труда и социалната политика, Върховният
административен съд (ВАС), Националната
агенция по приходите (НАП), Националният
осигурителен институт (НОИ), Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК), Българската търговско-промишлена палата, Българската
стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“,
Конфедерацията на независимите синдикати в
България, Висшият адвокатски съвет, Съюзът
на юристите в България, Българският лекарски
съюз, Институтът Отворено общество – София, и Институтът за модерна политика.
В изпълнение на предоставената им възможност писмени становища по делото са представили Министерският съвет, министърът на
финансите, министърът на здравеопазването,
министърът на труда и социалната политика,
Върховният административен съд, Националната агенция по приходите, Националният
осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Българската търговскопромишлена палата, Българската стопанска
камара, Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България, Конфедерацията
на труда „Подкрепа“, Висшият адвокатски
съвет, Съюзът на юристите в България.
В становищата на Министерския съвет,
м и н ис т ъра на фи на нси т е, м и н ис т ъра на
здравеопазването, минист ъра на т руда и
социалната политика, НАП, НОИ, НЗОК и
Съюза на юристите в България се поддържа,
че искането е неоснователно и се предлага
да бъде отхвърлено.
Министерският съвет намира, че искането
на групата народни представители в частта за
установяване на противоконституционност на
§ 44, т. 5 ПЗРЗИДЗДДС, с която е отменена
ал. 1 на чл. 179 ДОПК, е недопустимо, а в останалата си част неоснователно. Първо, според
становището възстановяването на действието
на отменена от Народното събрание законова
разпоредба като правна последица от проведен
конституционен контрол е недопустимо. Второ,
твърди се, че с определението по допускане
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неправилно е прието, че предметът на искането
е § 44, т. 3, буква „а“ ПЗРЗИДЗДДС вместо
самата разпоредба на чл. 169, ал. 4 ДОПК. По
същество Министерският съвет се позовава
на две установени със закон изключения от
общото правилото за реда на погасяване на
задълженията по изменената норма на ДОПК,
а именно: съгласно чл. 159, ал. 4 от Кодекса
за социално осигуряване (КСО) чл. 169, ал. 4
ДОПК не се прилага за осигурителни вноски
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване, а съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО) – за здравните
осигуровки на самоосигуряващите се лица.
Освен това се поддържа, че в националното
осигурително законодателство е възприет
принцип на гарантираност на осигурителните права независимо от изпълнението на
задължението за внасяне на осигурителни
вноски. На последно място Министерският
съвет поддържа, че стабилността на държавния бюджет чрез по-висока събираемост на
гарантирани приходи предполага от своя
страна стабилност и на осигурителната система, защото съществуват способи за нейното дофинансиране (трансфери, субсидии) от
централния републикански бюджет.
Министърът на финансите и Националната
агенция по приходите също не подкрепят искането на 49-те народни представители от 41-вото
Народно събрание. Според тях принципът на
погасяване на най-старото задължение, въведен с новата редакция на чл. 169, ал. 4 ДОПК,
е най-обективен и избягва всякакви възможности за проява на „данъчно-осигурителен
арбитраж“. Предоставянето на възможност за
избор кое публично задължение се погасява
не е конституционно прогласено право и
такова право не би могло да се изведе пряко
от чл. 51 и 52 на Конституцията. Акцентира
се, че именно с отпадане на съществувалото
право на избор всички администрирани от
НАП публични вземания се поставят в равностойно положение, без да се дава приоритет
или привилегия на един бюджет за сметка на
друг. Посочва се, че осигурителните права на
работниците и служителите не се губят при
неплащане на осигурителни вноски от техния
работодател с оглед дефиницията на осигурено
лице по § 1, ал. 1, т. 3 КСО. Относно самоосигуряващите се лица се сочи, че е предвиден
специален режим за здравноосигурителните
вноски, който запазва правото да заявят кое
задължение погасяват. По отношение на социалноосигурителните вноски на същите лица
правото на избор е премахнато по аргументи
за техния дългосрочен характер и малък риск
при забавяне на плащането им. Становищата
посочват още, че оспорените разпоредби не
водят до отмяна на задължението на НАП
да превежда събраните осигурителни вноски
по съответните сметки на НОИ и НЗОК. Последното е изрично предвидено в Наредбата за
реда за внасяне и разпределяне на задължи-
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телните осигурителни вноски и вноските за
фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ и се извършва веднъж месечно,
като по този начин срокът се изравнява със
срока по чл. 159, ал. 6 КСО и чл. 179, ал. 2
ДОПК за внасяне на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване
по сметката на съответния пенсионен фонд с
оглед тяхната равнопоставеност. На последно
място се изтъкват положителните ефекти на
въведените законодателни изменения – намаляване на административната тежест, минимализиране на разходите за банкови комисиони,
намаляване на ефективната данъчна тежест.
Министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика също
считат искането за неоснователно. Министърът на здравеопазването сочи, че чл. 41,
ал. 2 ЗЗО дерогира правилото на чл. 169, ал. 4
ДОПК, за да се гарантират здравните права
на самоосигуряващите се лица. Посочва още,
че невнасянето на осигурителни вноски от
работодател не води до загубване на здравноосигурителни права на работници/служители
съгласно чл. 109, ал. 4 ЗЗО. В становището на
министъра на труда и социалната политика се
поддържа, че социалноосигурителните права
са гарантирани при хипотезата на невнасяне
на дължими осигурителни вноски в съответния осигурителен фонд. Аргументира се, че
предвидените в законодателството изключения
от правилото на чл. 169, ал. 4 ДОПК са гаранции за ненакърняване на осигурителните
права на определени групи лица, като им се
запазва правото на избор кое задължение
погасяват. В допълнение сочи положителните
ефекти на законовите промени – намаляване на административната тежест и такси за
банкови преводи по отношение на бизнеса и
гражданите.
Националният осигурителен институт също
намира искането за неоснователно. Обосновава се с това, че осигурителните права са
обвързани не с плащането на осигурителни
вноски, а с наличието на данни, подадени от
осигурителите по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО. Посочва, че е налице и друг защитен механизъм,
а именно трансфери от централния бюджет.
Националната здравноосигурителна каса
не изразява становище по същество, като
заявява, че законовите промени не затрудняват дейността є. Постъпилите осигурителни
вноски се прехвърлят от НАП в сметката на
НЗОК веднъж месечно по реда на Наредбата
за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“, а съгласно чл. 21, ал. 13 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г. при недостиг на средства
в сметката на НЗОК разликата автоматично
се покрива от централния бюджет.

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

Съюзът на юристите в България намира
искането за неоснователно и поддържа, че
изложените в него доводи са несъстоятелни.
Поддържа, че правото на избор кое задължение
да се погаси не е отменено, тъй като се запазва
разпоредбата на чл. 169, ал. 3 ДОПК. Предвидените в специални закони изключения от
правилото по чл. 169, ал. 4 ДОПК гарантират
правата на самоосигуряващите се лица, а с
премахването на ежедневното превеждане на
осигурителните вноски се изравняват сроковете за превеждане на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване
и за превеждане на вноските за държавното
обществено и здравно осигуряване.
Втората група становища, представени
от Висшия адвокатски съвет, Върховния административен съд, Конфедерация на труда
„Подкрепа“, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара
и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, поддържат тезата
за основателност на искането за обявяването
на противоконституционност на оспорените
разпоредби.
Върховният административен съд изразява
становище, че искането е основателно и че
сочените законови разпоредби са противоконституционни. Посочва, че чл. 51 и 52 от Конституцията са норми без пряко приложение,
като на държавата е вменено задължението
да предвиди (в смисъл да създаде) по законодателен път система на обществено осигуряване, както и задължението да гарантира
конкретната реализация на осигуряването в
неговите различни форми, когато условията за
получаване на съответните плащания са настъпили. Следователно Конституцията изисква
от законодателя да се въздържа от актове,
които накърняват даденото, вече осъществено
от гледище на фактически състав, право. Под
недопустимост на накърняването следва да се
разбира както въздействие върху съответното
право въобще, така и въздействие върху някой
от неговите компоненти. В този смисъл се
цитира Решение № 12 от 1997 г. по к.д. № 6 от
1997 г. на Конституционния съд (КС). Достига
се до извода, че противоконституционността на
отмяната на чл. 179, ал. 1 ДОПК се изразява
в премахване на гаранциите за осъществяване
на финансирането на здравната и осигурителната система, които Конституцията изисква
от държавата да създаде, развие и поддържа.
С премахването на законово регламентирания
ред за администриране на постъпленията от
задължителните осигурителни вноски и при
липсата на други ясно дефинирани правила
се създава неяснота относно разпределянето
на постъпилите осигурителни вноски, докато
в организацията на двете системи следва да
съществува категорична определеност кои
плащания в резултат на кои приходи възникват
и за покриването на кои обществени нужди
ще бъдат разходвани. Посочва се Решение
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№ 5 от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г. на КС,
съгласно което задължителното пенсионно
осигуряване е организирано на разходопокривен принцип. Върховният административен съд
поддържа, че нормата на чл. 169, ал. 4 ДОПК
също е противоконституционна. Публичните
задължения, макар и подведени под общо
наименование с горепосочената разпоредба,
представляват коренно различни по характер,
същност и вид плащания на задължените
лица към държавата. Те почиват на различни
правни основания и имат различни правни
последици. Основният закон ясно разграничава
основните права в отделните конституционни
разпоредби на чл. 51, 52 и 60, като това императивно налага регламентирането на три
отделни групи обществени отношения, на три
отделни групи права и задължения: правото
на здравно осигуряване срещу правото на
здравна вноска, правото на социално осигуряване – срещу осигурителна вноска, правото
на труд, доходи, развиване на бизнес и прочее
трудова и икономическа активност – срещу
плащане на данъци. Нещо повече, посочва
се практика на Конституционния съд, според
която осигурителните вноски нямат характер
на данък, защото срещу тях осигуреното лице
полу чава права на съответни престации,
докато данъкът е държавно вземане, което
се дължи безвъзмездно – Решение № 5 от
2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г. на КС. Наличието на един-единствен общ белег, а именно
публичноправния характер на задълженията,
не обосновава извършената законодателна
промяна, която създава възможност внесени
здравни и осигурителни вноски да покриват
данъчни задължения. Чрез заплащането на
вноските задължените лица обезпечават финансирането на двете системи, докато режимът
на чл. 169, ал. 4 ДОПК лишава плащанията
от тяхното предназначение и положителните
правни последици, търсени чрез тях в полза
на осигурените лица. Оспорената разпоредба
застрашава функционирането на осигурителната и здравноосигурителната система и води
до обслужване на чисто фискални интереси,
но при противоконституционен ред и условия.
В допълнение ВАС изцяло подкрепя аргументацията, изложена в искането, относно статуса
на самоосигуряващите се лица и създалата
се за тях реална опасност от загуба на осигурителни права.
Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ) също намират искането за основателно. БТПП излага
съображения, че публичноправният характер
на осигурителните вноски не ги приравнява
на данъчни задължения, че общата им характеристика като публични задължения е във
връзка с тяхното събиране, но не уеднаквява
правната им природа. Цитира се Решение № 8
от 2012 г. по к.д. № 16 от 2011 г. на КС, съгласно
което нарушаването на фондовата организа-
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ция на осигурителните средства представлява
по същество нарушаване на икономическата
основа на държавата. Изтъква се и аргумент
за нарушаване на неприкосновеността на
частната собственост. КРИБ също подкрепя
искането и го счита за основателно. Според
нея е недопустимо отклоняването на социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски
за покриване на други публични задължения,
тъй като това нарушава фондовия принцип
на функциониране на осигурителната система. Изразяват се доводи, че законодателното
решение нарушава и принципа на свободна
стопанска инициатива, закрепен в чл. 19 от
Конституцията, тъй като държавата създава
неравноправие и улеснение за себе си, като
отнема правото на стопанските субекти да
определят сами кое свое задължение да покрият първо. На последно място се сочи, че
е нарушен принципът на правовата държава
поради създаване на взаимноизключващата
и непоследователна правна уредба.
Българската стопанска камара изразява
становище, че законодателната промяна опростява механизма за събиране на публични
вземания, но по неприемлив начин, като посочва негативните последствия за бизнеса и
гражданите – риск от загуба на осигурителни
права и блокиране на възстановяването на
ДДС при регламентираното пренасочване на
плащания за погасяване на стари задължения.
Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и
Висшият адвокатски съвет също намират
искането за основателно. Според Конфедерацията законодателните изменения нарушават
основополагащия конституционен принцип на
финансиране на осигурителната система на
България. Според Висшия адвокатски съвет
нормативно въведеният автоматизиран начин
на разпределение на внесените суми води до
пренасочване на суми от един субект към друг
в рамките на данъчните задължения. В допълнение се излага, че законодателната промяна
нарушава свободната стопанска инициатива,
тъй като създава правна несигурност по отношение на регистрираните по ЗДДС лица.
Останалите конституирани заинтересувани
страни в дадения им срок не са представили
писмени становища по делото.
Конституционният съд, като обсъди доводите, изложени в искането, и тези в постъпилите по делото писмени становища, за да
се произнесе, взе предвид следното:
Особеното в случая е, че с искането се
поставя въпросът за установяването на противоконституционност на две точки от § 44
ПЗРЗИДЗДДС, с едната от които се изменя, а
с другата се отменя разпоредба на ДОПК (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.).
Всеки закон за изменение и допълнение
на закон е нормативен акт, който обективно
съществува в правния мир. Разпоредбата
на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията не
предвижда изключения, поради което такъв
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закон може да бъде обект на самостоятелен
контрол. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 22 от 1995 г. по к.д. № 25 от 1995 г.,
в което изрично е посочено, че закон за изменение или допълнение на закон не само
че подлежи на конституционен контрол, но
установяването на противоконституционност
на атакуваните текстове възстановява действието на разпоредбата, която е отменена или
изменена. Следователно в правомощията на
Конституционния съд е да се произнася по
въпросите за конституционосъобразността и
на закон за изменение и допълнение на законови текстове, съответно – за отмяната им.
І. Искането за обявяване на противоконституционност на § 44, т. 5 ПЗРЗИДЗДДС,
с която е отменена ал. 1 на чл. 179 ДОПК
(ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.),
Конституционният съд приема за основателно.
Редакцията на разпоредбата преди отмяната
е била следната: „Внесените в Националната
агенция за приходите вноски се прехвърлят в
съответните сметки на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен
институт, в набирателната сметка на Националната здравноосигурителна каса и фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ до края на всеки работен ден.“
Според вносителите с отмяната є плащанията
на всякакви публични задължения на лицата,
които подлежат на установяване от НАП,
включително за данъци от всякакъв вид и
осигурителни вноски за здравно и пенсионно осигуряване, ще продължат да постъпват
в данъчно-осигурителната сметка по чл. 87
ДОПК на регистрираните в НАП лица, без
обаче така направените целеви плащания,
включително осигурителни вноски (социални
и здравни) да бъдат разпределяни чрез преводи в отделни специализирани подсметки,
което води до пряко нарушаване на принципа
на целевото предназначение на здравните и
осигурителните вноски, а оттам и на принципите на финансиране на осигурителната
система в България.
Конституционният съд също така приема,
че данъчните плащания и вноските за социалното и здравното осигуряване почиват
на различно правно основание и пораждат
различни правни последици. Въпреки че и
двете категории представляват публични вземания на държавата, те имат различна правна
природа. Същите имат различен характер и
предназначение. Основните различия между
тях се проявяват както при финансовите
източници за набирането им, така и в управлението и разходването на тези средства.
Разходите за здравното и социалното осигуряване се покриват от набраните при условията
на задължителност специални социални и
здравни фондове (Решение № 5 от 2000 г. по
к.д. № 4 от 2000 г., Решение № 8 от 2012 г. по
к.д. № 16 от 2011 г.). Осигурителните вноски
нямат характер на данък, защото срещу тях
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осигуреният получава право на съответни
престации, докато данъкът е държавно вземане, което се дължи безвъзмездно (Решение
№ 5 от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г.).
Правото на здравно осигуряване по чл. 52,
ал. 1 от Конституцията е от изключително значение за живота на гражданите, поради което
Конституцията го регламентира като тяхно
основно право. То е неотменимо (чл. 57, ал. 1
от Конституцията). Неговото съществуване
следва пряко от Конституцията като върховен закон и от непосредственото действие на
нейните разпоредби (Решение № 8 от 2012 г.
по к.д. № 16 от 2011 г.). Безспорно същото се
отнася и за правото на обществено осигуряване и социално подпомагане, прогласено от
чл. 51, ал. 1 от Конституцията (Решение № 5
от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г.).
Конституцията не конкретизира реда и начина на практическо прилагане на посочените
социални права. За реализирането им трябва
да се погрижи държавата чрез предприемането
и извършването на необходимите действия за
създаване на нормативна система за обществено осигуряване. (Решение № 5 от 2000 г. по
к.д. № 4 от 2000 г.).
Конституцията изисква законодателят да
предвиди и съответните гаранции за реализиране на конституционно закрепените права,
както и да се въздържа от приемането на актове, които могат да ги накърнят. Държавата
е длъжна да гарантира и защитава социалните
права, а не да създава юридически пречки за
осъществяването им (Решение № 14 от 2000 г.
по к.д. № 12 от 2000 г.). Конституционноправната защита включва както задължението на
държавата да създаде законова система на
обществено осигуряване, така и задължение
да гарантира реализация на осигуряването в
неговите различни форми, когато условията
за получаване на съответните плащания са
настъпили.
Конституцията определя българската държава като правова. В основата на правовата
държава стоят конституционализмът и законността. Точното спазване на Конституцията
и законите е основен неин белег. Законите
трябва да изразяват конституционно закрепените принципи и да предлагат справедливи и
социално оправдани решения в рамките на
регулираната материя. Правилото на чл. 4,
ал. 1 от Конституцията е основно начало на
конституционния ред, основата на правното
регулиране на всички обществени отношения,
а понятието за правовата държава включва
несъмнено изискването за ясно, точно определяне на органите и техните функции и
взаимоотношения (Решение № 17 от 1997 г. по
к.д. № 10 от 1997 г.; Решение № 13 от 2010 г.
по к.д. № 12 от 2010 г.).
Несъвършенството на закона и противоречието между неговите норми нарушават
принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Този конституционен принцип би могъл да
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се спази само ако съдържащите се в нормативните актове разпоредби са ясни, точни
и непротиворечиви. Иначе те не биха били
годни да регулират основните обществени
отношения (Решение № 9 от 1994 г. по к.д.
№ 11 от 1994 г.; Решение № 5 от 2002 г. по к.д.
№ 5 от 2002 г.; Решение № 4 от 2010 г. по к.д.
№ 1 от 2010 г.; Решение № 8 от 2012 г. по к.д.
№ 16 от 2011 г.). В настоящия случай следва
да се даде отговор на въпроса, нарушени ли
са принципите на финансиране на здравната
и осигурителната система както в приходната,
така и в разходната є част, и води ли това до
нарушаване на гаранциите за реализиране на
основни конституционни права на гражданите.
Отмененият текст на чл. 179, ал. 1 ДОПК
е изисквал постъпилите средства в Националната агенция за приходите, т.е. вноски за
социално и здравно осигуряване, да се пре
хвърлят в съответните сметки на Държавното
обществено осигуряване (ДОО) в НОИ, а
именно в набирателната сметка на НЗОК и
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“ до края на всеки работен ден.
По този начин ясно са били разграничени
начините на целево събиране на отделните
публични вземания и съответното им разпределение по отделни набирателни сметки за
финансиране на социалните и здравноосигурителните фондове.
В мотивите на н яколко свои решени я
Конституционният съд прави разграничение
между бюджетни средства и средства с целево
предназначение. Това не е случайно и има
основание, доколкото е различен правният
режим на двата вида средства. Става въпрос
за различия както от гледна точка на набирането, така също и при разходването на тези
средства (Решение № 14 от 2000 г. по к.д.
№ 12 от 2000 г. и Решение № 8 от 2012 г. по
к.д. № 16 от 2011 г.).
С премахването на разпоредбата на чл. 179,
ал. 1 ДОПК в нарушение на принципа на
правовата държава се създава неяснота къде
постъпват и как се разпределят целево платените от задължените лица осигурителни вноски,
тъй като всички те постъпват по единна, обща
данъчно-осигурителна сметка. Смесването на
осигурителните вноски помежду им, както и
с постъпленията от данъци създава определен
риск практически да не бъдат използвани по
предназначението, за което са внесени. Според Конституционния съд последвалата от
извършената законодателна промяна липса
на разграничаване на публични вземания с
различен характер (данъчни и осигурителни)
създава реални предпоставки за накърняване
на конституционно установените права на
гражданите на социално и здравно осигуряване. Право и задължение на законодателя е
да предвиди реда за събиране и разходване на
социалните и здравноосигурителните вноски,
но това трябва да бъде направено чрез ясни
и недвусмислени правила, които изключват
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възможността дължимите по закон средства
да бъдат разходвани не по предназначение.
Конституционният съд констатира, че в случая
с отмяната на чл. 179, ал. 1 ДОПК отпадат
законови гаранции за реализиране на правото
на социално и здравно осигуряване. Това е
така, защото се допуска смесване на източниците на финансиране на осигурителните
фондове и това неминуемо ще се отрази и на
разходната им част, а оттам и на осъществяването на конституционно гарантираните
права на социално и здравно осигуряване.
Отмяната на чл. 179, ал. 1 ДОПК не води
до отпадане на нормативното задължение на
НАП да извършва преводи от постъпленията за
публичните вземания, включващи и събраните
осигурителни вноски, към сметките на НОИ
и НЗОК. Това е предвидено в Наредбата за
реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“. Извършва се веднъж месечно,
като този срок е синхронизиран със сроковете
по чл. 159, ал. 6 КСО и чл. 179, ал. 2 ДОПК за
внасяне на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване по сметката
на съответния пенсионен фонд.
Видно е, че подзаконовата уредба за превеждане на постъпилите суми по сметките на
осигурителните фондове не дава достатъчна
гаранция, а създава опасност от накърняването
на съответните социални права.
Предвид фондовия принцип на организация на системите на социално и здравно
осигуряване трябва да съществуват ясни правила, гарантиращи стабилитет относно това
извършваните плащания от двете социални
системи от какви приходи се покриват, а не
само как ще бъдат разходвани.
Съображения за целесъобразност, като
намаляването на административната тежест,
минимализирането на разходите за банкови
комисиони, намаляването на ефективната данъчна тежест и други, изложени в някои от в
становищата, не могат да обосноват отмяната
на вече съществуващи законови гаранции
за реализиране на конституционни права.
Основен конституционен принцип е, че едни
интереси на обществото не могат да служат
като основание за ограничаване на основни
конституционни права дори и на един отделен гражданин, а възможните изключения са
допустими само при условията на чл. 57, ал. 3
от Конституцията (Решение № 14 от 2000 г.
по к.д. № 12 от 2000 г.).
Отмяната на чл. 179, ал. 1 ДОПК обуславя
и отпадането на задължението на НАП ежедневно да внася постъпилите задължителни
осигурителни вноски по съответните фондове.
С това възниква очевиден дисбаланс и се създава състояние на правна несигурност, което
е несъвместимо с принципа на правовата
държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Фиксирането на срока за извършване на
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преводите в различни по степен нормативни
актове означава конституционно недопустимо
неравно третиране на различните осигурителни системи – обществената и частната.
ІІ. Искането за установяване на противоконституционност на § 44, т. 3, буква „а“
ПЗРЗИДЗДДС, с която е изменена ал. 4 на
чл. 169 ДОПК (ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила
от 1.01.2013 г.), Конституционният съд счита
за основателно.
Разпоредбата на чл. 169, ал. 4 ДОПК до
промяната гласи: „Задълженията за данъци
се погасяват по реда на възникването им,
а когато се отнасят за една и съща година,
лицето има право да заяви кое от тях погасява.“ След промяната същата разпоредба е със
следното съдържание: „Когато длъжникът има
няколко публични задължения, установявани
от Националната агенция за приходите, които
не е в състояние да погаси едновременно до
започване на принудителното им събиране,
погасява се задължението, на което срокът за
плащане изтича най-рано, освен ако в закон
не е предвидено друго. Ако срокът за плащане на две или повече публични задължения
изтича на една и съща дата, те се погасяват
съразмерно.“
Докато в старата редакция на ал. 4 от чл. 169
ДОПК се определя режимът на погасяване
само на задълженията за данъци, с атакуваната промяна същият режим се въвежда по
отношение на всички публични вземания,
включително за задължителните социални
и здравни вноски.
По-горе бяха посочени различията в правната природа на данъците и осигурителните
вноски, както и че е недопустимо да се създава
правна уредба, която застрашава упражняването на конституционно установени права, в
случая на социално и здравно осигуряване.
Още повече, като се има предвид и фондовият
характер на социалното и здравното осигуряване. Въпреки различията помежду им те си
остават публичноправни по своя характер и
следователно спрямо тях не могат да намерят
приложение правилата на частноправните
отношения.
Фондовете са форма за натрупване на средства в системата на финансите и обособяването
на тези средства с оглед на определена цел.
Същността на фонда може да се определи като
свързване на дадена категория източници на
финансови средства с дадено направление за
тяхното разходване. Важно е да се подчертае, че приходите, които се свързват с него,
са ресурси само на фонда и за други цели те
не могат да се отклоняват (Решение № 8 от
2012 г. по к.д. № 16 от 2011 г.).
При разходопокривната система приходите
се набират преди всичко от плащаните осигурителни вноски. При тази система всеки
от фондовете има специфични източници, от
които набира средства, и специфични цели,
за които се разходват събраните так ива.
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Недопустимо е отклоняването на средства,
предназначени за един фонд, и тяхното насочване в друг фонд.
Упражняването на правата и изпълнението на задълженията по набиране на осигурителни средства гарантира реализирането
на социалните права. Обстоятелството, че
осигурителните вноски се превеждат не пряко по сметките на осигурителните фондове,
управлявани от съответния осигу рителен
орган (НОИ, НЗОК), а се събират от НАП,
не променя надлежната страна по правоотношението по набиране на средства. НАП
служи единствено като посредник, замислен
като гаранция за по-ефективно събиране на
осигурителни вноски с цел намаляване на
административната тежест за гражданите
и стопанските субекти. Регламентираният с
ДОПК общ ред за събиране обаче не може и не
трябва да води до смесване на правната природа
на публичните задължения и по този начин да
застрашава реализирането на конституционно
закрепени основни права на гражданите. С
§ 44, т. 3, буква „а“ ПЗРЗИДЗДДС се създава
реалната възможност плащането за погасяване на задължение за осигурителна вноска
да послужи за погасяване на задължение за
данъци. Двата вида публични задължения,
каквито са осигурителните и данъчните задължения, се развиват в рамките на различни
публичноправни отношения. Осигурителното
правоотношение по натрупване на средства
по осигурителните фондове е между осигурителя и осигурителния орган и то е основна
предпоставка за надлежната реализация на
конституционно закрепеното субективно публично право на социално осигуряване, като
събраните средства имат точно определено
целево предназначение.
И двата вида вноски – за здравно осигуряване и за обществено осигуряване, имат
специално законово регламентирано и целево
предназначение – да финансират здравната и
осигурителната система. От данъчните постъпления се финансират дейности, които по закон
се покриват от държавния бюджет. Срещу
задълженията за социално и здравно осигуряване стоят права, които са конституционно
гарантирани на задължените лица. В този смисъл всяко едно лице трябва да знае във всеки
един момент дали е изпълнило вмененото му
от закона задължение, респективно дали може
да реализира правата, които изпълнението на
задълженията му гарантира.
С въвеждането на изменението на чл. 169,
ал. 4 ДОПК платецът на публичното задължение е лишен от възможността да посочи кое
свое задължение погасява – за данъци или за
осигурителни вноски. Крайният извод и пряка
последица от въвеждането на новите правила
за погасяване на всички публични задължения
с оспорения изменен текст на чл. 169, ал. 4
ДОПК е противоконституционност.
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С приетото изменение на чл. 169, ал. 4
ДОПК се създава възможност за пренасочване на платени вноски за социално и здравно
осигуряване за погасяване на данъчни задължения. Това личи особено ясно в случаите,
при които работодателите удържат и внасят
тези вноски от възнаграждението и за сметка
на осигурените лица. В този случай, ако работодателят, т.е. осигурителят, има непогасени и
изискуеми задължения за данъци, то удържаните от възнаграждението на служителите му
суми, които ще бъдат внесени по тази единна
сметка, могат да бъдат отнесени от НАП за
погасяване на по-рано възникналите данъчни
задължения на работодателя. Действително в
националното осигурително законодателство е
възприет принцип на гарантираност на осигурителните права независимо от изпълнението
на задължението за внасяне на осигурителни
вноски. Невнасянето на осигурителни вноски
от работодател също не води до загубване на
здравноосигурителни права на работници/
служители съгласно чл. 109, ал. 4 ЗЗО. В случая обаче са нарушени основните принципи
на функциониране и финансиране на осигурителните системи, които, както е посочено
по-горе, са изградени на фондов принцип.
Възможността за дофинансиране в случая на
осигурителната система е ирелевантна.
Вярно е и това, че са налице изключения
от общото правило за реда на погасяване по
изменената норма на ДОПК. Тези изключения бяха разширени преди приключването
на настоящото конституционно производство.
По силата на създадената нова алинея 5 на
чл. 7 КСО (ДВ, бр. 109 от 2013 г.) оспореният
нов ред за разпределение на постъпилите в
НАП средства за погасяване на данъчни и
осигу рителни задължения (т.нар. „единна
сметка“), когато са недостатъчни, за да покрият задълженията изцяло, е изключен за
всички самоосигуряващи се лица по смисъла
на чл. 5, ал. 2 КСО, както и по отношение
на лицата по чл. 4, ал. 9 КСО (съпрузите
на задължително осигурените за инвалидност поради общо заболяване за старост и
за смърт, регистрирани като упражняващи
свободна професия и/или занаятчийска дейност или като земеделски производители и
тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова
дейност). Съгласно чл. 159, ал. 4 КСО общото
правило по чл. 169, ал. 4 ДОПК не се прилага
и за осигурителни вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване. Според
Конституционния съд обаче това, че изменението не обхваща някои видове дължими
вноски не може да бъде аргумент в полза
на неговата конституционосъобразност като
цяло. За уважаване на искането е достатъчно
разпоредбата да нарушава предписанията на
Основния закон, дори и да се отнася само за
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един вид плащане, а в случая са застрашени
осигурителните права на значителна група
осигурени лица.
Съдът констатира също, че разпоредбата на
чл. 169, ал. 4 ДОПК предизвиква противоречия и неясноти в закона, доколкото с нея се
смесват различни основания за възникване на
правоотношения (данъчни и осигурителни).
Това положение е в противоречие с принципа на правовата държава, който изисква от
законодателя да не допуска създаването на
взаимноизключваща се правна уредба (Решение № 10 от 2009 г. по к.д. № 12 от 2009 г.).
В заключение съдът намира, че § 44, т. 3,
буква „а“ и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от
1.01.2013 г.) противоречат на Конституцията.
Оспорените разпоредби са несъвместими с
разбирането за съдържанието на принципа
на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), съгласно който управлението на
държавата се осъществява при точно спазване
на Конституцията и законите на страната. Част
от това разбиране са изискванията за правна
сигурност и предвидимост на правното регулиране. Освен това, като дават възможност да се
прехвърлят средства с целево предназначение
(за погасяване на социални и здравни вноски) към държавния бюджет за погасяване на
данъчни задължения, оспорените разпоредби
осуетяват реализацията на основни права и
законни интереси на гражданите по чл. 51,
ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от Конституцията.
С влизането в сила на настоящото решение
се възстановява действието на предходната
редакция на чл. 169, ал. 4 ДОПК и отменената
разпоредба на чл. 179, ал. 1 ДОПК.
Конституционният съд, мотивиран от изложените аргументи, на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 22, ал. 1
от Закона за Конституционен съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни § 44,
т. 3, буква „а“ и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г.), с
които е изменена разпоредбата на чл. 169, ал. 4
и отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; последно изм. и
доп., бр. 1 от 2014 г.).
Съдиите Благовест Пунев и Румен Ненков
са подписали с особено мнение решението в
частта му по § 44, т. 3, буква „а“.
Председател:
Димитър Токушев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ И СТАНОВИЩЕ
по конституционно дело № 3 от 2013 г.
на съдиите Благовест Пунев и Румен Ненков
1. Особено мнение по обявяването на противоконституционност на разпоредбата на
§ 44, т. 3, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност – ПЗРЗИДЗДДС (ДВ, бр. 94 от 2012 г.),
с която е изменена разпоредбата на чл. 169,
ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК).
Намираме, че искането в тази му част
трябваше да бъде отхвърлено като неоснователно по следните съображения:
Съгласно трайно установената практика
на Конституционния съд правото на собственост по смисъла на чл. 17 от Конституцията
обх ваща разли чни им у щес т вени а к т иви,
включително и вземания. Упражняването му
съобразно волята на неговия носител несъмнено е възможен обект на конституционна
закрила, въпреки че при условията на чл. 57,
ал. 2 от Конституцията в защита на обществения интерес то също подлежи на съответно
ограничаване, когато създава опасност за
накърняване на други конституционни ценности. Такава закрила обаче поначало не се
дължи на неизправния длъжник по вземания
с различно естество, защото правото на собственост не обхваща и имуществените пасиви.
Точно обратно, Основният закон повелява да
бъдат зачетени интересите на неоснователно
засегнатите кредитори, които са титуляри на
вземанията. Затова въпросът, как да бъдат
разпределени тежестите от неизпълнението на
няколко задължения, не следва да се решава
според свободното усмотрение на длъжника,
а подлежи на законодателно регулиране по
целесъобразност в зависимост от обществената значимост на неудовлетворения интерес.
Казано с други думи, от Конституцията, в
частност от нейните чл. 51 и 52, не може да
се извлече право на неизправния длъжник по
две или повече публични задължения (осигурителни или данъчни), преди да започне
тяхното принудително изпълнение, сам да
реши как да бъде разпределен осигуреният
от него недостатъчен финансов ресурс, като
на основата на индивидуалната си преценка
изпълни едни задължения за сметка на неизпълнението на други задължения със същата
степен на обществена значимост. Преамбюлът на Основния закон обявява верността на
своите създатели към справедливостта като
общочовешка ценност и прогласява тяхната
решимост за създаване на социална държава.
Това биха били голословни пожелания, ако
законодателната власт бъде лишена от възможността да се намеси в посочения случай чрез
въвеждане на справедливо разпределение на
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неблагоприятните последици от забавата по
отношение на различните кредитори. Оспореното законодателно разрешение цели защитата
на обществения интерес чрез осигуряване на
по-ефективна събираемост на публичните
вземания. Следователно напълно погрешно
то се третира от мнозинството съдии като
неоправдано засягане на права на неизправния длъжник, с каквито последният според
нас не разполага. Така крайният резултат от
конституционното производство жертва обществения интерес в името на квазиправата
на онези задължени лица, които доброволно
не изпълняват в цялост своите публични
задължения.
При възприетия солидарен осигурителен
модел в никакъв случай не може да се при
еме, че в светлината на обществения интерес
попълването на фондовете на здравното и
общественото осигуряване е приоритетно по
отношение на данъчните постъпления, които
от своя страна могат да послужат както за
покриване на недостига в осигурителните
фондове, така и за изпълнение на социалните функции на държавата в по-широк аспект
(например, по чл. 51, ал. 3, чл. 53, ал. 3 и т.н.
от Конституцията). Напротив, от Основния
закон ясно произтича равноценност на публичния интерес от изпълнението на приходната
част на бюджета от данъци и попълването
на осигурителните фондове. Това принципно
положение намира отражение в редица други
законови разпоредби освен в оспорената нова
редакция на чл. 169, ал. 4 ДОПК. Например,
при извършване на разпределение на осребреното имущество в производството за търговска
несъстоятелност всички публични вземания
на държавата и общините са поставени в
един и същи ред, като волята на длъжника
е правно ирелевантна (вж. чл. 722, ал. 1, т. 6
от Търговския закон). На тази основа според
нас трябваше да се приеме, че оспореното
законодателно решение за съразмерно удо
влетворяване на публичните вземания за
данъци и обществено осигуряване по реда на
тяхното възникване във времето съответства
на духа на чл. 57, ал. 2 от Конституцията и е
в рамките на позволената от Конституцията
законодателна целесъобразност, поради което
не нарушава нейните чл. 51 и 52.
Трябва също така изрично да се отбележи,
че оспорената разпоредба на чл. 169, ал. 4
ДОПК в никакъв случай не създава неяснота и несигурност относно източниците на
попълване на социално-осигурителните фондове, а още по-малко накърнява целевото им
изразходване. Съвсем очевидно е, че както
по предходната, така и при новата уредба
основният приход в тези фондове са вноските, постъпващи в Националната агенция по
приходите (НАП) от осигурените лица или от
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нормативно определените техни осигурители.
В рамките на позволена от Конституцията
законодателна целесъобразност е указано,
при това напълно справедливо, как преди
да пристъпят към принудително изпълнение
органите на НАП да насочат към съответните
публични фондове – кредитори, постъпилите
от неизправния длъжник парични средства,
когато са недостатъчни да покрият изцяло
неговите публични задължения.
Наистина би било в разрез с принципа
на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията и справедливостта по смисъла на
нейния преамбюл, ако оспорената разпоредба
създаваше възможност, при която от неизпълнението на задължението на едно лице
(работодател) да преведе дължимите от него
осигурителни вноски да последват неблагоприятни последици за други лица (наетите
работници и служители), които е длъжен да
осигурява. В случая обаче чл. 169, ал. 4 ДОПК
в новата си редакция не накърнява принципа
на гарантиране на осигурителните права на
осигурените лица, независимо от неизпълнението на задължението на осигурителите
за внасяне на задължителните осигурителни
вноски. Запазването на правата на осигурените в посочената хипотеза се обезпечава от
цялостната действаща правна уредба – § 1,
ал. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
на Кодекса за социално осигуряване (КСО),
чл. 40, ал. 6, чл. 54а, ал. 7, чл. 54б, ал. 1, чл. 5,
ал. 4, т. 1 във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 6, ал. 2 КСО и чл. 109, ал. 4 от
Закона за здравното осигураване.
Всички доводи на вносителите на искането,
свързани с ограничаване на правата на самоосигуряващите се лица, вече не подлежат на
разглеждане, защото по силата на създадената
преди приключването на настоящото конституционно производство нова ал. 5 на чл. 7 КСО
приложимостта на оспорената разпоредба на
чл. 169, ал. 4 ДОПК е отпаднала както за тях,
така и за лицата по чл. 4, ал. 9 ДОПК – вж.
§ 19, т. 1 от заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ,
бр. 109 от 2013 г.).
2. Становище по мотивите за обявяване на
противоконституционност на разпоредбата на
§ 44, т. 5 ПЗРЗИДЗДДС, с която е отменена
ал. 1 на чл. 179 ДОПК (ДВ, бр. 94 от 2012 г.).
Отмяната на чл. 179, ал. 1 ДОПК не накърнява целевото финансиране на социално-осигурителните системи на основата на фондовия
принцип, каквато теза се поддържа в искането
и се възприема безкритично в мотивите на
постановеното решение. Единствената правна
последица от тази отмяна е отпадането на
установеното със закон задължение на НАП
за ежедневно превеждане на целево постъпи-
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лите за погасяване на публични задължения,
съответно – целево разпределените по новата
редакция на чл. 169, ал. 4 ДОПК налични парични средства по сметките на Националния
осигурителен институт (НОИ), Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) и фонда
„Гарантирани вземания на работниците и служителите“. В тази насока съзираме вътрешно
противоречие в приетите от мнозинството
съдии мотиви, в които, от една страна, се
констатира, че законодателната интервенция
е създала „неяснота къде постъпват и как се
разпределят целево платените от задължените лица осигурителни вноски“, каквато теза
според нас е незащитима, защото това са
въпроси, които са предмет на регулиране от
други разпоредби, включително и оспорената
разпоредба на чл. 169, ал. 4 ДОПК, а от друга
страна, се признава, че същата интервенция
не е довела до отпадане на „нормативното
задължение на НАП да извършва преводи
от постъпленията за публични вземания,
включващи и събраните осигурителни вноски,
към сметките на НОИ и НЗОК“. Логическата
неиздържаност на заетата от мнозинството
позиция е резултат на посочения в особеното
ни мнение погрешен методологически подход
при обосноваване на извода за противоконституционност на сърцевината на извършената
промяна в събирането на публичните вземания, която се съдържа в чл. 169, ал. 4 ДОПК.
Подкрепяме решението за обявяване на противоконституционност на отмяната на чл. 179,
ал. 1 ДОПК по едно-единствено съображение.
Създадена е правна ситуация, при която за
преводите към фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
на законово ниво е определен едномесечен срок
от постъпване на средствата в НАП – чл. 159,
ал. 6 КСО и чл. 179, ал. 2 ДОПК, докато аналогичен законово определен срок за преводите
към НОИ и НЗОК липсва, а такъв е въведен
само на подзаконово ниво с чл. 7, ал. 2 и 3 от
Наредбата за реда за внасяне и разпределение
на задължителните осигурителни вноски и
вноските за фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“ (обн., ДВ,
бр. 1 от 2006 г.; посл. доп., бр. 8 от 2014 г.). В
тази насока сме солидарни с виждането на
мнозинството, че така в законовата уредба е
възникнал дисбаланс и е настъпила неяснота,
като е създадена несигурност относно крайния срок за извършване на преводите към
публичните осигурителни фондове. Съгласни
сме, че това положение е несъвместимо с
принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1
от Конституцията, защото сочи на неравно
правно третиране на различните осигурителни
системи (обществената и частната), което е
конституционно неоправдано.
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В заключение се налага общата констатация,
че решението на мнозинството е мотивирано
от съображения, които имат предимно популистко-политически, а не толкова юридически
характер. Това е така, защото въплътената в
чл. 169, ал. 4 ДОПК управленска целесъобразност, която по принцип е извън обхвата на
конституционния контрол, е станала предмет
на преценка за конституционосъобразност и
съответно – довела е до обявяване на разпоредбата за противоконституционна. Този
подход, доколкото отразява някаква тенденция в конституционното правосъдие, е вреден
не само защото подрива авторитета му като
безпристрастен арбитраж в междуинституционалните отношения и в отношенията между
гражданите и държавата. В случая той носи
и конкретна опасност за финансовата стабилност в условията на криза в събираемостта
на публичните вземания, като стимулира
дефицита в обществените финанси, защото е
предпоставил постановяването на конституционен акт, който неоправдано осуетява един
опит на държавата да подобри ефективността
на акумулирането на публичен финансов ресурс. Така само от волята на длъжника ще
продължи да зависи кои публични задължения да изпълни своевременно и доброволно,
като на практика му се дава възможност да
игнорира преди всичко данъчните си задължения, които са с основополагащо значение
за осъществяване на цялостната дейност на
държавата, включително и на нейните социални функции.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Румен Ненков
783

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 от Постановление № 197 на
Министерския съвет от 2013 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на икономиката и енергетиката (обн., ДВ,
бр. 79 от 2013 г.; изм., бр. 110 от 2013 г.) ал. 2
се изменя така:
„(2) Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на Министерството на
икономиката и енергетиката, имат следната
обща численост на персонала:
1. Изпълнителната агенция „Българска
служба за акредитация“ – 40;
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2. Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия – 53;
3. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – 65;
4. Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор – 351;
5. Българската агенция за инвестиции – 32;
6. Патентното ведомство – 115;
7. Комисията за защита на потребителите – 171;
8. Държавната комисия по стоковите борси
и тържищата – 20;
9. Центърът на промишлеността на Репуб
лика България в Москва – 11;
10. Агенцията по обществени поръчки – 75;
11. А генцията за устойчиво енергийно
развитие – 63;
12. Българският институ т по метрология – 304.“
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката,
приет с Постановление № 197 на Министерския
съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 110 от 2013 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 30 думите „и координира
дейността на българските културни институти
и дружества в чужбина по популяризирането
на българското културно-историческо наследство“ се заличават.
2. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Като орган по назначаването на
държавните служители в министерството
министърът:
1. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на
длъжностите на министерството по предложение на главния секретар и определя индивидуалните размери на основните заплати и
допълнителните възнаграждения за постигнати резултати съгласно Закона за държавния
служител и Кодекса на труда;
2. прилага съответните процедури за подбор
и наемане на служителите в министерството,
включително осигурява извършването на съответните процедури за кариерно развитие и
израстване на служителите в министерството.“
3. В чл. 15, ал. 2 след думите „разпоредителите със“ се добавя „сметки за“.
4. В чл. 19, т. 2 думите „Закона за устройството на държавния бюджет“ се заменят със
„Закона за публичните финанси“.
5. В чл. 20, т. 16 думите „дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните
предприятия“ се заменят с „дирекция „Малки
и средни предприятия и иновации“.
6. В чл. 29, т. 10 думите „дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество“ се
заменят с „дирекция „Инвестиции“.
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7. В чл. 31, т. 30 думите „дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните
предприятия“ се заменят с „дирекция „Малки
и средни предприятия и иновации“.
8. В чл. 37:
а) т. 25 се отменя;
б) в т. 26 думите „дирекция „Бизнес среда
и политика за малките и средните предприятия“ се заменят с „дирекция „Малки и средни
предприятия и иновации“.
9. В чл. 38, т. 7 думите „дирекция „Бизнес
среда и политика за малките и средните предприятия“ се заменят с „дирекция „Малки и
средни предприятия и иновации“.
10. В чл. 39, т. 25 думите „дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните
предприятия“ се заменят с „дирекция „Малки
и средни предприятия и иновации“.
11. Навсякъде в правилника думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“, приет с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 и 94 от
2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ е юридическо лице със
седалище София. Изпълнителният директор
на агенцията е второстепенен разпоредител
с бюджет по бюджета на Министерството на
икономиката и енергетиката.“
2. В приложението към чл. 11:
а) в наименованието числото „42“ се заменя с „40“;
б) на ред „дирекция „Административноправно и финансово-стопанско обслужване“
цифрата „9“ се заменя с „8“;
в) на ред „дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“ числото
„30“ се заменя с „29“.
3. Навсякъде в правилника думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят съответно
с „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и
енергетиката“.
§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, приет
с Постановление № 240 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от
2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 33 и 80 от 2008 г.,
бр. 3 и 98 от 2009 г., бр. 74 от 2010 г., бр. 30
от 2011 г. и бр. 20, 22, 33 и 62 от 2012 г.), се
правят следните изменения:
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1. В наименованието думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
2. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор на агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката.“
3. В чл. 6 ал. 5 се изменя така:
„(5) При отсъствие на изпълнителния директор поради командировка или ползване
на законоустановен отпуск функциите му
се изпълняват съгласно писмена заповед на
изпълнителния директор за всеки конкретен
случай и за срока на отсъствието от главния
секретар или от друг служител на ръководна
длъжност.“
4. В чл. 8, ал. 2 числото „55“ се заменя с
„53“.
5. В чл. 8а, т. 2 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
6. В чл. 9, ал. 2 думите „на заместник изпълнителния директор“ се заличават.
7. В чл. 14 ал. 2 се отменя.
8. Навсякъде в правилника думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят съответно
с „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и
енергетиката“.
9. В приложението към чл. 8, ал. 4:
а) в наименованието числото „55“ се заменя с „53“;
б) на ред „дирекция „Специализирана администрация“ числото „42“ се заменя с „40“;
в) на ред „дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия“ числото „29“ се заменя с „27“.
§ 5. В Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, приет с Постановление № 241
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 84 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 22, 49 и 75
от 2012 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката.“
2. В чл. 10:
а) в ал. 1 след думите „Надзорният съвет“
се добавя „е изборен орган на управление на
основание чл. 22в ЗПСК и“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Членовете на надзорния съвет не се
включват в общата численост на агенцията
по чл. 25, ал. 1.“
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3. В чл. 25, ал. 1 числото „105“ се заменя
с „65“.
4. В наименованието на раздел ІІІ накрая
се добавя „и съхранението на архива“.
5. В чл. 28, ал. 2 се създава т. 14:
„14. организира и осъществява архивната
дейност и отговаря за съхраняването на досиетата по проведените процедури.“
6. В чл. 32 се създават т. 18 – 21:
„18. в 10-дневен срок от датата на констативния протокол, удостоверяващ извършеното плащане, подготвя всички необходими
документи за предприемане на действия по
освобождаване на обезпеченията, учредени
съгласно приватизационните договори върху
дълготрайни материални активи, акции или
дялове от приватизираното дружество;
19. отговаря за правното осигуряване на
следприватизационния контрол и изготвя
правни становища по осъществяване на следприватизационния контрол;
20. ос ъщес т вя ва п роцесуа л но т о п редставителство на агенцията пред съдебните
институции и други юрисдикции по дела и
производства, свързани с осъществявания
следприватизационен контрол;
21. във връзка с изпълнението на т. 20:
а) предприема необходимите действия за
отправяне на искане до съответния компетентен съд за допускане обезпечение на бъдещ
иск или на предявен иск чрез налагане на
обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото
на купувача и/или на приватизираното дружество;
б) извършва действия по предявяване и
събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на
банкови гаранции, претендиране на суми по
доверителни сметки и други правни действия
в случаите на констатирано неизпълнение по
приватизационните договори;
в) подготвя необходимите документи и
внася в изпълнителния съвет предложение
за предприемане на действия за издаване на
заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 418 от Гражданския
процесуален кодекс въз основа на документ
или извлечение от счетоводните книги в случаите, предвидени в ЗПСК;
г) подготвя необходимите документи и
внася в изпълнителния съвет предложение за
предприемане на действия за учредяване на
ипотека, залог или друго обезпечение, когато
са налице основанията за това;
д) подготвя необходимите документи и
внася в изпълнителния съвет предложение
за сключване на спогодби или споразумения
за разсрочване на поети с приватизационните договори задължения при условията и по
реда на ЗПСК;
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е) предприема своевременни действия за
започване на изпълнително производство и
извършва всички необходими правни действия
до неговото приключване;
ж) предлага на изпълнителния съвет пред
приемане на действия за откриване или възобновяване на производство по несъстоятелност
за купувача при констатирано неизпълнение;
з) в законоустановените срокове подготвя
документацията и предлага на изпълнителния съвет предявяване на всички вземания
на агенцията в качеството є на кредитор в
открити производства по несъстоятелност или
ликвидация на купувачите по приватизационните договори, както и на приватизираните
дружества в случаите на допуснато обезпечение
върху тяхно имущество;
и) подготвя и внася в изпълнителния съвет
предложение за възлагане на трети лица извършването на процесуално представителство
съгласно чл. 5 ЗПСК.“
7. В чл. 34 т. 7 – 10 се отменят.
8. Приложението към чл. 25, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 25, ал. 2
Численост на персонала в администрацията на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – 65 щатни бройки
Изпълнителен съвет
3
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
и съхранението на архивите
1
Обща администрация
14
в т.ч.:
дирекция „Административна“
14
Специализирана администрация
46
в т. ч.:
дирекция „Сделки“
11
дирекция „Правна“
13
дирекция „Финансова“
11
дирекция „Следприватизационен контрол“ 11“

§ 6. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96
от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от
2011 г. и бр. 22 от 2012 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката.“
2. В чл. 3, ал. 2:
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а) в т. 7 д у м и т е „М и н ис т ерс т во т о на
транспорта“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“;
б) точка 7а се изменя така:
„7а. регистрира и издава удостоверения на
лица за извършване на дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по
чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за енергията
от възобновяеми източници, заличава лицата
от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;“
в) точка 9 се изменя така:
„9. организира поддържането на рубрика
„Официален бюлетин“ на интернет страницата
на агенцията;“
г) точка 12 се отменя.
3. В чл. 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Администрацията на ДАМТН е организирана в главни дирекции и дирекции.“;
б) в ал. 2 числото „381“ се заменя с „351“.
4. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) С писмена заповед на председателя на
ДАМТН се създават, преобразуват и закриват
отдели и сектори в дирекциите и в главните
дирекции.“
5. Раздел ІІІ „Инспекторат“ с чл. 10 и 11
се отменя.
6. Раздел ІІІа „Служител по сигурността
на информацията“ с чл. 11а се отменя.
7. В чл. 14 се създават т. 16 – 18:
„16. организира пропускателния режим и
охраната в сградите на агенцията;
17. организира и отговаря за дейностите по
управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка в ДАМТН;
18. разработва план за привеждане от мирно
във военно положение на ДАМТН.“
8. В чл. 15, ал. 2 след думата „отдели“ се
добавя „и сектори“.
9. В чл. 18:
а) в т. 7 думите „официален бюлетин“ се
заменят с „рубрика „Официален бюлетин на
интернет страницата“;
б) в т. 10 думите „официален бюлетин“ се
заменят с „рубрика „Официален бюлетин на
интернет страницата“;
в) точка 15 се отменя;
г) точка 17 се отменя.
10. В чл. 21:
а) в т. 9, буква „а“ след думата „собственици“
се добавя „ползватели“ и се поставя запетая;
б) в т. 11 думите „официален бюлетин“ се
заменят с „рубрика „Официален бюлетин на
интернет страницата“;
в) точка 18а се изменя така:
„18а. организира регистрирането и издаването на удостоверения на лица за извършване
на дейности по монтиране, поддържане, ре-
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монтиране и преустройване на съоръжения
в обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона
за енергията от възобновяеми източници,
извършва периодични проверки на регистрираните лица, заличава лицата от регистъра и
обезсилва издадените удостоверения;“
г) в т. 19 накрая се добавя „и други сродни
организации“.
11. В чл. 23:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 думите „и воденето на преговори
за сключване на междуправителствени и“ се
заменят с „на“;
бб) точка 6 се отменя;
вв) точка 12 се изменя така:
„12. подпомага дирекциите и обобщава
информацията при разработване на плана за
действие, програмния бюджет и годишните
доклади за дейността на агенцията и състоянието на администрацията и координира
действията на другите административни звена
във връзка с участието им в планирането и
отчитането на дейността на агенцията;“
б) в ал. 2, т. 5 думите „официален бюлетин“
се заменят с „рубрика „Официален бюлетин
на интернет страницата“.
12. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Ръководителите на административни звена в главните дирекции и дирекциите ръководят, организират, контролират,
координират и отчитат пред непосредствения
си ръководител изпълнението на задачите на
съответното звено.
(2) Ръководителите на административни
звена в главните дирекции насочват и подписват материали, подготвени по въпроси,
включени във функциите на ръководените
от тях звена.“
13. Приложението към чл. 5, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 5, ал. 3
Численост на персонала в административните
звена на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор – 351 щатни бройки
Председател
1
Заместник-председател
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация, в т.ч.:
51
Дирек ци я „А дминистративно-правно и
информационно обслужване“
26
Дирекция „Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността“
25
Специализирана администрация
296
в т.ч.:
Главна дирекция „Метрологичен надзор“
74
Дирекция „Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието“
14
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Главна дирекция „Надзор на пазара“
69
Главна дирекция „Инспекция за държавен
технически надзор“
94
Главна дирекция „Контрол на качеството
на течните горива“
45“

§ 7. В Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма и на нейната администрация, приет
с Постановление № 139 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г.,
бр. 80 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г., бр. 52 от
2011 г. и бр. 22 от 2012 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В наименованието думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
2. В чл. 2 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София и с
регионални звена на територията на страната.
Председателят на комисията е второстепенен
разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката.“;
б) в ал. 3 числото „176“ се заменя със „171“.
3. В чл. 15, т. 2 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
4. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в наименованието числото „176“ се заменя със „171“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„26“ се заменя с „25“;
в) на ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“
числото „10“ се заменя с цифрата „9“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „146“ се заменя със „142“;
д) на ред „Главна дирекция „Контрол на
пазара“ и регионални дирекции“ числото „135“
се заменя със „131“.
5. Навсякъде в правилника думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
6. Навсякъде в правилника думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 8. В Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата и на нейната администрация, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 36 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2001 г., бр. 78
от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г.,
бр. 48 и 96 от 2010 г. и бр. 40 от 2013 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Комисията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София.
Председателят на комисията е второстепенен
разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката.“
2. В чл. 7:
а) в т. 1 думата „лицензиите“ се заменя с
„лицензите“;
б) в т. 5 думата „лицензията“ се заменя с
„лиценза“;
в) в т. 6 думата „лицензии“ се заменя с
„лицензи“;
г) точка 9 се изменя така:
„9. организира и осъществява дейност за
разясняване на законодателството в областта
на стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на производителите и самостоятелните
обекти по чл. 3в ЗСБТ и огласява чрез средствата за масово осведомяване практиката
по неговото прилагане;“.
3. В чл. 15, т. 2 думата „събират“ се заменя
с „изискват“.
4. В чл. 17:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) С т ру к т у рата на а д м и н ис т ра ц и я та
включва: главен секретар, дирекция „Административна“ и дирекция „Контрол и анализ
на организираните пазари“.“;
б) в ал. 2 числото „30“ се заменя с „20“.
5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Общата администрация на комисията е организирана в дирекция „А дминист ративна“ и вк лючва слу ж ителите,
осъществяващи финансови дейности, правнонормативно обслужване и човешки ресурси,
пряко подчинени на главния секретар.“
6. В чл. 20:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Председателят на комисията може да
възлага със заповед на главния секретар и
други функции и задачи.“
7. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Дирекция „Административна“:
1. организира цялостното финансово-счетоводно обслужване на комисията в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството и
другите нормативни актове;
2. своевременно и надлежно оформя всички
документи по сметките на комисията;
3. извършва счетоводно и касово обслужване;
4. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи в
комисията;
5. подготвя изходящите от комисията официални документи;
6. осигурява правно-нормативното обслужване на дейността на комисията, на председателя на комисията, на главния секретар и
на специализираната администрация;
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7. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции
след писмено упълномощаване от председателя
на комисията;
8. обобщава и анализира резултатите от
водените дела, прави изводи и предлага мерки
за отстраняване на закононарушенията и за
търсене на отговорност от виновните лица;
9. изготвя проекти на наказателни постановления;
10. изготвя становища или разработва
предложения за решения на правни проблеми,
свързани с дейността на комисията;
11. дава мнение по проекти на нормативни
актове, свързани с дейността на комисията;
12. организира проучването на резултатите от прилагането на нормативните актове,
свързани с дейността на комисията, и при
необходимост прави предложения за усъвършенстването им или за вземане на мерки за
правилното им прилагане;
13. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, заповеди и други
актове и документи, свързани с дейността
на комисията;
14. извършва деловодното обслужване на
комисията;
15. извършва кадровото обслужване на
комисията;
16. осигурява ведомствената охрана и пропускателния режим, планира и организира
строително-ремонтни работи, материално-техническо снабдяване, хигиенно и транспортно
обслужване, разработва документи във връзка
с военно положение и отбранително-мобилизационна подготовка;
17. осъществява и други дейности, произтичащи от решенията на комисията и от
разпорежданията на председателя и на главния секретар.“
8. В чл. 22:
а) в т. 9, буква „а“ думата „лицензии“ се
заменя с „лицензи“;
б) в т. 14 след думата „тържища“ се добавя
„и пазарите на производителите“;
в) точка 17 се изменя така:
„17. изготвя предложения за нормативни
актове, които имат отношение към развитието
на стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните
обекти и брокерите, извършващи дейност на
стокова борса;“
г) създават се нови т. 18 и 19:
„18. изготвя дневния ред на заседанията на
комисията след съгласуване с председателя;
19. организира подготовката на заседанията
на комисията;“
д) създава се т. 20:
„20. изготвя протоколите от заседанията
и препис-извлечения от решенията на комисията;“
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е) досегашните т. 18 и 19 стават съответно
т. 21 и 22.
9. Приложението към чл. 17, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 17, ал. 3
Численост на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация – 20 щатни бройки
Председател и членове на комисията
3
Администрация
17
в т.ч.:
Главен секретар
1
Дирекция „Административна“
5
Дирекция „Контрол и анализ на организи11“
раните пазари“

10. Навсякъде в правилника думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
§ 9. В Устройствения правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, приет с
Постановление № 217 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 72 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета
на Министерството на икономиката и енергетиката.“
2. В чл. 3, т. 1 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
3. В чл. 4, ал. 2 думите „Главна дирекция
„Координаци я и териториа лни звена“ се
заменят с „Главна дирекция „Координация
и управление по енергийна ефективност и
възобновяеми източници на енергия“.
4. В чл. 7, ал. 2 думите „три дирекции“ се
заменят с „една дирекция“.
5. В чл. 10, ал. 3 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
6. В чл. 12:
а) точка 2 се изменя така:
„2. в областта на административното обслужване:
а) осъществява деловодната дейност и
проследява движението на документите в
администрацията, систематизира и съхранява
документите от текущия архив и води регистри
за входящата и изходящата кореспонденция,
образуваните преписки и издадените по тях
решения; следи за изпълнението на договорите,
по които страна е агенцията;
б) обобщава материалите за заседанията
на агенцията и обществените обсъждания и
оформя технически приетите актове;
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в) отговаря за своевременното изготвяне
на протоколи от заседанията на агенцията и
съхранява протоколите и оригиналите на актовете на агенцията и документите към тях;“
б) точка 6 се отменя;
в) точка 7 се изменя така:
„7. в областта на информационното обслужване:
а) инсталира и поддържа системното и
специализираното програмно осигуряване;
б) организира, поддържа и обезпечава надеждното функциониране на локалните мрежи,
комуникационното оборудване, компютърната
техника на агенцията;
в) осигурява съвместно със служителя по
сигурността на информацията защитата на класифицираната информация в електронен вид.“
7. В чл. 13 ал. 3 се изменя така:
„(3) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Контрол и информация“ и Главна дирекция „Координация и
управление на енергийната ефективност и
възобновяеми източници на енергия“.“
8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Дирекция „Контрол и информация“:
1. осъществява контрола по изпълнението
на ЗЕЕ върху:
а) крайните потребители на енергия във
връзка с изпълнението на задълженията им
по чл. 19, ал. 3, чл. 33, ал. 1 – 7 и чл. 36 в
случаите, когато провеждането на дейности
и мерки за повишаване на енергийната ефективност е задължително съгласно ЗЕЕ или
други нормативни актове;
б) лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ – при изпълнение на поставените им индивидуални
цели за енергийни спестявания при крайните
потребители на енергия;
в) лицата по чл. 161, ал. 1 от Закона за
уст ройство на територи ята във връзка с
изпълнение на задължението им по чл. 20,
ал. 1 ЗЕЕ;
г) лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 и по чл. 34,
ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕЕ във връзка с извършваните
от тях дейности по ЗЕЕ;
д) органите на държавната власт и органите на местното самоуправление във връзка с
изпълнение на задължението по чл. 12 ЗЕЕ;
е) собствениците на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради за обществено обслужване
по чл. 27 и 28 ЗЕЕ;
2. организира създаването и поддържането
на публичните регистри по чл. 23а, ал. 1 и
чл. 34а, ал. 1 ЗЕЕ, издаването на удостоверения за вписване на тези лица в съответния
регистър и отговаря за извършването на текущ
контрол за достоверността на информацията,
вписана в публичните регистри по системен
или случаен подбор;
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3. организира участието на агенцията при
дейностите, свързани с контрол върху изпълнение на изискванията:
а) към методиките за оценяване на достигнатите нива на енергийни спестявания при
изпълнение на индивидуалните цели на лица
по чл. 10, ал. 1, т. 1 ЗЕЕ;
б) за изпълнението на индивидуалните
цели за енергийни спестявания на лицата по
чл. 10, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕЕ;
4. изготвя и представя на изпълнителния
директор предложения за потвърждаване на
размера на енергийните спестявания, както
и проекти на удостоверения за енергийни
спестявания в съответствие с изискването на
чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ;
5. участва в изготвянето на образци на
отчетите на лицата по чл. 12, ал. 1 и чл. 36,
ал. 1 и 4 ЗЕЕ;
6. съгласува изготвянето на проекти на
доброволни споразу мени я и осъществява
мониторинг за изпълнението им;
7. осъществява контрол по спазване на
сроковете за представяне на отчетите и достоверността на данните в тях, представени
в агенцията от задължените лица по чл. 12,
ал. 1 и чл. 36, ал. 5 ЗЕЕ, преди въвеждането
им в НИС;
8. осъществява вход ящ конт рол върх у
информацията, събирана при условията и по
реда на наредбите по чл. 25, 32, чл. 33, ал. 8
и чл. 42 ЗЕЕ;
9. изготвя при спазване изискванията на
наредбата по чл. 49, ал. 8 ЗЕЕ проекти на
мотивирани предложения до Министерството
на финансите за финансиране на изплащането
по договори с гарантиран резултат, както и
проекти на удостоверения, че за съответната
сграда няма издаден друг сертификат в резултат на изпълнени дейности по други програми
или от други финансови източници;
10. организира създаването и поддържането
на национална информационна система за
състоянието на енергийната ефективност в
Република България по ЗЕЕ при условията и
по реда на наредбата по чл. 42 ЗЕЕ;
11. създава и поддържа списъци на задължените лица по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ;
12. организира представянето на обхвата
на изпитната материя и начина на оценяване,
изготвени от акредитираните висши технически училища за придобиване на необходимата
квалификация за извършване на обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради и промишлени системи, за одобрение
от министъра на икономиката и енергетиката
съгласно ЗЕЕ;
13. участва в изготвянето на ежегоден отчет
за изпълнението на НПДЕЕ чрез предоставяне
на информацията, набирана в информационната система по т. 9;
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14. участва при изготвянето на анализи на
ефектите от изпълнявани дейности и мерки
за повишаване на енергийната ефективност
и използването на енергия от възобновяеми
източници, включително на прилаганите финансови инструменти и схеми за насърчаване
чрез предоставяне на информацията, набирана
в информационната система по т. 9;
15. осъществява контрола по чл. 66 и 68
ЗЕВИ, както и контрола:
а) върху областните управители във връзка с изпълнение на тяхното задължение по
чл. 8, т. 3 ЗЕВИ;
б) върху кметовете на общини във връзка с
изпълнение на техните задължения по чл. 10,
ал. 1, 2, 3 и 4 ЗЕВИ;
в) върху производителите на енергия от
възобновяеми източници във връзка с изпълнението на техните задължения по чл. 34,
ал. 7 ЗЕВИ, както и на задълженията им за
предоставяне на информация по чл. 52, ал. 3,
т. 1 ЗЕВИ;
г) за спазването на условията и реда за
издаване, прехвърляне и отмяна на гаранции
за произход;
16. организира създаването и поддържането на система за издаване на гаранциите
за произход на енергията от възобновяеми
източници;
17. организира издаването, прехвърлянето и отмяната на гаранции за произход на
енергията от възобновяеми източници на
производителите на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници;
18. подготвя информация за издадените
гаранции, извършените дейности по прехвърляния и отмяна на гаранции и уведомява
Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране;
19. организира в съответствие с чл. 35, ал. 1
ЗЕВИ признаването на гаранциите за произход,
издадени от компетентните органи в другите
държави – членки на Европейския съюз;
20. организира извършването на планирани статистически прехвърляния на енергия
от възобновяеми източници от Република
България към друга държава – членка на
Европейския съюз, както и от друга държава –
членка на Европейския съюз, към Република
България;
21. организира създаването на Националната информационна система за потенциала,
производството и потреблението на енергия
от възобновяеми източници в Република
България по чл. 52, ал. 1 ЗЕВИ, както и
поддържането и предоставянето на информацията от нея;
22. извършва контрол на достоверността
на информацията, подадена от задължените
лица по чл. 53 ЗЕВИ, преди въвеждането им
в информационната система по т. 7;
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23. участва в организирането и провеждането на информационни и обучителни кампании за мерките за подпомагане, ползите
и практическите особености на развитието
и използването на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, газ от възобновяеми
източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
24. набира в рамките на своята компетентност информацията, необходима за разработването и актуализирането на Националния
план за действие по ВЕИ;
25. участва в обработването и предоставянето на информация, необходима за изготвяне
на докладите на министъра на икономиката и
енергетиката за изпълнението на Националния
план за действие по ВЕИ;
26. съдейства за извършването на оценки
за наличния и прогнозния потенциал на видовете ресурси за производство на енергия
от възобновяеми източници на територията
на страната чрез предоставяне на набираната
по т. 6 информация;
27. организира създаването и поддържането
на списък на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21,
ал. 1 ЗЕВИ;
28. организира събирането и предоставянето
на информация за квалификационни схеми за
обучение на монтажници на съоръжения за
биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи.
(2) Контролните правомощия по ал. 1, т. 1
и 15 се осъществяват чрез:
1. изготвяне на предписания на проверяваните лица за отстраняване на констатирани
нарушения;
2. съставяне на констативните протоколи за
резултатите от извършени проверки и контрол
на обследвания;
3. съставяне на актове за установяване на
административни нарушения.“
9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Главна дирекция „Координация
и управление по енергийна ефективност и
възобновяеми източници на енергия“:
1. подпомага разработването и актуализирането на Националния план за действие по ЕЕ;
2. изготвя предложения за разпределение
на националната индикативна цел за енергийни спестявания като индивидуални цели
на лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ;
3. организира изпълнението на дейности
и мерки, включени в Националния план за
действие по ЕЕ;
4. изготвя ежегоден отчет за изпълнението
на Националния план за действие по ЕЕ;
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5. извършва мониторинг и оценка на постигнатите годишни енергийни спестявания,
включително на изпълнението на поставените
индивидуални цели за енергийно спестяване
на лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ;
6. обобщава информацията за извършените
дейности, изпълнените мерки и постигнатите
нива на енергийни спестявания, съдържаща
се в отчетите по чл. 12 и 36 ЗЕЕ;
7. изготвя проекти на доброволни споразумения и осъществява мониторинг за тяхното
изпълнение;
8. изготвя проекти на примерни договори
за предоставяне на енергийни услуги;
9. изготвя анализи и оценки на ефектите от
изпълнявани дейности и мерки за повишаване
на енергийната ефективност, включително на
прилаганите финансови инструменти, и схеми
за насърчаване;
10. изготвя анализи за състоянието на
енергийната ефективност на национално и
секторно ниво;
11. изготвя образци на отчетите по чл. 12,
ал. 3 и чл. 36 ЗЕЕ;
12. съдейства в рамките на своята компетентност при потвърждаване на размера
на енергийните спестявания в резултат на
изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност;
13. подпомага разработването и актуализирането на Националния план за действие
по ВЕИ;
14. съдейства за изпълнението на дейности
и мерки, включени в Националния план за
действие по ВЕИ, в сътрудничество със заинтересуваните лица;
15. изготвя анализи и оценки на ефектите
от изпълнявани дейности и мерки за използването на енергия от възобновяеми източници, включително на прилаганите финансови
инструменти и схеми за насърчаване;
16. изготвя оценки за наличния и прогнозния потенциал на видовете ресурси за
производство на енергия от възобновяеми
източници на територията на страната;
17. осигурява провеждането на информационни и обучителни кампании за мерките
за подпомагане, ползите и практическите
особености на развитието и използването
на електрическа енергия, топлинна енергия
и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници, газ от възобновяеми източници,
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
18. подпомага органите на местното самоуправление при разработването и изпълнението на общинските програми за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива;
19. осигурява участието на агенцията в
изпълнението на международни проекти и
програми;
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20. изготвя проекти на национални доклади,
на становища и на позиции по изпълнение на
директивите на Европейския съюз в областта
на енергийната ефективност и насърчаване
използването на енергия от възобновяеми
източници;
21. оказва методическа помощ при изпълнението на задълженията по ЗЕЕ и ЗЕВИ на:
а) органите на държавната власт;
б) органите на местното самоуправление;
в) участниците на пазара на енергийни
услуги;
22. попул яризира на национално ниво
ползите от повишаване на енергийната ефективност и оползотворяването на енергията от
възобновяеми източници;
23. взаимодейства с органите на изпълнителната власт, с браншови организации
и със заинтересувани юридически лица с
нестопанска цел при:
а) изпълнението на дейности и мерки за
повишаване на енергийната ефективност;
б) изпълнението на дейности и мерки по
оползотворяването на енергия от възобновяеми източници при крайните потребители
на енергия;
в) потреблението на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
24. участва в рамките на своята компетентност в разработването на:
а) проекти на нормативни актове в областта на енергийната ефективност и оползотворяването на енергия от възобновяеми
източници;
б) планове и програми по енергийна ефективност и насърчаване оползотворяването
на енергия от възобновяеми източници и
подпомага тяхното изпълнение;
25. събира и предоставя информация за
възможностите за осигуряване на финансиране по европейски програми и фондове за
икономическо и социално сближаване, както и
от други национални и чуждестранни финансови източници за финансиране на програми
и проекти по енергийна ефективност и по
оползотворяването на енергия от възобно
вяеми източници.
(2) Териториалните звена към Главна дирекция „Координация и управление по енергийна
ефективност и възобновяеми източници на
енергия“ имат седалища, както следва:
1. за Северозападния район, включващ
областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и
Плевен съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Закона за
регионалното развитие – ТЗ „Плевен“;
2. за Северния централен район, включващ
областите Велико Търново, Габрово, Разград,
Русе и Силистра съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от
Закона за регионалното развитие – ТЗ „Русе“;
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3. за Североизточния район, включващ
областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен съгласно чл. 4, ал. 3, т. 3 от Закона за
регионалното развитие – ТЗ „Варна“;
4. за Югоизточния район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол
съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от Закона за регио
налното развитие – ТЗ „Бургас“;
5. за Югозападния район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник,
София и Софийска област съгласно чл. 4,
ал. 3, т. 5 от Закона за регионалното развитие – ТЗ „София“;
6. за Южния централен район, включващ
областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Смолян и Хасково съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6
от Закона за регионалното развитие – ТЗ
„Пловдив“.“
10. Член 16 се отменя.
11. Член 17 се отменя.
12. Навсякъде в правилника думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят съответно
с „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и
енергетиката“.
13. Приложението към чл. 7, ал. 3 се изменя така:

3. В чл. 9, ал. 1 числото „324“ се заменя
с „304“.
4. Член 12 се отменя.
5. В чл. 13а, ал. 2, т. 1 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
6. Член 14 се отменя.
7. В приложението към чл. 9, ал. 2:
а) в наименованието числото „324“ се
заменя с „304“;
б) ред „Служител по сигурността на информацията – 1“ се заличава;
в) ред „Инспекторат – 2“ се заличава;
г) на ред „Обща администрация, в т.ч.“
числото „38“ се заменя с „36“;
д) на ред „дирекция „Обща администрация“
числото „38“ се заменя с „36“;
е) на ред „Специализирана администрация“
числото „279“ се заменя с „264“;
ж) на ред „Главна дирекция „Национален
център по метрология“ числото „67“ се заменя с „63“;
з) на ред „Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ числото „212“ се заменя
с „201“.
8. Навсякъде в правилника думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.

„Приложение
към чл. 7, ал. 3

Заключителна разпоредба
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

Численост на персонала на Агенцията за устойчиво енергийно развитие – 63 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Финансов контрольор
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Обща администрация“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Контрол и информация“
Главна дирекция „Координация и управление на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия“
в т.ч.: териториални звена

1
1
1
1
18
18
41
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

23
18

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

6“

МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

§ 10. В Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с
Постановление № 109 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 33 и 53 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г. и
бр. 12, 22 и 94 от 2012 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Председателят на Българския институт
по метрология е второстепенен разпоредител
с бюджет по бюджета на Министерството на
икономиката и енергетиката.“
2. В чл. 7 думите „инспекторат, служител по
сигурността на информацията“ се заличават.

меж д у Министерството на култ у рата на
Република България и Министерството на
културата на Китайската народна република относно взаимно създаване на културни
центрове
(Одобрен с Решение № 13 от 10 януари 2014 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 13 януари 2014 г.)
Министерството на културата на Република България и Министерството на културата
на Китайската народна република (наричани
по-долу „страните“),
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с цел по-нататъшно насърчаване на културния и човешкия обмен и сътрудничество
между двете държави и задълбочаване на
взаимното разбирателство и при ятелство
между техните народи,
въз основа на принципа на реципрочност
и взаимна изгода одобриха създаването на
културен център на територията на всяка от
държавите и се споразумяха за следното:
Член 1
Министерството на културата на Република
България възнамерява да създаде Български
културен център в Пекин, а Министерството
на културата на Китайската народна република
възнамерява да създаде Китайски културен
център в София.
Член 2
Културният център, създаден от всяка от
страните, организира висококачествени и достъпни за обществеността културни дейности
посредством приятелско сътрудничество със
своите партньори.
Член 3
Страните се ангажират да създадат и управ
ляват своите културни центрове в съответствие с националните законови и подзаконови
разпоредби на държавата домакин.
Член 4
Страните се ангажират да способстват създаването и управлението на културния център
в другата държава въз основа на принципа
на реципрочност.
Член 5
Страните се ангажират, че с подписването
на този меморандум ще продължат воденето
на преговори относно принципите и обхвата
на дейностите на културните центрове с цел
подписване на Спогодба за реципрочно създаване на културни центрове.
Член 6
Този Меморандум за разбирателство влиза
в сила на датата на неговото подписване.
Съставен в два екземпляра в Пекин на
13 януари 2014 г. на български, китайски и
английски език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на разминаване
при тълкуването предимство има вариантът
на английски език.
За Министерството
на културата на
Република България:
Пламен Шукюрлиев,
извънреден и пълномощен посланик на
Република България
в Китайската народна
република
802

За Министерството
на културата на
Китайската
народна
република:
Цай У,
министър на
културата
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на
бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 9 от 2008 г. и бр. 33 от 2012 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. нормите за допустими емисии на летливи
органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от инсталации и съоръжения
за съхранение и товарене или разтоварване на
бензини, включително при технологични операции, свързани с товарене или разтоварване
на подвижни цистерни за превоз на бензини
между терминалите или между терминалите и
бензиностанциите, и се предвиждат мерки за
намаляване на количеството бензинови пари,
изпускани в атмосферния въздух по време на
зареждането на моторните превозни средства
на бензиностанциите;
2. редът и методите за извършване на
контрола върху ефективността на системите,
съответстващи на Етап II на улавянето на
бензиновите пари (УБП);
3. редът, начинът и изискванията за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензинови пари при
експлоатация на системите, съответстващи
на Етап II на УБП.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 след думите „Закона за
чистотата на атмосферния въздух“ се добавя
абревиатурата „(ЗЧАВ)“.
§ 3. В чл. 11 в основния текст думите „размерни линии“ се заменят с „щрихови мерки
за определяне на нивото на течността“.
§ 4. В чл. 14а, ал. 4, в края се поставя запетая и се добавя „като бензиноколонката не
се спира от експлоатация, а лицата по чл. 14г,
ал. 1 само я маркират със стикер съгласно
приложение № 7, ако неизправността не бъде
отстранена в рамките на седем дни“.
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§ 5. Член 14б се изменя така:
„Чл. 14б. В сроковете по чл. 14а всички
бензиностанции трябва да отговарят на следните изисквания:
1. ефективността на улавяне на бензиновите
пари на системите, съответстващи на Етап ІІ
на УБП, трябва да е по-голяма или равна на
85 %, което се удостоверява със сертификат
за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за
одобрение на типа;
2. при прехвърлянето на бензиновите пари в
резервоар на бензиностанцията съотношението
пари/бензин трябва да бъде по-голямо или
равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.“
§ 6. Член 14в се изменя така:
„Чл. 14в. (1) Ефективността на улавяне на
бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се
установява чрез проверка дали съотношението
пари/бензин отговаря на изискванията на
чл. 14б, т. 2 съгласно методика на Българския
институт по метрология (БИМ), както следва:
1. периодично, най-малко веднъж годишно;
2. след ремонт на системите, съответстващи
на Етап II на УБП.
(2) В случаите, когато е инсталирана система за автоматично следене, ефективността
на улавяне на бензиновите пари се изпитва:
1. периодично, най-малко веднъж на три
години;
2. след ремонт на системите, съответстващи
на Етап II на УБП.
(3) Всяка система по ал. 2 следва да открива автоматично неизправности в правилното
функциониране на системата, съответстваща
на Етап II на УБП, и на самата система за
автоматично следене, да показва на оператора на бензиностанцията неизправностите и
автоматично да спира подаването на бензин
от неизправната бензиноколонка, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на
седем дни.“
§ 7. Член 14г се изменя така:
„Чл. 14г. (1) Контролът на ефективността на
улавяне на бензиновите пари при експлоатация
на системите, съответстващи на Етап ІІ на
УБП, се упражнява чрез проверки от:
1. председателя на БИМ;
2. оправомощени от председателя на БИМ
лица, които са трета независима страна и имат
изградена и внедрена система за качество
съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.
(2) Таксите за проверките по ал. 1 се определят в Тарифата за таксите, които се събират
от Българския институт по метрология, приета
с ПМС № 95 от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.).
(3) Когато при проверките по чл. 14в, ал. 1
и 2 се установи съответствие на системата,
съответстваща на Етап II на УБП, с изисква-
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нията на чл. 14б, т. 2, лицата по ал. 1 маркират бензиноколонката със стикер в зелен
цвят съгласно приложение № 6.
(4) Когато при проверките по чл. 14в, ал. 1
и 2 се установи несъответствие на системата,
съответстваща на Етап II на УБП, с изискванията на чл. 14б, т. 2, лицата по ал. 1 маркират бензиноколонката със стикер съгласно
приложение № 7.
(5) В случаите по ал. 4 лицето, което експлоатира бензиностанцията, спира от експлоатация бензиноколонката до възстановяване на
съответствието с изискванията на чл. 14б, т. 2,
с изключение на случаите по чл. 14а, ал. 4.“
§ 8. Член 14д се изменя така:
„Чл. 14д. (1) В 7-дневен срок от пускане в
действие на системата, съответстваща на Етап
II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, подава заявление по образец,
утвърден от председателя на БИМ, до лицата
по чл. 14г, ал. 1, които извършват проверка в
съответствие с изискванията на чл. 14в. Заявление в същия срок се подава и от датата
на приключване на ремонта при повреда на
системата, съответстваща на Етап II на УБП,
или от датата на изтичането на едногодишния или тригодишния срок от извършване на
предишната периодична проверка.
(2) Лицата, които експлоатират бензино
станции по чл. 14а, ал. 1, 2 и 4, информират
лицата по чл. 14г, ал. 1 и съответната регионална инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ), на чиято територия се намира
бензиностанцията, за повреда в системата,
съответстваща на Етап II на УБП, в 7-дневен
срок от настъпването є.
(3) Лицата по чл. 14г, ал. 1 уведомяват на
всяко тримесечие съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена бензиностанцията,
за резултатите от извършените проверки на
пуснатите в действие системи, съответстващи
на Етап II на УБП.
(4) Лицата, които експлоатират бензино
станции, водят прошнурован, прономерован
и заверен от съответната РИОСВ дневник
съгласно приложение № 8 за състоянието на
системата, съответстваща на Етап II на УБП.“
§ 9. Създава се глава пета „а“ с чл. 14е – 14п:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

РЕД, НАЧИН И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРК А
НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЛАВЯНЕ НА
БЕНЗИНОВИТЕ ПАРИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ, СЪОТВЕТСТВАЩИ
НА ЕТАП II НА УБП
Чл. 14е. (1) Председателят на БИМ оправомощава лица, които са трета независима
страна, за извършване на проверка на ефек-
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тивността на улавяне на бензиновите пари при
експлоатация на системите, съответстващи
на Етап II на УБП.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да разполагат
с персонал, който да притежава знания и
практически умения за прилагане на методите
за проверка, описани в методиката на БИМ.
(3) Лицата по ал. 1 трябва да са изградили
и внедрили системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020,
която да отразява дейността по проверките и
начина за изпълнение на задълженията, които
произтичат от ЗЧАВ и тази наредба.
Чл. 14ж. Лицата, които кандидатстват за
оправомощаване, подават в БИМ заявление
по образец, утвърден от председателя на БИМ,
към което прилагат:
1. документ, в който се посочва единният
идентификационен код (ЕИК) за лицата, регис
трирани по Търговския закон или по Закона
за кооперациите, или код по БУЛСТАТ – за
юридическите лица, които не са търговци;
2. декларация по образец – приложение
№ 9, че заявителят е трета независима страна
за проверката, за която кандидатства;
3. копие на документите от системата за
управление на качеството в съответствие с
БДС EN ISO/IEC 17020;
4. оригинали на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване
или копия от тях, заверени от лабораторията,
която ги е издала;
5. заверено от заявителя копие от акт за
определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките;
6. заверено от заявителя копие от диплома
за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват
проверките;
7. копие от диплома за висше образование
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност, приложима
за проверката, за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките;
8. копие от диплома за висше образование
за завършена минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за лицето,
определено за отговорник по качеството на
структурното звено, което извършва проверките;
9. документ за платена държавна такса за
преглед на документите.
Чл. 14з. Председателят на БИМ определя
комисия, която в срок до два месеца извършва
проверка за редовност на подаденото заявление и приложенията към него, включително
оценка на документите по чл. 14ж, и съставя
протокол за резултатите от проверката.
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Чл. 14и. (1) Когато заявлението и/или
приложени ята към него не отговарят на
изискванията, председателят на БИМ уведомява писмено заявителя и определя подходящ
срок за отстраняването на нередовностите,
който не може да бъде по-кратък от 10 дни
и по-дълъг от 3 месеца.
(2) В случай че констатираните нередовности не бъдат отстранени в определения по
ал. 1 срок, председателят на комисията по
чл. 14з в срок до 7 дни от изтичането на срока
прави мотивирано предложение до председателя на БИМ за оставяне на заявлението без
разглеждане и прекратяване на процедурата
по оправомощаване.
(3) Председателят на БИМ писмено уведомява лицето за прекратяването на процедурата.
Чл. 14к. (1) Когато заявлението е редовно и
не са установени или са отстранени нередовностите в заявлението и/или приложенията
към него, председателят на БИМ определя
комисия, която извършва проверка на място за
обстоятелствата по чл. 14е, ал. 2 и 3, проверка
на знанията и уменията на персонала – чрез
провеждане на теоретичен и практически
изпит, проверка на записите, които показват
внедряването на функционираща система за
управление, свързана с дейността по проверките и начина за изпълнение на задълженията,
които произтичат от ЗЧАВ и тази наредба.
Комисията съставя констативен протокол
за резултатите от проверката на място и за
проведения изпит на специалистите.
(2) Въз основа на констатациите от протокола по ал. 1 в срок до 7 дни от съставянето му
председателят на комисията по ал. 1 изготвя
доклад до председателя на БИМ с предложение
за издаване на заповед за оправомощаване или
за отказ, в случай че заявителят не отговаря
на изискванията на тази наредба.
Чл. 14л. (1) Заповедта за оправомощаване
съдържа:
1. името/наименованието и адреса/седалището на оправомощеното лице;
2. вида на проверката, за която е оправомощено лицето;
3. срока на оправомощаването;
4. метода за извършване на проверката и
описание на оборудването;
5. списък на служителите, издържали изпита по чл. 14к, ал. 1, които ще извършват
проверките, и зачислените им индивидуални
номера на знаците за проверка.
(2) Заповедта за оправомощаване или за
отказ се връчва на заявителя в срок до 3 дни
от издаването є срещу документ за платена
държавна такса.
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(3) Българският институт по метрология
публикува в електронната си страница списък на лицата, оправомощени да извършват
проверка на ефективността на улавяне на
бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.
Чл. 14м. (1) Оправомощените лица са длъжни в срок до 14 дни да уведомяват БИМ за
всяка промяна в обстоятелствата, свързани с
условията за оправомощаване или с данните,
вписани в заповедта за оправомощаване.
(2) Оправомощеното лице подава заявление
за изменение в заповедта за оправомощаване
при промяна на:
1. името/наименованието и адреса/седалището си;
2. обстоятелствата по чл. 14л, ал. 1, т. 4;
3. списъка на служителите, които извършват проверките.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 към заявлението
се прилагат документите по чл. 14ж, т. 3 и 4,
а в случаите по ал. 2, т. 3 – документите по
чл. 14ж, т. 5 и 6.
Чл. 14н. (1) Председателят на БИМ в едномесечен срок от постъпването на заявление
с приложени документи по чл. 14м, ал. 2 и 3:
1. издава заповед с изменените обстоятелства – когато са изпълнени изискванията на
наредбата и лицето отговаря на условията за
оправомощаване;
2. отменя заповедта за оправомощаване – в
случай че настъпилите промени водят до несъответствие с условията за оправомощаване.
(2) Заповедите по ал. 1 и по чл. 14л, ал. 2
подлежат на обжалване по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
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Чл. 14о. (1) Българският институт по мет
рология в срок до един месец от оправомощаването и ежегодно до 20 декември на текущата година предоставя на оправомощените
лица заявените от тях стикери за проверка
за следващата календарна година.
(2) Оправомощените лица заявяват необходимия брой стикери за проверка в срок до
10 дни от получаване на заповедта за оправомощаване – за текущата година, и до 30 юли
на текуща година – за следваща календарна
година.
(3) Неизползваните стикери от предходната година се отчитат и връщат в БИМ до
30 януари. Невърнатите стикери се обявяват в
електронната страница на БИМ за невалидни.
(4) Стойността на заявените стикери за
проверка се заплаща от оправомощените лица.
Чл. 14п. Лицата, оправомощени за проверка, са длъжни два пъти годишно – до 15 януари
и до 15 юли, да отчитат писмено пред БИМ
дейността си – съответно за предходен период
от шест календарни месеца.“
§ 10. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2 думите „Закона за чистотата на
атмосферния въздух“ се заменят с абревиатурата „ЗЧАВ“.
2. В § 5 думите „летливи органични съединения“ се заменят с абревиатурата „ЛОС“.
3. В § 6 думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменят с абревиатурата „МОСВ“.
§ 11. Приложение № 5 към чл. 14г, ал. 1
се отменя.
§ 12. Приложение № 7 към чл. 14г, ал. 4
се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 14г, ал. 4

Знак за забрана за употреба на бензиноколонка, неотговаряща на чл. 14б, т. 2

По окръжността се изписва текст „Бензиноколонката не отговаря на „Етап ІІ на УБП“.“
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§ 13. Приложение № 8 към чл. 14д, ал. 7 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 14д, ал. 4
Дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, съгласно изискванията
на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Наименование на юридическото лице, отговарящо за експлоатацията на бензиностанцията
ЕИК
Пощенски адрес,
телефон
Идент. № на бензиноколонката (и/или системата, съответстваща на
Етап ІІ на УБП)
Дата на оборудване на бензиноколонката със система, съответстваща
на Етап ІІ на УБП
Дата на оборудване на бензиноколонката със система за автоматично
следене на Етап ІІ на УБП
Информация за системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП в изпълнение на чл. 14д
Дата на пускане в експлоатация на системата
Дата на
заявяване на
последващата
проверка

Извършил
проверката,
лице по
чл. 14г,
ал. 1,
име,
подпис

Дата на
периодичната
проверка,
резултати
(отговаря/не
отгов аря)

Дата на
проверка
след
ремонт,
резултати
(отговаря/не
отговаря)

Извършил
проверката,
лице по
чл. 14г,
ал. 1,
име,
подпис

Дата
на повреда
на
системата

Дата на Дата
спиране на заяна бен- вяване
зиноко- на пролонката верка
след
ремонт

§ 14. Създава се приложение № 9 към чл. 14ж, т. 2:

Извършил
проверката,
лице по
чл. 14г,
ал. 1,
име,
подпис

Дата на Забепровер- лежка след
ки
ремонт,
резул
тати
(отгова
ря/не
отговаря)

“
„Приложение № 9
към чл. 14ж, т. 2
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ....................................................................................................................................................................................
В качеството си на управител/изпълнителен директор на ..............................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Декларирам, че: ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(наименование на лицето, което кандидатства за оправомощаване)
1. Не е участвало в разработването на системи, съответстващи на Етап II на УБП, за проверката на
които кандидатстваме.
2. Не произвежда, не внася, не монтира и не ремонтира системи, съответстващи на Етап II на УБП.
3. Не използва в дейността си системи, съответстващи на Етап II на УБП, които ще проверява.
Декларирам, че проверките ще се извършват безпристрастно и обективно.
Дата .....................................
Декларатор: .......................
(име, подпис, печат)“
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Заключителни разпоредби
§ 15. Навсякъде в наредбата думите „минист ъра на икономиката, енергетиката и
т у ризма“ и „минист ъра на региона лното
развитие и благоустройството“ се заменят
съответно с „министъра на икономиката и
енергетиката“ и „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Искра Михайлова-Копарова
За министър на икономиката и енергетиката:
Анна Янева
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Данаил Папазов
Министър на инвестиционното проектиране:
Иван Данов
Министър на здравеопазването:
Таня Андреева-Райнова
835

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2008 г. за извършване на
водолазна и друга подводна дейност (ДВ,
бр. 59 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „водолазни работи“
се заличава запетаята и се добавя „и“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „хора“ се добавя „и
имущество“, заличава се думата „лодки,“ и
думите „на море и във вътрешните водни
пътища на Република България“ се заменят
с „в акваториите по чл. 1“;
б) в т. 2 думите „оглед на местостоянките
и кейовете“ се заличават;
в) в т. 3 след думата „обследване“ се поставя наклонена черта и се добавя „проучване“,
след думата „хидротехнически“ се поставя
запетая и се добавя „навигационни“, след
думите „подводни съоръжения“ се добавя
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„включително, местостоянки и кейове,“, думите „на акваториите“ се заличават, думата
„дъното“ се заменя с „акваториите по чл. 1“;
г) в т. 5 думите „и за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания“ се заличават;
д) създава се нова т. 6:
„6. водолазни работи за обезпечаването на
научни изследвания и изпитвания;“
е) досегашната т. 6 става т. 7, като в нея
думите „уловът на риба и други морски организми и култивирането на морски организми
се извършва при спазване изискванията на
Закона за рибарството и аквакултурите“ се
заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Водолазната дейност за спорт, туризъм и развлечение е подводна дейност, при
която се използва водолазно оборудване и
екипировка за спортни, туристически и развлекателни цели.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като:
а) в т. 1 думите „с изключение на водолазните работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 – 5“ се заменят
с „ – по чл. 2, ал. 2, т. 7 и ал. 3“;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ думата „приложението“ се
заменя с „приложение № 1“;
бб) буква „б“ се изменя така:
„б) с използване на технически средства за
откриване на обекти върху или под повърхността на дъното;“
вв) буква „в“ се заличава;
в) точка 3 се изменя така:
„3. с изключение на случаите по чл. 2,
ал. 2, т. 1 в райони с археологически обекти,
включително и такива в процес на проучване,
без съгласуване с Центъра за подводна археология, а в случаите на отдадени на концесия по
чл. 86 – 92 от Закона за културното наследство
недвижими културни ценности под вода – без
съгласуване и с концесионера;“
г) създават се т. 4 и 5:
„4. в райони на потънали военни обекти
(кораби, подводници и въздухоплавателни
средства), след като обекти под вода бъдат
идентифицирани като такива и с изключение на обектите по чл. 1 от Конвенцията на
ЮНЕСКО за опазване на културното наследство под вода, без съгласуване с Командването
на Военноморските сили с изключение на
случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1; съгласуването се
извършва не по-късно от два работни дни от
началото на планираното водолазно спускане;
5. проникване в подводни обекти, обявени
за военен гроб, с изключение на случаите по
чл. 2, ал. 2, т. 1.“
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Фотографирането на обекти по чл. 3,
ал. 1, т. 3 или на части от тях е допустимо,
когато фото- и видеодокументацията е предназначена за информиране на компетентните
органи/концесионера за откриването/наличието на определен обект или в случаите, когато
обектът е в процес на проучване – с изричното
съгласие на проучвателя/проучвателите.“
§ 3. В чл. 4, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. през деня – флаг „Алфа“, установен в
Международния код на сигналите, приет с
Резолюция А.80 (IV) на Международната морска организация, и три фигури, разположени
във вертикална линия, на най-видно място:
горният и долният – сфери, а средният – ромб,
с ъгласно Кон вен ц и я за меж д у народ н и т е
правила за предпазване от сблъскване на
море – 1972 г., ратифицирана с Указ № 461
от 1975 г. (ДВ, бр. 22 от 1975 г.).“
§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) При извършване на водолазна дейност
от брега или при отдалечаване на водолаза
от осигуряващото плавателно средство на
повече от 100 м водолазът закрепва за себе си
контролен буй, оцветен в контрастен червен
или оранжев цвят, с плавучест не по-малка
от 5 kg. Буят се закрепва с растително или
синтетично въже, с якост на опън не по-малко от 100 кг и да има дължина с минимум
20 % по-голяма от максималната дълбочина
на района, в който водолазът ще извършва
водолазната дейност.“
§ 5. Член 6 се отменя.
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ поддържа списък на организаторите на водолазна дейност за спорт,
туризъм и развлечения, който съдържа наймалко следните данни:
1. име и местонахождение на водолазната организация (клуб, училище, водолазен
център);
2. име, презиме и фамилия на отговорното
лице, адрес и телефон;
3. име, презиме и фамилия на старши
водолазния инструктор, адрес, телефон, инструкторски квалификации;
4. видове водолазни дейности, които ще
извършва организацията – учебна дейност,
водолазни спускания на квалифицирани водолази, водолазни спускания на неквалифицирани водолази, спускания с деца, спускане
на потънали кораби и др.;
5. обичайно посещавани райони;
6. използвани плавателни средства – кратки
ТТД, име, позивни.
(2) Ръководителите на съответните водолазни организации са длъжни до 31 март на всяка
календарна година да представят информация
за поддържане и актуализиране на списъка.

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

(3) В срок до 30 април информацията по
ал. 1 се изпраща от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ до Главна дирекция „Гранична полиция“, Командването на
Военноморските сили и Центъра за подводна
археология.
(4) Преди извършване на водолазни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 3 с използване
на регистрирани плавателни средства лицата,
които ги организират, уведом яват оперативния дежурен на съответната регионална
дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) чрез
радиотелефонна УКВ станция по обявените канали за слушане, работа и повикване
или чрез стационарен/мобилен телефон за
състава на водолазната група, плавателните
средства, времето и района за провеждане на
водолазната дейност. По време на водолазната
дейност ръководителят є поддържа непрекъсната радио-/телефонна връзка с оперативния
дежурен на РДГП.
(5) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 попълват
декларация за съгласие за предоставяне на
лични данни (приложение № 2).“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) При извършване на водолазни
работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 в териториалното
море и вътрешните морски води на Република България лицата, които ги организират,
изпращат уведомление в дирекция „Морска
администрация“ – Варна, или в дирекция
„Морска администрация“ – Бургас. Дирекция „Морска администрация“ – Варна, или
дирекция „Морска администрация“ – Бургас,
са длъжни да предприемат незабавни мерки
за осигуряване изпълнението на аварийноспасителните дейности.
(2) При извършване на водолазни работи по
чл. 2, ал. 2, т. 2 – 7 в териториалното море и
вътрешните морски води на Република България лицата, които ги организират, изпращат
уведомление в дирекция „Морска администрация“ – Варна, или в дирекция „Морска
администрация“ – Бургас, на оперативния дежурен на Военноморските сили, на Регионална
дирекция „Гранична полиция“ – Бургас, и на
дежурния оператор на Системата за управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването към Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ за района, в
който ще се извършват, не по късно от един
работен ден преди началото им.
(3) При извършване на водолазни работи
по чл. 2, ал. 2, т. 1 във вътрешните водни
пътища на Република България лицата, които
ги организират, изпращат уведомление в дирекция „Морска администрация“ – Русе, или
в дирекция „Морска администрация“ – Лом,
в момента на възникване на събитието. Дирекция „Морска администрация“ – Русе, или
дирекция „Морска администрация“ – Лом,
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са длъжни да предприемат незабавни мерки
за осигуряване изпълнението на аварийноспасителните дейности.
(4) При извършване на водолазни работи
по чл. 2, ал. 2, т. 2 – 7 във вътрешните водни
пътища на Република България лицата, които
ги организират, изпращат уведомление в дирекция „Морска администрация“ – Русе, или в
дирекция „Морска администрация“ – Лом, не
по-късно от един работен ден преди началото
им. Дирекциите оповестяват оперативния
дежурен на Регионална дирекция „Гранична
полиция“ – Русе, за района, в който ще се
извършва дейността. Уведомление до Изпълнителна агенция „Морска администрация“
не се изисква, когато се извършва водолазен
оглед на кораби на Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“
в район на пристанище на Изпълнителна
агенция „Проучване и поддържане на река
Дунав“ със специално предназначение по
чл. 109 от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България.
(5) При уведомяването се посочват ръководителят, целта на извършваната водолазна
или друга подводна работа, списък на състава
на водолазната група, включващ имената и
датата на раждане на лицата, координатите
на района, времето за работа, името на плавателното средство и знамето, под което плава.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Хидрографска служба на Военноморските сили обявява границите на района,
ограниченията за водолазна/подводна дейност
и ограниченията в режима на корабоплаване
чрез „Известия до мореплавателите“.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В случаите, когато са налице условия,
при които няма да бъде застрашено корабоплаването в района на потънали обекти
с координати, показани в приложение № 3,
съответната териториална дирекция „Морска
администрация“, съгласувано с Командването
на Военноморските сили и съответната регионална дирекция „Гранична полиция“, може
да разреши временно водолазни спускания
по чл. 2, ал. 3 след искане на разрешение не
по-късно от два работни дни от началото на
планираното водолазно спускане.
(4) Всяко уведомление или издадено разрешение за извършване на водолазна дейност се
изпраща своевременно съответно от дирекция
„Морска администрация“ – Варна, или дирекция „Морска администрация“ – Бургас, до
дежурния оператор на Системата за управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването към Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ за контрол.“
§ 9. В чл. 10 се създава ал. 3:
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„(3) Изваждането чрез водолазна или друга
подводна дейност на потънало имущество
извън посоченото в ал. 1 и 2, което не е
културна ценност по смисъла на Закона за
културното наследство, от акваториите по
чл. 1 се извършва при условията и по реда
на Наредба № 24 от 2011 г. за изваждане или
изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и
вътрешните водни пътища на Република България, издадена от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(ДВ, бр. 65 от 2011 г.).“
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Изваждането или преместването
от морското дъно или от дъното на други
водни басейни на културни ценности и защитени природни забележителности, както и на
части от тях, открити по време на водолазна
или друга подводна дейност, се извършва при
условията и по реда на Закона за културното
наследство и Наредба № Н-00-0001 от 2011 г.
за извършване на теренни археологически
проучвания (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; последно изм. бр. 101 от 2012 г.).“
§ 11. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Когато по време на водолазна
или друга подводна дейност, чийто обект
не е подводното културно наследство, бъдат
открити предмети и/или структури върху
или под повърхността на дъното, които имат
признаци на културни ценности, или други,
които не могат да бъдат идентифицирани като
такива, работещите под вода и опериращите
с технически средства за дистанционно изследване на дъното:
1. записват точните координати или установяват по друг начин местонахождението на
откритите предмети и/или структури;
2. при възможност ги фотографират/филмират;
3. уведомяват в двудневен срок Центъра за
подводна археология за местонахождението
на откритието и предоставят направените
фотографски и/или видеоматериали и координатите на обекта.
(2) В случаите, когато специалните технически средства се използват за търсене,
локализиране, идентифициране и проучване
на културно наследство под вода, за тях се
прилагат разпоредбите на чл. 151 от Закона
за културното наследство и чл. 30 – 38 от Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване
на теренни археологически проучвания.“
§ 12. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба „друга
подводна дейност“ е всяка дейност, осъществявана от/с обитаеми или необитаеми подводни
апарати или други технически средства, с цел
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локализиране, оглед, заснемане и изследване
на и под повърхността на дъното на водни
басейни и всякакви обекти под вода.“
§ 13. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Използването на водолази, специализирана водолазна техника (оборудване)
и оби таеми и/и ли необи таеми подводни
апарати на Министерството на отбраната и
Министерството на вътрешните работи при
изпълнение на специфични задачи не е водолазна или друга подводна дейност по смисъла
на тази наредба.“
§ 14. Наименованието на приложението
към чл. 3, ал. 1, т. 2, буква „а“ се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2,
буква „а“.
§ 15. Създава се приложение № 2 към
чл. 7, ал. 5:
„Приложение № 2
към чл. 7, ал. 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният …….................…………………........
(име, презиме, фамилия), живущ …………………………,
ЕГН …………………………, л.к. №…………………, издадена
на …………………….............…… г. от …………………………….
Във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам съгласие да
предоставя на ……………………………. копие от лична
карта по повод ………............…………………………………….
Дата ............……

ДЕКЛАРАТОР

………………“

§ 16. Създава се приложение № 3 към
чл. 9, ал. 3:
„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 3
Потънали обекти

Координати
ширина,
N

дължина,
Е
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27

41

43

“
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната:
Ангел Найденов
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
Министър на културата:
Петър Стоянович
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Данаил Папазов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 2010 г. за критериите, условията
и реда за атестиране на военнослужещите
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия (обн., ДВ,
бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2011 г.
и бр. 22 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 1 думата „определяне“ се заличава,
а след думата „потенциала“ се добавя „за
развитите“;
б) в т. 2 след думата „характеристики“ се
добавя „и възможностите за развитите“.
2. В ал. 3 думите „в края на атестационния
период“ се заличават.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на отбраната може да
оправомощи свой заместник да изпълнява
функциите му на старши атестиращ.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) За длъжностите, за които командващият на Съвместното командване на силите,
командирите на командванията на Су хопътните войски, Военновъздушните сили и
Военноморските сили, командирите, ръководителите, началниците на структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
са атестиращи, те изпълняват функциите и
на старши атестиращи.“
§ 3. В чл. 5 се създава т. 10:
„10. воен носл у жещ и т е, кои т о ползват
и/или са ползвали за повече от шест месеца през атестационния период правото си
на отпуск поради бременност, раждане и
осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете и на
допълнителен отпуск за две и повече живи
деца в размерите и при условията на Кодекса
на труда.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. провеждане на междинна среща:
а) за отчитане на степента на изпълнение
на конкретните задължения, отговорности
и цели и актуализирането им при необходи-
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мост от атестирания военнослужещ (офицер,
офицерски кандидат или сержант/старшина)
и атестиращия;
б) при промяна на длъжностното лице –
атестиращ или старши атестиращ, същата се
отразява в полето за коментар на атестиращия
в приложения № 1 – 5;“.
3. В т. 7 думите „или апелативната комисия“ се заличават.
4. Създава се ал. 2:
„(2) При промяна на атестиращия и/или
старшия атестиращ на войниците се изготвя
нов формуляр.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „15 ноември“ се заменят
с „1 декември“.
2. В т. 4 думите „1 октомври до 15 октомври“ се заменят с „1 ноември до 15 ноември“.
3. В т. 5 думите „16 октомври до 31 октомври“ се заменят с „16 ноември до 30 ноември“.
4. Точка 6 се отменя.
§ 6. В чл. 9, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за офицерите от: Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, щабовете
на Съвместното командване на силите и
на командванията на видовете въоръжени
сили – по образец и оценъчни скали съгласно
приложение № 1;“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст след думите „чл. 7“ се
добавя „ал. 1“;
б) създава се нова т. 3:
„3. оценка от участие в мисия/операция
извън територията на Република България;“
в) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7.
2. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. необходимост от допълнително обучение.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст след думите „чл. 7“ се
добавя „ал. 1“;
б) създава се т. 8:
„8. оценка от участие в мисия/операция
извън територията на Република България.“
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
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„3. необходимост от допълнително обучение.“
§ 9. В чл. 13 след думите „чл. 7“ се добавя
„ал. 1“.
§ 10. В чл. 14, ал. 1 и 2 след думите „чл. 7“
се добавя „ал. 1“.
§ 11. В чл. 16 думите „чл. 5, т. 4 – 9“ се
заменят с „чл. 5, т. 4 – 10“.
§ 12. В чл. 17 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 13. В чл. 18 ал. 2 се отменя.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Атестационният формуляр се изпраща
от атестиращия на старшия атестиращ.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Старшият атестиращ може да коригира по собствена преценка до двадесет на
сто от общия брой на оценките дори те да
не са спорни.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като след
думата „атестиращ“ се добавя „по оценките“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Старшият атестиращ определя потенциала за развитие на атестирания офицер или
възможностите за развитие на офицерския
кандидат, сержант (старшина) или войник
(матрос) и запознава атестиращия и атестирания с атестацията срещу подпис.“
6. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Отказът на атестирания да подпише
атестационния си формуляр по ал. 7 се отразява от старшия атестиращ в полето за коментар
и се удостоверява с имената и подписите на
двама свидетели.
(9) Приключените атестационни формуляри
по реда на чл. 19, ал. 7 или 8 се изпращат в
структурата по чл. 2, ал. 4.“
§ 15. Членове 19а, 20 и 21 се отменят.
§ 16. Глава четвърта се отменя.
§ 17. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите
„ – административни и щабни офицери“ се
заличават.
2. Колона „комисия“ в раздел III „Оцен яване и о т чи тане на изп ъ лнението“ се
заличава.
3. Раздел V „Определяне на потенциала за
развитие“ се изменя така:

С Т Р.
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„
АТЕСТИРАН
Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ
(попълва се от старшия атестиращ)
1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНК А на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от
същото звание и длъжност.
МНОГО ПОД
НИВОТО НА
ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

ПОД НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

ОКОЛО НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

НАД НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

МНОГО НАД
НИВОТО НА
ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

2. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ
ЗА ПОВИШЕНИЕ

МАКСИМАЛЕН
СРОК ЗА ПРЕСТОЙ
В ПРИТЕЖАВАНОТО
ЗВАНИЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА
ПОВИШАВАНЕ
ВЪВ ВОЕННО
ЗВАНИЕ

СЛЕД МИНИМАЛЕН
СРОК ЗА ПРЕСТОЙ
В ПРИТЕЖАВАНОТО
ЗВАНИЕ

3. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ
ЗА РАЗВИТИЕ В
ДЛЪЖНОСТ –
НУЖДАЕ СЕ ОТ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН
ОПИТ

ПОДХОДЯЩ ЗА
ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА
НА ПРИТЕЖ АВАНОТО ЗВАНИЕ И
СТЕПЕН

МОЖЕ ДА СЕ
ПРЕДЛОЖИ ЗА
ДЛЪЖНОСТ,
ИЗИСКВАЩА
ПО-ВИСОК А СТЕПЕН В ОБХВАТА
НА ПРИТЕЖ АВАНОТО ЗВАНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПОВИШИ В
ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСК
ВАЩА СЛЕДВАЩО
ВОЕННО ЗВАНИЕ

4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА СТЕПЕН НА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА
СПЕЦИАЛНОСТ
ВА

ВВУ

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИК АЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ДЛЪЖНОСТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

ПРЕКВАЛИФИК АЦИЯ

Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

Дата

Име, фамилия и подпис на старши атестиращия

Дата

Име, фамилия и подпис на атестиращия

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ
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Коментар на атестирания:

Дата

„

Име, фамилия и подпис на атестирания

“
§ 18. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите „ – офицери от СВ“ се заличават.
2. Колона „комисия“ в раздел III „Оценяване и отчитане на изпълнението“ се заличава.
3. Раздел V „Определяне на потенциала за развитие“ се изменя така:
АТЕСТИРАН
Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ
(попълва се от старшия атестиращ)
1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНК А на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от
същото звание и длъжност.
МНОГО ПОД
НИВОТО НА
ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

ПОД НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

НАД НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

МНОГО НАД
НИВОТО НА
ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

2. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ
ЗА ПОВИШЕНИЕ

МАКСИМАЛЕН
СРОК ЗА ПРЕСТОЙ
В ПРИТЕЖАВАНОТО
ЗВАНИЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА
ПОВИШАВАНЕ
ВЪВ ВОЕННО
ЗВАНИЕ

СЛЕД МИНИМАЛЕН
СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В
ПРИТЕЖ АВАНОТО
ЗВАНИЕ

3. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ – НУЖДАЕ
СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ

ПОДХОДЯЩ ЗА
ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖ АВАНОТО ЗВАНИЕ И СТЕПЕН

МОЖЕ ДА СЕ
ПРЕДЛОЖИ ЗА
ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ПО-ВИСОК А СТЕПЕН В
ОБХВАТА НА ПРИТЕЖ АВАНОТО
ЗВАНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПОВИШИ В
ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ

4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА СТЕПЕН НА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА
СПЕЦИАЛНОСТ
ВА

ВВУ

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИК АЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ДЛЪЖНОСТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

ПРЕКВАЛИФИК АЦИЯ

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

С Т Р.
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Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

Дата

Име, фамилия и подпис на старши атестиращия

Дата

Име, фамилия и подпис на атестиращия

Коментар на атестирания:

Дата

„

Име, фамилия и подпис на атестирания

“
§ 19. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите „ – офицери от ВВС“ се заличават.
2. Колона „комисия“ в раздел III „Оценяване и отчитане на изпълнението“ се заличава.
3. Раздел V „Определяне на потенциала за развитие“ се изменя така:
АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ
(попълва се от старшия атестиращ)
1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНК А на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от
същото звание и длъжност.
МНОГО ПОД
НИВОТО НА
ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

ПОД НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

ОКОЛО НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

НАД НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

МНОГО НАД
НИВОТО НА
ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

2. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ
ЗА ПОВИШЕНИЕ

МАКСИМАЛЕН
СРОК ЗА ПРЕСТОЙ
В ПРИТЕЖАВАНОТО
ЗВАНИЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ
ВОЕННО ЗВАНИЕ

СЛЕД МИНИМАЛЕН
СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В
ПРИТЕЖ АВАНОТО
ЗВАНИЕ

3. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ – НУЖДАЕ
СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ

ПОДХОДЯЩ ЗА
ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА
НА ПРИТЕЖ АВАНОТО ЗВАНИЕ И
СТЕПЕН

МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА
ПО-ВИСОК А СТЕПЕН В ОБХВАТА НА
ПРИТЕЖ АВАНОТО
ЗВАНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПОВИШИ В
ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО
ВОЕННО ЗВАНИЕ
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4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА СТЕПЕН НА
ВИСШ Е ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА
СПЕЦИАЛНОСТ
ВА

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИК АЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ДЛЪЖНОСТНА

ВВУ

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

ПРЕКВАЛИФИК АЦИЯ

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

Дата

Име, фамилия и подпис на старши атестиращия

Дата

Име, фамилия и подпис на атестиращия

Коментар на атестирания:

Дата

„

Име, фамилия и подпис на атестирания

“
§ 20. В приложение № 4 към чл. 9, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението думите „ – офицери от ВМС“ се заличават.
2. Колона „комисия“ в раздел „Оценяване и отчитане на изпълнението“ се заличава.
3. Раздел V „Определяне на потенциала за развитие“ се изменя така:
АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ
(попълва се от старшия атестиращ)
1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНК А на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от
същото звание и длъжност.
МНОГО ПОД
НИВОТО НА
ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

ПОД НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

ОКОЛО НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

НАД НИВОТО
НА ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

МНОГО НАД
НИВОТО НА
ДРУГИТЕ
КОЛЕГИ

2. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ
ЗА ПОВИШЕНИЕ

МАКСИМАЛЕН
СРОК ЗА ПРЕСТОЙ
В ПРИТЕЖ АВАНОТО ЗВАНИЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ
ВОЕННО ЗВАНИЕ

СЛЕД МИНИМАЛЕН
СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В
ПРИТЕЖ АВАНОТО
ЗВАНИЕ

С Т Р.
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3. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ – НУЖДАЕ
СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ

ПОДХОДЯЩ ЗА
ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА
НА ПРИТЕЖ АВАНОТО ЗВАНИЕ И
СТЕПЕН

МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА
ПО-ВИСОК А СТЕПЕН В ОБХВАТА НА
ПРИТЕЖ АВАНОТО
ЗВАНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПОВИШИ В
ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСК
ВАЩА СЛЕДВАЩО
ВОЕННО ЗВАНИЕ

4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА СТЕПЕН НА
ВИСШ Е ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА
СПЕЦИАЛНОСТ
ВА

ВВУ

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИК АЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ДЛЪЖНОСТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

ПРЕКВАЛИФИК АЦИЯ

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

Дата

Име, фамилия и подпис на старши атестиращия

Дата

Име, фамилия и подпис на атестиращия

Коментар на атестирания:

Дата

Име, фамилия и подпис на атестирания

“
§ 21. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 1, т. 5 раздел V „Възможности за развитие“ се изменя така:
„
АТЕСТИРАН
Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ
(попълва се от старшия атестиращ)
1. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА
ПОВИШЕНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
СЕ ПОВИШИ В ЗВАНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
МУ БЪДЕ ПРИСВОЕНО
ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА
К АТЕГОРИЯ
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2. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
МОЖЕ ДА ЗАЕМА ДРУГИ
ДЛЪЖНОСТИ В ОБХВАТА
НА ВОЕННОТО ЗВАНИЕ

НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА
РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ

МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ
ЗА ПО-ВИСОК А
ДЛЪЖНОСТ

3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА СТЕПЕН
НА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ВОЕННА
СПЕЦИАЛНОСТ ВЪВ
ВВУ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ – КВАЛИФИК АЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИК АЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ДЛЪЖНОСТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА

ПРЕКВАЛИФИК АЦИЯ

ЕЗИКОВА

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

Дата

Име, фамилия и подпис на старши атестиращия

Дата

Име, фамилия и подпис на атестиращия

Коментар на атестирания:

Дата

Име, фамилия и подпис на атестирания

“
§ 22. В приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6 раздел IV „Възможности за развитие“ се изменя така:
„
АТЕСТИРАН
Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ
(попълва се от старшия атестиращ)
1. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА
ПОВИШЕНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
СЕ ПОВИШИ В ЗВАНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
МУ БЪДЕ ПРИСВОЕНО
ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА
К АТЕГОРИЯ

2. ОЦЕНК А НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА
РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ

МОЖЕ ДА ЗАЕМА ДРУГИ
ДЛЪЖНОСТИ В ОБХВАТА
НА ВОЕННОТО ЗВАНИЕ

МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ
ЗА ПО-ВИСОК А
ДЛЪЖНОСТ

С Т Р.

38
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3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА СТЕПЕН
НА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ВОЕННА
СПЕЦИАЛНОСТ ВЪВ
ВВУ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ – КВАЛИФИК АЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИК АЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ДЛЪЖНОСТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА

ПРЕКВАЛИФИК АЦИЯ

ЕЗИКОВА

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

Дата

Име, фамилия и подпис на старши атестиращия

Дата

Име, фамилия и подпис на атестиращия

Коментар на атестирания:

Дата

Име, фамилия и подпис на атестирания

“
§ 23. Приложение № 7 към чл. 26, ал. 2,
т. 1 и приложение № 8 към чл. 26, ал. 2, т. 2
се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. За 2014 г. съвместното определяне на
професионалните компетентности и личност
ни характеристики, които ще се оценяват
през атестационни я период, конкретните
задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерск и кандидати
и сержанти (старшини) и атестиращия по
чл. 8, т. 1 се извършва от 15 февруари до
15 март.
§ 25. За 2014 г. провеждането на междинни
срещи за отчитане на степента на изпълнение
на конкретните задължения, отговорности и
цели и актуализирането им, при необходимост, от атестирания военнослужещ (офицер,
офицерски кандидат или сержант (старшина)
и атестиращия по чл. 8, т. 2 се извършва от
15 април до 30 септември.
§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
882

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № М-3 от 2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната
и Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Командирът на Военновъздушните
сили, по искане от директора на ГДГП и
при възможност, организира базиране на
въздухоплавателни средства на МВР ведно
с авиационната техника, средствата за обслужване и личен състав на територията
на военните формирования от Военновъздушните сили.
(3) Командирът на Военновъзд у шните
сили и директорът на ГДГП със съвместна
заповед определят местата за базиране, броя
и състава на въздухоплавателните средства,
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средствата за обслужване и личния състав,
както и разпределянето на разходите, свързани
с базирането.
(4) Конкретните места за разполагане на
средствата и личният състав по ал. 3 се определят от командира на съответното военно
формирование.“
§ 2. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Командирът на Военноморските сили,
по искане от директора на ГДГП и при възможност, организира базиране на корабите и

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

техническите средства на ГДГП в пунктовете
за базиране на Военноморските сили и настаняването на личния състав.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната:
Ангел Найденов
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
918

Поправка. Във връзка с допусната техническа грешка в Постановление № 19 на Министерския съвет
от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. (ДВ, бр. 12 от 2014 г.) се прави следната поправка:
В приложение № 1 в пореден № 18 в т. 18.3 думите „спортна зала“ да се четат „спортна зона“.
980

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

варят билкозаготвителните пунктове и складове
за билки (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).
5. Забранявам събирането на билки от естест
вените им находища на територията на цялата
страна от следните видове лечебни растения:
Бенедиктински трън, пресечка (Cnicus benedic
tus L.)
Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.)
Дилянка лечебна, валериана (Valeriana officina
lis L.)
Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
Изтравниче, страшниче (Asplenium trichoma
nes L.)
Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.)
Исоп лечебен (Hyssopus officinalisL. ssp.aristatus)
Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
Копитник (Asarum europaeum L.)
Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng)
Момина сълза (Convallaria majalis L.)
Оман бял (Inula helenium L.)
Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium flavum
Crantz)
Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
Пирински чай (Sideritis scardica Grisb.)
Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand)
Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
Риган бял (Origanum vulgar е L. Ssp. Hirtum(Link)
Ietswaart)
Ружа лечебна (Althaea officinalis L.)
Салеп (Orchis sp. diversa)
Смил жълт (Helichrysum arenarium (L.) Moech.)
Ху перц и я и глол ис т на , п лау н о би к новен
(Huperzia inundata (L.) Bernh=L.selago)
Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.)
6. Ограниченията и забраните по заповедта
не се отнасят за количествата билки, събирани
за лични нужди.
7. Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на директорите на съответните регионални
инспекции по околната среда и водите.

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-83
от 3 февруари 2014 г.
за специалния режим на опазване и ползване
на лечебните растения през 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
лечебните растения:
1. Определям допустимите за събиране ко
личества билки (кг сухо тегло) от естествените
находища извън територията на националните
паркове съгласно приложението на следните
видове лечебни растения:
Божур червен (Paeonia peregrina Mill.)
Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.)
Иглика лечебна (Primula veris L.)
Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum
(L.) Scop.)
Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum
acre L.)
Трън кисел (Berberis vulgaris L.)
Шапиче (Alchemilla vulgaris complex)
2. Забранявам събирането в националните
паркове на билки от видовете лечебни растения
по т. 1.
3. Забранявам събирането на билки от ес
тествените им находища от видовете лечебни
растения по т. 1 извън количествата и районите,
определени в приложението.
4. Забранявам разпределение на билки от
видовете лечебни растения по т. 1 на билко
заготвителни пунктове, които не отговарят на
изискванията на Наредба № 5 от 2004 г. на МЗ и
МОСВ за изискванията, на които трябва да отго

Министър:
И. Михайлова
Приложение
към т. 1

Билки Божур Божур Зър Игли Игли Ки Лазар Лудо
червен червен настец ка
ка
сел
киня биле
елшо
трън
виден
Област
кг сухо
тегло
Б л а г о ев 
град

Цвят,
кг

Груд Кори, Цвят, Ко Плод, Стрък, Стрък,
ка, кг
кг
кг
рен,
кг
кг
кг
кг

Лудо
биле

Рани Рани Ре Катра Тлъс Шапи
лист
лист шет ника
тига
че
лече лече ка
люти
бен
бен
ва

Ко
рен,
кг

Стрък, Корен Ко Стрък, Стрък, Стрък,
кг
кг
рен,
кг
кг
кг
кг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бургас

30

0

0

50

0

0

150

200

0

0

0

0

0

0

0

Варна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В. Търно
во

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Видин

500

0

0

500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

Враца

500

0

0

500

0

0

0

0

0

2000

0

0

0

0

100

Добрич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Габрово

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Билки Божур Божур Зър Игли Игли Ки Лазар Лудо
червен червен настец ка
ка
сел
киня биле
елшо
трън
виден
Област
кг сухо
тегло

Цвят,
кг

Груд Кори, Цвят, Ко Плод, Стрък, Стрък,
ка, кг
кг
кг
рен,
кг
кг
кг
кг

С Т Р. 4 1

Лудо
биле

Рани Рани Ре Катра Тлъс Шапи
лист
лист шет ника
тига
че
лече лече ка
люти
бен
бен
ва

Ко
рен,
кг

Стрък, Корен Ко Стрък, Стрък, Стрък,
кг
кг
рен,
кг
кг
кг
кг

Кърджали

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кюстендил

80

0

0

150

0

30

170

0

0

400

50

30

0

0

220
0

Ловеч

0

0

0

625

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

Монтана

500

0

0

500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

Пазар
джик

200

100

150

400

100

550

450

500

800

250

150

300

0

50

500

Перник

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Плевен

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пловдив

100

100

100

200

100

0

1000

200

100

200

100

300

0

50

0

Разград

200

0

100

200

0

150

100

150

0

200

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

100

100

100

0

100

0

0

0

0

0

Силистра

300

0

100

200

0

150

100

150

0

200

0

0

0

0

0

Сливен

200

50

0

400

0

100

300

150

100

300

0

300

0

0

0

Смолян

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

София

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ст. Загора

200

50

100

250

50

200

400

200

100

350

100

450

100

50

0

Търговище

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хасково

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шумен

500

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ямбол

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Русе

822

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-2
от 28 януари 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, чл. 173, ал. 2
АПК във връзка с Решение № 7 от 16.01.2013 г. на
Административния съд – Ловеч, постановено по
административно дело № 171/2012 г., потвърдено
с Решение № 9265 от 24.06.2013 г. на Върховния
административен съд на Република България, пос
тановено по административно дело № 3423/2013 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за сграда с идентификатор 72343.500.1306.1,
гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административ
ния съд по местонахождението на имота само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираните съдебни решения.

919

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-18-3
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри на
територията в строителните граници на с. Влахи,
община Кресна, област Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 8.12.2011 г. на
Службата по геодезия, картография и када
стър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

920

Изпълнителен директор:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 588
от 24 октомври 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявле
ние вх. № ГР-94-Б-33 от 25.06.2009 г. от Борис
Стефанов Стоилов чрез пълномощника му Мая
Атанасова Динева, собственик на ПИ 050003 по
кадастъра на възстановена собственост (КВС) на
с. Иваняне (идентичен с имот № 827 к.л. А-4-7-Г),
с искане за изработване на план за регулация и
застрояване в местност Балабаница.
Имотът попада в територия, отредена съгласно
общия устройствен план на Столична община
(ОУП на СО) в устройствена зона „Земеделска

С Т Р.
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зона с възможност за застрояване за неземедел
ски нужди“ (Сср), съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Към заявлението са приложени: копие от
нотариален акт № 25, том I, рег. № 2723, дело
№ 20 от 10.06.2009 г., скица на имота, издадена от
Общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ),
мотивирано предложение и пълномощно с нота
риално заверен подпис от Радостина Михайлова,
нотариус, вписана под № 098, с район на действие
PC – София.
Мотивираното предложение заедно с при
ложените доказателства е разгледано от Об
щинск и я експертен съвет по уст ройство на
територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-112
от 1.12.2009 г., т. 20.
Със Заповед № РД-09-50-1393 от 11.12.2009 г.
главният архитект на Столична община е до
пуснал изработване на ПУП при задължително
спазване указанията на отделите в Направление
„Архитектура и градоустройство“.
С писмо изх. № ГР-94-Б-33 от 14.12.2009 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ заповедта е
изпратена до кмета на район „Банкя“ за сведение
и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-Б-33 от 14.12.2012 г.,
подадено в НАГ – СО, от Борис Стефанов Стоилов,
е внесен проект за план за регулация и застро
яване. Към проекта са представени: съгласуване
на проект с „ЧЕЗ Разпределение“ – А Д, под
№ 121 от 21.01.2010 г., от „Софийска вода“ – АД,
под № ТУ-6331 от 10.12.2009 г., геодезическото
заснемане на съществуващата растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ при СО
от 22.10.2009 г.
С писмо изх. № ГР-94-Б-33 от 29.12.2009 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ проектът
е изпратен в район „Банкя“ за съобщаване на
заинтересуваните страни.
С писмо вх. № АГ-6602-133 от 12.07.2010 г.
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че в за
коноустановения срок е постъпило възражение с
вх. № АГ-6602-133/2 от 2010 г. от собствениците
на ПИ № 050063 и 050064 с искане за включване
в проекта. С вх. № ГР-94-Б-33/2009 от 26.07.2010 г.
е внесено протестно писмо от вносителя на
проекта, собственик на имот 050003, за забавяне
процедурата по одобряване на проекта.
Проектът с постъпилото възражение и про
тестно писмо са разгледани от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г., т. 45. Възражението от
собствениците на имоти № 050063 и 050064 за
включване в разработката е уважено – имотите
попадат в обхвата на възложен план по реда
на чл. 16 ЗУТ за м. Стърната-изток, допуснат
със Заповед № РД-09-50-1394 от 16.08.2010 г. на
главния архитект на СО. По възраженията, съ
държащи се в протестното писмо от собственика
на ПИ № 050003 относно забавена процедура, не
се уважава. Процесуалните действия по реда по
чл. 128, ал. 3 ЗУТ са приключили след възлагане
на цялостен план на територията.
Проектът за ПРЗ на м. Стърната-изток е разгле
дан в заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-14
от 19.02.2013 г., т. 23, като е взето решение ПИ
№ 050003 по КВС (пл. № 827 по кадастрален план),
идентичен с имот с идентификатор 32216.2340.3,
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м. Балабаница, да се изключи от цялостния план.
На основание § 124 от ПЗР на ЗУТ е изразено
становище одобряването на плана да продължи
в самостоятелна процедура.
На основание решението на ОЕСУТ прерабо
теният върху кадастрална карта проект с писмо
изх. № ГР-94-Б-33/2009 от 23.04.2013 г. е изпратен
в район „Банкя“ на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № АГ-6602-41 от 23.08.2013 г.
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че в зако
ноустановения срок няма постъпили възражения.
С протокол № ЕС-Г-63 от 27.08.2013 г., т. 5,
проектът за изменение на план за улична регула
ция от о.т. 148г до о.т. 148д и ПРЗ за създаване на
нови УПИ XXI, XXII, XXIII, XIV, XXV и XXVI
за имот с идентификатор 32216.2340.3 е разгледан
и приет с предложение главният архитект на СО
да внесе проекта за одобряване от Столичния
общински съвет на основание чл. 21, ал. 7 от
Закона за общинската собственост.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-1393 от 11.12.2009 г. на
главния архитект на Столична община преди
влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от
2012 г., на 26.11.2012 г., поради което на основание
§ 124 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
производството следва да се довърши по реда,
действал преди 26.11.2012 г.
Искането за изработване на подробен устрой
ствен план е направено от заинтересованото
лице по смисъла на чл. 124, ал. 2 във връзка с
чл. 131, ал. 1, т. 1 ЗУТ, а именно от собственика
на поземлен имот с идентификатор № 32216.2340.3
от кадастралната карта, което се установява от
приложените документи.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съоб
щен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване
на плана за регулация и застрояване с адми
нистрации и със специализираните контролни
органи и експлоатационни дружества. Проектът
на подробен устройствен план е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изисква
нията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
По действащия ОУП на Столична община
имотите попадат в „Земеделска зона с възможност
за застрояване за неземеделски нужди“ (ССр),
конкретното застрояване е допустимо съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С проекта се предвижда изменение на уличната
регулация от о.т. 148г, както и продължение на
уличната регулация до о.т. 148д. Задънената улица
от о.т. 148г до о.т. 148д е в съответствие с чл. 81,
ал. 1 ЗУТ, а именно предвидената ширина е 6 м
и завършва с уширение, осигуряващо обръщане
на автомобилите в обратна посока.
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Изменението на уличната регулация с оглед
нейното продължение е следствие от настъпи
лите промени в обществено-икономическите и
устройствените условия, при които е създаден
уличнорегулационният план на местността Из
грев – 9 септември. Такива промени са създаване
на общ устройствен план на Столична община и
правилата и нормите за прилагането му, с които
се определят ново устройствено и функционал
но предназначение на тези територии, както и
създаването на кадастрална карта за гр. Банкя.
С оглед на изложеното е налице чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ за изменението на
уличната регулация.
С плана за регулация се урегулира поземлен
имот с идентификатор № 32216.2340.3 в съответ
ствие с чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ, като се създават
нови УПИ XXI, XXII, XXIII, XIV, XXV и XXVI
за жилищно строителство.
Лицето (изходът) към улица на новообразува
ните УПИ се осигурява по предвидената с плана
улична регулация от о.т. 148г до о.т. 148д, с което
е спазен чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Предвиденото с изменение на план за улич
на регулация създаване на улица от о.т. 148г до
о.т. 148д представлява мероприятие от публичен
характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради ко
ето компетентен да одобри проекта за плана за
регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
С ПЗ се предвиж да двуета жно жилищно
застрояване при спазване на нормативите на
застрояване до странична граница и граница
към дъно на урегулираните поземлени имоти в
съответствие с чл. 31, ал. 1 ЗУТ.
С проекта за плана за застрояване не се до
пускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
чл. 31, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, т. 43 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-112 от
1.12.2009 г., т. 20, № ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г., т. 45,
№ ЕС-Г-14 от 19.02.2013 г., т. 23, № ЕС-Г-30 от
16.04.2013 г., т. 12, и № ЕС-Г-63 от 27.08.2013 г.,
т. 5, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на кв. Изгрев
(кв. Девети септември), гр. Банкя, кв. 42; откриване
на задънена улица от о.т. 148г до о.т. 148д, по кафяви
те и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. План за регулация на кв. Изгрев (кв. Девети
септември), гр. Банкя, кв. 42; отреждане на УПИ:
XXI-3, XXII-3, XXIII-3, XXIV-3, XXV-3 и XXVI-3,
по червените и сините линии и цифри съгласно
приложения проект.
3. План за застрояване за УПИ: XXI-3, XXII3, XXIII-3, XXIV-3, XXV-3 и XXVI-3, кв. 42, кв.
Изгрев (кв. Девети септември), гр. Банкя, без
допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
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да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се из
пращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

904

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 675
от 5 декември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявле
ние вх. № ГР-94-00-212 от 29.10.2012 г. от Иван
Петров Стефчев и Цветанка Петрова Вутева
чрез пълномощник Любомир Петров Танчев с
искане за разрешаване изработването на проект
за ПУП за ПИ с идентификатор 21662.4842.47 от
кадастралната карта на с. Доброславци, район
„Нови Искър“.
Към заявлението са приложени: договор за
доброволна делба от 18.01.2008 г., по силата на
който заявителите са собственици на имот пл.
№ 841, к.л. А-15-2-В с площ 1500 кв. м; пълно
мощни – 2 бр.; комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР между действащия план за регула
ция и влязлата в сила кадастрална карта; скица
№ 50881 от 31.07.2012 г. от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 21662.4842.47 (номер по
предходен план: 098047); мотивирано предложение
за искания ПУП; задание за проектиране.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отделите „ОУП“, „БДПР“, „Правен“
и „ПУП“ при НАГ – СО. Приети са на заседание
на ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-7 от
29.01.2013 г., т. 9.
Разрешение за изработване на план за регу
лация и застрояване за ПИ с идентификатори
21662.4842.47 и 21662.4842.30 от КК на район
„Нови Искър“, м. С. Доброславци; улица по
о.т. 183 – о.т. 184, е дадено от главния архитект
на СО със заповед № РД-09-50-92 от 14.02.2013 г.
Заповедта е изпратена до кмета на района с
писмо изх. № ГР-94-00-212/2012 от 15.02.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-212/2012 от
17.04.2013 г. е внесен за одобряване проект за
ПРЗ за УПИ XI-47 и XII-47; нова задънена ули
ца по о.т. 168а – о.т. 168б – о.т.168в; изменение
профила на улица между о.т. 183 до о.т. 184, кв.
46, м. С. Доброславци, с обяснителна записка.
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Приложени са данни за предварително про
учване от „Софийска вода“ – АД, от месец март
2013 г. и съгласуване от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 21.03.2013 г.
С писмо изх. № ГР-94-00-212/2012 от 26.04.2013 г.
проектът е изпратен в район „Нови Искър“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо peг. № 6602-27 от 8.07.2013 г. проектът
е върнат в НАГ с удостоверяване, че след про
ведено съобщаване възражения не са постъпили
в законоустановения срок. Приложен е разписен
списък.
Със заявление от 22.07.2013 г. към препи
ската е внесено становище изх. № 94-00-4301 от
12.07.2013 г. от директора на РИОСВ – София,
че не е необходимо провеждане на процедура по
реда на глава втора от наредбата за ОС.
Представена е декларация за отсъствие на
дървесна растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО на 20.03.2013 г.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
С решение по т. 18 от протокол № ЕС-Г-70 от
24.09.2013 г. проектът е приет от ОЕСУТ с решение
за изпращане в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС след корекция, състояща се в
посочване конкретното предназначение на УПИ
XI и XII и ИПР за УПИ VIII-842.
Корекцията е отразена в чертежите със зелен
цвят.
С р еш ен и е п о п р о т о ко л № Е С -Г- 8 7 о т
12.11.2013 г., т. 18, служебното предложение по
предходния протокол е коригирано за посочване
на отреждане на новосъздадените УПИ в ПЗ, ПР
и антетките към чертежите, както и УПИ XII-47
да се поправи на УПИ XIII-47 – за жс, предвид
наличието в кв. 46 на УПИ XII-9.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПРЗ е направе
но от заинтересованите лица по чл. 124а, ал. 5
във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като
собственици на поземлен имот с идентифика
тор 21662.4842.47 (номер по предходен план:
098047) – предмет на плана, съгласно приложе
ните в административната преписка документи
за собственост и скици.
Спазени са административнопроизводстве
ните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ПУП от компетентния за това орган, като с него
е одобрено задание по чл. 124б, ал. 1 във връзка
с чл. 125 ЗУТ, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението и допълнителните
указания, проектът е съобщен на всички заин
тересовани лица, същият е разгледан и приет
от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имо т ът попа да в ус т ройс т вена зона
„Смф2“ – „Смесена многофункционална зона
предимно за околоградския район“, в която
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 14, е допустимо конкретното предназначение
на УПИ да е за жилищно застрояване. Показа
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телите в матрицата върху графичната част на
плана отговарят на нормативите по ОУП на СО
от горния ред.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със заповед № РД18-7 от 13.01.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
По искане на собствениците в границите на
имот с идентификатор 21662.4842.47 се образуват
два нови УПИ XI-47 – за жс, и УПИ XIII-47 – за
жс, като регулационните граници са поставени
в съответствие с имотните граници, с което е
спазено изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Образуването на два урегулирани поземлени
имота в границите на един недвижим имот е
допустимо на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Лице (изход) към улица на нови УПИ XI47 – за жс, и УПИ XIII-47 – за жс, се осигурява
по новопредвидена задънена улица от о.т. 168а
– о.т. 168б – о.т. 168в.
Спазена е нормата на чл. 81, ал. 1 и 3 във
връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Откриването на задънената улица налага из
менение профила на улица по о.т. 183 до о.т. 184.
За горното е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ – промяна в
устройствените условия, при които е одобрен
действащият план.
С урегулирането на имот с идентификатор
4842.47 по границите му в кадастралната карта
и с използването на одобрената кадастрална
карта като основа за изработване на плана за
регулация се появява неурегулирана част от имот
с идентификатор 4842.842 между нов УПИ XI-47
и действащата регулация на УПИ VIII-842, което
е недопустимо и противоречи на принципите на
урегулиране на поземлените имоти по имотните
им граници.
Предвид горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ за
ИПР на УПИ VIII-842 по границите на имота в
кадастралната карта, при което общата имотна
граница между имоти 4842.47 и 4842.842 става
обща регулационна граница.
С плана за застрояване е предвидено изграж
дане на свободностоящи нискоетажни жилищни
сгради на по 3 етажа при Н<10 м във всеки от
УПИ XI-47 – за жс, и УПИ XIII-47 – за жс.
Проектът се одобрява при спазване изисква
нията на чл. 31, ал. 1, 4, 5 и чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за за
строяване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта със „Со
фийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение Бълга
рия“ – АД, както и изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията є не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
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С ПР по отношение на уличната регулация се
предвижда отчуждаване на част от имот – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одоб
ри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1 и
ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1,
4, 5, чл. 32, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 125, ал. 7, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2
ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, устройствена катего
рия по т. 14 (Смф2) от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-7
от 29.01.2013 г., т. 9, и № ЕС-Г-87 от 12.11.2013 г.,
т. 18, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на п лана за рег улац и я на
м. с. Доброславци, район „Нови Искър“, кв. 46,
УПИ VIII-842; улица между о.т. 183 – о.т. 184 по
кафявите линии, цифри и зачерквания съгласно
приложения проект.
2. План за регулация на м. с. Доброславци,
район „Нови Искър“, кв. 46, УПИ XI-47 – за
жилищно строителство, и У ПИ XIII-47 – за
жилищно строителство; улица по о.т. 168а – о.т
. 168б – о.т. 168в, по сините и червените линии,
цифри и букви с корекциите в зелен и виолетов
цвят съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на м. с. Доброславци,
район „Нови Искър“, кв. 46, УПИ XI-47 – за
жилищно строителство, и УПИ XIII-47 – за жи
лищно строителство, съгласно приложения проект
с корекциите в зелен цвят и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
906

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

РЕШЕНИЕ № 676
от 5 декември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-М-89 от 1.12.2009 г. от Гергин Василев
Гергов, Цветанка Петрова Кирилова, Марияна
Петрова Спасова, Кристина Георгиева Георгие
ва, Васил Кирилов Василев, Гергинка Николова
Лозева, Васил Георгиев Нешов, Живка Василева
Таванарска, Камен Василев Нешов, Сашо Стоянов
Пашалийски, Милко Милков Шишков, Цветанка
Златкова Гавазка, Искра Милчова Гавазка, Зорка
Милчова Цонкина, Снежана Милчова Вакли
нова, Васил Стоилов Тренев, Величка Петрова
Величкова, Маргарита Трайкова Илиева, Татяна
Трайкова Любенова, Райчо Йорданов Фъртунков,
Цветанка Йорданова Петрова, Тошко Божилов
Ноев, Христо Божилов Ноев, Бояна Илиева
Гюрова, Елинка Илиева Оронова, Здравко Гос
подинов Гергов, Васил Здравков Гергов, Стефчо
Здравков Гергов, Славчо Здравков Гергов, Сто
илка Григорова Фъртункова, Надежда Григорова
Тачева, Лиляна Стоянова Маринкова, Венцислав
Стоянов Оронов, Бойко Здравков Фъртунков,
Славчо Здравков Фъртунков, Елена Стойкова
Фъртункова, Стойко Янев Гергов, Никола Янев
Гергов, Севделина Стефанова Гергова, Верка
Георгиева Амзина, Янка Георгиева Георгиева,
собственици на поземлени имоти № 015292,
№ 015293, № 015222, № 015260, № 015186, № 015187,
№ 015134, № 015130, № 015266, № 015291 и № 015265
по КВС, землище на с. Бистрица, район „Пан
чарево“, с искане за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване.
Към заявлението са приложени: договор за
делба № 028 от 24.08.2004 г., том IV, рег. № 23085,
вписан в Службата по вписванията с вх. рег.
№ 35578 от 24.08.2004 г., акт № 31, том XIV за
поземлен имот № 2015292, скица за поземлен имот
№ 2015292, нотариален акт № 029, том IV, рег.
№ 23086, дело № 588 от 24.08.2004 г. за поземлен
имот № 015293, скица за поземлен имот № 015293,
нотариален акт № 104, том IV, рег. № 6353, дело
№ 606 от 31.08.2004 г. за поземлен имот № 015222,
скица за поземлен имот № 015222, нотариален акт
№ 15, том I, рег. № 456, дело № 13 от 10.02.2005 г.
за поземлен имот № 015260, скица за поземлен
имот № 015260, решение № 11330 от 10.11.2000 г.
на Поземлената комисия – Панчарево, за по
землен имот № 015186, скица за поземлен имот
№ 015186, удостоверение за наследници № 192 от
9.06.2009 г. на Никола Стоилов Гергов, договор за
делба № 60 от 24.11.2006 г., том XXXIII, вх. рег.
№ 80940 от 2006 г., нотариален акт № 7, том II,
рег. № 2623, дело № 185 от 5.12.2006 г. за поземлен
имот № 015187, скица за поземлен имот № 015187,
удостоверение за наследници № 234 от 13.07.2009 г.
на Владимир Гьошев Пашалийски, нотариален
акт № 199, том IV, рег. № 2840, дело № 745 от
17.07.2008 г. за поземлен имот № 015134, скица за
поземлен имот № 015134, нотариален акт № 64, том
XX, дело № 4003 от 20.11.1996 г., договор за делба
от 31.10.2007 г., вх. рег. № 81647, том XXVII, акт
№ 210 за поземлен имот № 015130, скица за позем
лен имот № 015130, удостоверение за наследници
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№ 236 от 14.07.2009 г. на Йорда Митрева Гавазка,
решение № 10995.3 от 4.04.2000 г. на Поземлената
комисия – Панчарево, за поземлен имот № 015266,
скица за поземлен имот № 015266, удостоверение
за наследници № 000191 от 7.08.2006 г. на Божил
Колев Фъртунов, нотариален акт № 72, том I, рег.
№ 1041, дело № 105/1999 г., нотариален акт № 10,
том III, дело № 409 от 14.02.1997 г., договор за
делба № 196 от 19.05.2004 г., том I, рег. № 3924,
вписан в Службата по вписванията, вх. рег.
№ 18516 от 19.05.2004 г., акт № 68, том VIII, за
поземлен имот № 015291, скица за поземлен имот
№ 015291, удостоверение за наследници № 000312
от 14.04.2009 г. на Здравко Стоянов Фъртунков,
решение № 10422.1 от 4.11.1999 г. на Поземлената
комисия – Панчарево, поземлен имот № 015265,
скица за поземлен имот № 015265, удостоверение
за наследници № 000000756 от 19.07.2002 г. на Яне
Кръстев Гергов, мотивирано предложение за ПРЗ
и задание за проектиране.
Заявлението с приложените към него доказа
телства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-37 от 20.04.2010 г., т. 56, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със заповед № РД-09-50-789 от 31.05.2010 г.
на главния архитект на Столична община на
основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ е одобрено задание
в обхват поземлени имоти № 015292, № 015293,
№ 015222, № 015260, № 015186, № 015187, № 015134,
№ 015130, № 015266, № 015291 и № 015265 по КВС,
землище на с. Бистрица.
На основание чл. 124, ал. 3 ЗУТ със заповед
№ РД-09-50-899 от 14.06.2010 г. на главния архи
тект на СО е допуснато изработване на подробен
устройствен план – план за регулация и застро
яване за поземлени имоти № 015292, № 015293,
№ 015222, № 015260, № 015186, № 015187, № 015134,
№ 015130, № 015266, № 015291 и № 015265 по КВС,
землище на с. Бистрица.
Заповедите са изпратени за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-М-89
от 15.06.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-М-89 от 22.10.2010 г.
е внесен за одобряване проект за подробен
устройствен план – план за регулация на в.з.
Бистрица – манастира, кв. 8м-б; откриване на
задънена улица от о.т. 371е – о.т. ж – о.т. 371з до
о.т. 371и; откриване на задънена улица от о.т. 371ж
до о.т. 371р; отреждане на УПИ: XXIX-015265,
XIII- 015260, XI V- 015187, X V-187, X V I- 015186,
XVII-015134, XVIII-015293, XIX-015293, ХХ-015293,
XXI-015293, ХХII-015292, XXIII-015292, XXIV015292, XXV-015130, XXVI-015130, XXVII-015130,
X X V I I I- 01 52 6 6 , Х Х Х- 01 529 2 , X X X I- 01 5291,
XXXII-015292, XXXIII-015292, XXXIV-015222,
XXXV – за трафопост, и XXXVI – за трафопост,
и план за застрояване на УПИ XXIX-015265,
XIII- 015260, XI V- 015187, X V-187, X V I- 015186,
XVII-015134, XVIII-015293, XIX-015293, ХХ-015293,
XXI-015293, XXII-015292, XXIII-015292, XXIV015292, XXV-015130, XXVI-015130, XXVII-015130,
X X V I I I- 01 52 6 6 , X X X- 01 529 2 , X X X I- 01 5291,
XXXII-015292, XXXIII-015292, XXXIV-015222,
XXXV – за трафопост, и XXXVI – за трафопост,
кв. 8м-б, местност В.з. Бистрица – манастира, с
обяснителна записка. Към заявлението са при
ложени: предварителен договор от 1.07.2010 г. за
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прехвърляне на собственост с нотариално завере
ни подписи между собствениците на поземлени
имоти № 015292 и № 015293 по КВС, землище на
с. Бистрица, предварителен договор от 16.09.2010 г.
за прехвърляне на собственост с нотариално
заверени подписи между собствениците на по
землени имоти № 015260 и № 015265 по КВС,
землище на с. Бистрица, предварителен договор
от 21.09.2010 г. за прехвърляне на собственост с
нотариално заверени подписи между собствени
ците на поземлени имоти № 015130 и № 015292
по КВС, землище на с. Бистрица, предварителен
договор за прехвърляне на собственост с нота
риално заверени подписи между собствениците
на поземлени имоти № 015130 и № 015266 по
КВС, землище на с. Бистрица, и предварителен
договор за прехвърляне на собственост с нотари
ално заверени подписи между собствениците на
поземлени имоти № 015186 и № 015187 по КВС,
землище на с. Бистрица.
Изработени са план-схеми ВиК и електро
с обяснителни записки, както и проекти: част
вертикална планировка и част пътна.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 27.08.2010 г.
и „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-2663 от
23.06.2010 г., както и експертна оценка и геоде
зическо заснемане на дървесната растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, с
№ 94-Р-СП-18 от 29.06.2010 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писма рег. № 6602-198/4 от
17.02.2011 г., рег. № 6602-198 от 31.08.2012 г. и рег.
№ 6602-198/15 от 7.03.2013 г. на главния архитект
на район „Панчарево“ в законоустановения срок
възражения не са постъпили.
Проектът е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-27 от
29.03.2011 г., т. 34, като е предложено изпращане
в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС след изпълнение на служебните предложе
ния, а именно: да се коригират параметрите на
застрояване за зона „Жм1“ на основание писмо
№ ТП-08-00-11 от 29.07.2010 г. на главния архитект
на СО, да се изпълнят препоръките на „Софийска
вода“ – АД, по отношение предложената схема
за ВиК мрежата, като същата се внесе повторно
в дружеството за окончателно съгласуване, как
вото е изискването в представеното становище.
Със заявление вх. № ГР-94-М-89 от 13.06.2011 г.
е представено становище от „Софийска вода“ и
коригирани параметри в проекта за ПУП.
С писмо изх. № ГР-94-М-89 от 12.10.2012 г.
заявителите са уведомени, че проектът следва
да бъде преработен върху влязлата в сила кадас
трална карта на с. Бистрица, одобрена със Запо
вед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Със заявление вх. № ГР-94-М-89 от 14.12.2012 г.
е внесен преработен върху влязлата в сила кадас
трална карта за с. Бистрица проект, както и скици
от СГКК за поземлени имоти с идентификатори
04234.6938.292, 04234.6938.293, 04234.6938.2314,
04234.6938.260, 04234.6938.186, 04234.6938.187,
04234.6938.134, 04234.6938.130, 04234.6938.266,
04234.6938.291, 04234.6938.265.
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Във връзка със становище на отдел „Благо
устройствени дейности и природни ресурси“ със
заявление № ГР-94-М-89 от 23.04.2013 г. е внесен
коригиран проект.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта със
заповед № РД-09-50-899 от 14.06.2010 г. на глав
ния архитект на СО е преди влизане в сила на
ЗИД на ЗУТ, обнародван в „Държавен вестник“,
бр. 82 от 26.11.2012 г., поради което на основание
§ 124 ПЗР ЗИДЗУТ производството следва да се
довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането е направено от заинтересовани лица
по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно Гергин Василев
Гергов, Цветанка Петрова Кирилова, Марияна
Петрова Спасова, Кристина Георгиева Георгие
ва, Васил Кирилов Василев, Гергинка Николова
Лозева, Васил Георгиев Нешов, Живка Василева
Таванарска, Камен Василев Нешов, Сашо Стоянов
Пашалийски, Милко Милков Шишков, Цветанка
Златкова Гавазка, Искра Милчова Гавазка, Зорка
Милчова Цонкина, Снежана Милчова Ваклинова,
Васил Стоилов Тренев, Величка Петрова Величко
ва, Маргарита Трайкова Илиева, Татяна Трайкова
Любенова, Райчо Йорданов Фъртунков, Цветанка
Йорданова Петрова, Тошко Божилов Ноев, Христо
Божилов Ноев, Бояна Илиева Гюрова, Елинка
Илиева Оронова, Здравко Господинов Гергов,
Васил Здравков Гергов, Стефчо Здравков Гергов,
Славчо Здравков Гергов, Стоилка Григорова
Фъртункова, Надежда Григорова Тачева, Лиляна
Стоянова Маринкова, Венцислав Стоянов Оронов,
Бойко Здравков Фъртунков, Славчо Здравков
Фъртунков, Елена Стойкова Фъртункова, Стой
ко Янев Гергов, Никола Янев Гергов, Севделина
Стефанова Гергова, Верка Георгиева Амзина,
Янка Георгиева Георгиева като собственици на
поземлени имоти № 015292, № 015293, № 015222,
№ 015260, № 015186, № 015187, № 015134, № 015130,
№ 015266, № 015291 и № 015265 по КВС, землище
на с. Бистрица, район „Панчарево“, съгласно
представените в производството документи за
собственост, като въз основа на същите лицата
са вписани като такива в приложените скици
от СГКК за поземлени имоти с идентификатори
04234.6938.292, 04234.6938.293, 04234.6938.2314,
04234.6938.260, 04234.6938.186, 04234.6938.187,
04234.6938.134, 04234.6938.130, 04234.6938.266,
04234.6938.291, 04234.6938.265.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на ад
министративния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание, като е спазен чл. 124, ал. 7
ЗУТ, допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът за регулация е изработен върху действа
ща кадастрална карта, с което е спазено изисква
нето на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите – предмет
на плана, се урегулират за първи път за създаване
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на съсобствени урегулирани поземлени имоти,
като в съответствие с чл. 17, ал. 3 във връзка с
ал. 2, т. 3 ЗУТ е представено изрично съгласие
на собствениците им, изразено със заявление и
предварителни договори за прехвърляне на соб
ственост с нотариално заверени подписи.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улица за откриване на задънена
улица с цел осигуряване на лице (изход) към
улица на новообразувани УПИ.
Изменението на плана за регулация се състои
и в изменение на улична регулация от о.т. 271ж
и о.т. 271е с оглед откриване на задънена улица
с цел осигуряване на лице (изход) към улица на
новообразуваните УПИ в съответствие с чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина и се предвижда
уширение за обръщане на автомобилите в обрат
на посока, като лицата на УПИ отговарят на
размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на осно
вание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване в природна среда“
(Жм1). Предвиденото застрояване на жилищни
сгради е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матри
цата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда двуетажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за за
строяване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изисква
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ
държанието на устройствените схеми и планове.
Проектът с план-схемите е съгласуван с екс
плоатационните дружества „Софийска вода“ – АД,
и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, в съот
ветствие с изискването на чл. 121, ал. 2 ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, 3 и ал. 2,
т. 3, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 5 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-27 от 29.03.2011 г., т. 34, Столичният об
щински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на улица между о.т. 271ж и
о.т. 271е по кафявите и зелените зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
2. План за регулация за УПИ XIII-260, 265, УПИ
XIV-187, 186, УПИ XV-187, 186, УПИ XVI-186, 187,
УПИ XVII-134, УПИ XVIII-293, 292, УПИ ХIХ293, 292, УПИ ХХ-293, УПИ XXI-293, 292, УПИ
XXII-292, УПИ XXIII-292, УПИ XXIV-292, 130,
УПИ XXV-130, УПИ XXVI-130, УПИ XXVII-130,
266, УПИ XXVIII-266, 130, УПИ XXIX-265, УПИ
Х Х Х-291, У ПИ X X X I-291, У ПИ X X X II-291,
УПИ XXXIII-291, УПИ XXXIV-2314, 291, УПИ
XXXV – за ТП, УПИ XXVI – за ТП; откриване
на задънена улица от о.т. 371е – о.т. 371ж – 371о
до о.т. 371р и от о.т. 371ж – о.т. 371з – о.т. 371к
до о.т. 371н и от о.т. 371к до о.т. 371м, кв. 8м-б,
местност В.з. Бистрица – манастира, по сините
и червените линии съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на новосъздадени УПИ
XIII-260, 265, УПИ XIV-187, 186, УПИ XV-187, 186,
УПИ XVI-186, 187, УПИ XVII-134, УПИ XVIII-293,
292, УПИ ХIХ-293, 292, УПИ ХХ-293, УПИ ХХI293, 292, УПИ XXII-292, УПИ XXIII-292, УПИ
XXIV-292, 130, УПИ XXV-130, УПИ XXVI-130,
УПИ XXVII-130, 266, УПИ XXVIII-266, 130, УПИ
XXIX-265, УПИ ХХХ-291, УПИ XXXI-291, УПИ
XXXII-291, УПИ XXXIII-291, УПИ XXXIV-2314,
291, УПИ XXXV – за ТП, УПИ XXVI – за ТП,
кв. 8м-б, местност В.з. Бистрица – манастира,
съгласно приложения проект с корекциите в
зелен цвят.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofla-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1007
от 29 ноември 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 № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 31.03.2014 г. от 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно надда
ване за продажбата на поземлен имот в София с
идентификатор 68134.1108.8 и построените в него
2 бр. сгради с идентификатори № 68134.1108.8.1 и
68134.1108.8.2, кв. 14, ул. Сирма войвода 16, об
щински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 328 000 лв. (Сделката
се облага частично с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 27.03.2014 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
932
РЕШЕНИЕ № 1009
от 29 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 26.03.2014 г. от 14 ч. в Столичната об
щинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на помещение, София,
ж.к. Красна поляна – I част, бл. 38Б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 53 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 24.03.2014 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 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
933
РЕШЕНИЕ № 1010
от 29 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 430 от 24.07.2008 г. на
Столичния общински съвет, изм. с Решение № 252
от 14.04.2011 г., Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 27.03.2014 г. от 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот в София с № 2545 с
идентификатор 68134.4355.2545 и административна
сграда (незавършено строителство) с идентифи
катори 68134.4355.2545.1 и 68134.4355.2545.2, СПЗ
„Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ
VIII, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 329 000 лв. (14,13 %
от сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 25.03.2014 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 1200 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
934
РЕШЕНИЕ № 1012
от 29 ноември 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 № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 25.03.2014 г. от 14 ч. в Столичната об
щинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот 586,
кв. 72, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети
Климент 43, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 38 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 21.03.2014 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 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
935
РЕШЕНИЕ № 1014
от 29 ноември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 26.03.2014 г. от 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот в София с иденти
фикатор 68134.4087.462 (УПИ XXI – общ.), кв. 12,
местност Горубляне, ул. Сърнена гора, обособена
част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД.
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2. Начална тръжна цена – 99 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 24.03.2014 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
936

ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ № 520
от 30 януари 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал
чик, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 53120.29.134, по кадастралната карта на
с. Оброчище, община Балчик.
Председател:
В. Лучиянов
916
РЕШЕНИЕ № 521
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал
чик, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 02508.90.701, по кадастралната карта на
гр. Балчик.
Председател:
В. Лучиянов
917

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 117
от 31 октомври 2013 г.

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 517
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Външно ел.
захранване на Претоварна станция за ТБО, ПИ
02508.544.618 – част „Въздушен кабел 20 kV“, по
кадастралната карта на гр. Балчик.

913

Председател:
В. Лучиянов

РЕШЕНИЕ № 518
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Захранващ
водопровод за ПИ 39459.3.45“, по кадастралната
карта на с. Кранево, община Балчик.

914

Председател:
В. Лучиянов

РЕШЕНИЕ № 519
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Електро
захранване на ПИ 39459.3.45“, по кадастралната
карта на с. Кранево, община Балчик.
Председател:
В. Лучиянов
915
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бо
журище, одобрява проект за подробен устрой
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за трасе на електропровод НН от УПИ І 040249
за трафопост, кв. 77 по плана на с. Пролеша,
по полски път № 000213, м. Песоко, по КВС на
с. Пролеша и полски път № 027159, м. Бъшина
падина, по КВС на с. Пролеша до УПИ І 027035
и УПИ ХІІІ 027035, кв. 1, м. Бъшина падина,
с. Пролеша, община Божурище.
Председател:
П. Котупанова
793
РЕШЕНИЕ № 118
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Божу
рище, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за еле
ментите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за трасе
на електропровод СрН от МТП „Пролеша“ по
полски път № 000213 по КВС на с. Пролеша до
УПИ І 040249 за трафопост, кв. 77 по плана на
с. Пролеша, община Божурище.
Председател:
П. Котупанова
794
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РЕШЕНИЕ № 151
от 19 декември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Божу
рище, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за еле
ментите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за трасе
на електропровод СрН и ВЕП „Гурмазово“ по
полски път № 000042 по КВС на с. Гурмазово
до УПИ ІІІ 023048 за трафопост, кв. 47 по плана
на с. Гурмазово, община Божурище.
Председател:
П. Котупанова
795

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 28
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – ПР (нова улична регулация)
на кв. Крушата, община Велинград.
2. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1.
Председател:
Д. Кехайова
811
РЕШЕНИЕ № 29
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и
§ 8 ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – ЧИ на ПР (изменение на
дворищната регулация) на кадастрален район 504
(част от кв. Каменица) по плана на Велинград,
като поставя дворищните регулационни линии
в съответствие с имотните граници на имотите.
2. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1.
Председател:
Д. Кехайова
812

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 354
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
ПИ с проектен идентификатор 38203.185.661 по
КК на с. Конаре за изграждане на обект: „Пре
чиствателна станция за отпадъчни води“.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
809

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 223
от 15 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, докладна записка
с вх. № ДЗО-173 от 10.09.2013 г. от Цветалин
Василев Пенков – кмет на община Девин, и
становище от ПК по СПОСПУРОИУТиЕТ Об
щинският съвет – гр. Девин, одобрява проект за
ПУП – ПП за обект „Оптична кабелна линия на
територията на община Девин“, преминаващ през
имоти: 20465.505.5101; 20465.505.5108; 20465.501.1;
2 0 4 6 5. 5 0 5. 2 3; 2 0 4 6 5. 5 0 6 . 6 3 8; 2 0 4 6 5. 5 0 6 . 6 37;
20465.506.518; 20465.607.23 и 20465.702.306.
Председател:
Мл. Исаев
944

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 26
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одо
брява ПУП – парцеларен план за „Външно ел.
захранване на базова станция на „Мобилтел“ BGS
0268 в ПИ 065076“, местност Калдъръм, землище
с. Трояново, община Камено, област Бургас, с
дължина на кабела 874,23 м.
Председател:
Ст. Драганова
943

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 21
от 23 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 022183 по картата за възстановената собственост
в землището на с. Сипей, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват реше
нието чрез Община Кърджали пред Администра
тивния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
941
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РЕШЕНИЕ № 22
от 23 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 202, кадастрален район 26, по плана на ново
образуваните имоти в землището на гр. Кърджали,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват реше
нието чрез Община Кърджали пред Администра
тивния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
942

ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 429
от 22 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от
протокол № А-1 от 6.01.2014 г. на ОЕСУТ Об
щинският съвет – гр. Мадан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Кабелен ел.
провод 20 kV и МТП в махала Чиевска, с. Леска“,
преминаващ през имот пл. № 43387.1.394 (Дър
жавен горски фонд) в землището на с. Леска,
община Мадан.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян,
чрез Община Мадан.
Председател:
Р. Кехайов
890

ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 520
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2013-07-01 от
12.12.2013 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територи ята Общинският съ
вет – гр. Оряхово, реши:
Одобрява проект за ПУП и ПП на водоем
„Средна зона“, гр. Оряхово, с площадка в имот
№ 0.450 и трасета на връзки с мрежите на тех
ническата инфраструктура в имот № 0.451, обра
зувани от общински имот № 0.55 в м. Кралицата
по КВС на землището на гр. Оряхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в едномесечен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Враца, чрез Община
Оряхово.
Председател:
Р. Николов
837
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 8
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 4, ал. 4
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Дава съгласие за откриване на процедура
за продажба по реда на ЗПСК на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото
на общински търговски дружества, който се из
ползва за стопански цели, а именно – поземлен
имот с № 55155.508.747 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, послед
но изменение със Заповед № К Д-14-13-13 от
9.01.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик,
адрес на поземления имот: Пазарджик 4400,
ул. Д-р Никола Ламбрев, с площ 27 847 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбани
зирана; начин на трайно ползване: за търговски
обект, комплекс. По П У П – ПР по ИПГВР,
одобрен с Решение № 202 от 25.09.2013 г. на
Общинск и я съвет – г р. Пазард ж ик, взето с
протокол № 11, за имота е отреден УПИ V – за
т ърг ови я, усл у г и, ат ра к ц ион н и дей нос т и и
спорт, кв. 2„а“ по регулационния план на ин
дустриална зона, при съседи: поземлени имоти
с идентификатори: 55155.508.25, 55155.508.9008,
55155.508.90 07, 55155.508.524, 55155.508.522 и
55155.508.32, актуван с акт за частна общин
ска собственост № 3290 от 13.01.2014 г., ведно
със: сграда с идентификатор 55155.508.747.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния дирек
тор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ К Д-14-13-13 от 9.01.2014 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: Пазар
джик 4400, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.747, застроена площ 687 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: друг вид обществена
сграда; сграда с идентификатор 55155.508.747.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния дирек
тор на АГКК; последно изменение със Заповед
№ К Д-14-13-13 от 9.01.2014 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, с адрес на сградата: Пазар
джик 4400, ул. Д-р Никола Ламбрев, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.508.747, застроена площ 582 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: друг вид обществена
сграда; сграда с идентификатор 55155.508.747.3
по кадастралната карта и кадастралните регис
три на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК; последно изменение със
Заповед № К Д-14-13-13 от 9.01.2014 г. на на
чалника на СГК К – Пазард ж ик, с адрес на
сг ра дата: Пазард ж ик 440 0, ул. Д-р Никола
Ламбрев, сградата е разположена в поземлен

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

имот с идентификатор 55155.508.747, застроена
площ 79 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
друг вид обществена сграда.
Овластява кмета на общината да проведе
процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприва
тизационния контрол, включително процесуално
представителство, приета с ПМС № 160 от 2009 г.,
както и да подпише съответните договори за
възлагането на тези дейности.
Определя кмета на общината да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в
анализите за правното състояние на обектите
за приватизация.
Председател:
Х. Харалампиев
905

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-1
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ одобрявам
ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за линеен обект: „Кабел НН, кабелна касета и
табла електромерни“, попадащ в териториите на
две общини: Сопот и Карлово, област Пловдив,
с трасе, нанесено с червена непрекъсната линия
на чертежите.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може
да се обжалва относно законосъобразността є
чрез областния управител на област Пловдив до
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Каймаканов
808
ЗАПОВЕД № ДС-09-5
от 3 февруари 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ в изпълнение на влязло в сила
Решение № 8278 от 13.06.2011 г., постановено
по адм.д. № 997/2011 г. по описа на ВАС, с
което частично е отменена Заповед № ЗД-0103 от 11.06.2009 г. на областни я у правител
на област Пловдив по отношение имот кад.
№ 460 в местността Кайряка в землището на
гр. Сопот, който не е вк лючен в одобрения
план на новообразуваните имоти, одобрявам
нов план на новообразуваните имоти в М 1:1000
и регистър към него, включващ част от по
землен имот с идентификатор № 68080.176.539
по кадастралната карта на гр. Сопот, област
Пловдив, като се образуват нови имоти: № 402.1
с площ 582 кв. м, записан за стопанисване от
Община Сопот, № 402.460 с площ 1000 кв. м,
записан на наследници на Никола Стойнов
Николов, № 402.461 с площ 721 кв. м, записан
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за стопанисване от Община Сопот, и № 402.462
с площ 1000 кв. м, записан за стопанисване от
Община Сопот.
Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 от ПЗР
на ЗИД на АПК (ДВ, бр. 38 от 2011 г.) жалби
срещу одобрения план на новообразуваните имоти
могат да се подават от заинтересуваните лица
чрез областния управител на област Пловдив
до Районния съд – Карлово, в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Каймаканов
889

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 453
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. ПИ № 65231.903.384 – за гаражи, с площ
187 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІV, кв. 23,
гр. Самоков, актуван с АОС № 11 171 от 6.07.2012 г.;
1.2. ПИ № 65231.903.392 – за гаражи, с площ
507 кв. м, идентичен с УПИ – парцел Х, кв. 23,
гр. Самоков, актуван с АОС № 11 179 от 6.07.2012 г.;
1.3. ПИ № 65231.905.435 – за гаражи, с площ
90 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІV, кв. 71,
гр. Самоков, актуван с АОС № 11 184 от 6.07.2012 г.;
1.4. ПИ № 65231.905.423 – за гаражи, с площ
114 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІ, кв.
270А, гр. Самоков, актуван с АОС № 11 211 от
10.07.2012 г.;
1.5. ПИ № 65231.905.426 – за гаражи, с площ
252 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІ, кв.
271А, гр. Самоков, актуван с АОС № 11 218 от
10.07.2012 г.,
при начална тръжна цена 35 лв./кв.м и при
следните условия:
– право на участие в търга имат само живее
щите в кварталите, предмет на одобрения ПУП,
доказано с постоянния адрес;
– да не са придобивали право на собственост
върху терен, отреден за „гаражи“ (доказва се с
декларация).
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“.
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5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на тър
га, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнарод
ване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Коцева
838
РЕШЕНИЕ № 454
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим
имот: ПИ № 65231.903.427 – за магазин, с площ
508 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІІ, кв.
271А, гр. Самоков, актуван с АОС № 11219 от
10.07.2012 г., при начална тръжна цена 40 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG 54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“.
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5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на тър
га, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки
4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
Председател:
И. Коцева
839
РЕШЕНИЕ № 1113
от 21 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1 т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 3, 5 и 7 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за продажба на общински нежилищен имот – по
землен имот с идентификатор № 23491.8.389
с площ 20 638 кв. м, трайно предназначение:
земеделска, начин на трайно ползване: ливада,
съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49
от 18.06.2004 г. на изпълнителния директор на
АК и изменена със Заповед № КД-14-23-238 от
8.10.2012 г. на началника на СГКК кадастрална
карта на с. Драгушиново, актуван с акт за частна
общинска собственост № 11572/2013 г., вписан в
службата по вписванията.
2 . Кон к у р с ът с е п р ов еж да п ри оп р еде 
лена м и н и ма л на кон к у рсна цена в размер
122 000 лв. – 5,91 лв./кв. м, без ДДС и при след
ните конкурсни условия:
2.1. Имотът се предоставя за изграждане на
оранжерия за зеленчукопроизводство.
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2.2. Участниците в конкурса да представят
инвестиционен план за изграждане на оранжерия
с минимален размер на вложени инвестиции
300 000 лв.
2.3. Срок за въвеждане на обекта в експло
атация – 18 месеца от датата на издаване на
разрешение за строеж.
2.4. М и н и ма лен брой ра зк ри т и рабо т н и
места при въвеждане на обекта в експлоата
ция – 50 бр. средносписъчен състав;
2.5. Купувачът поема задължение да използва
закупения по реда на конкурса недвижим имот
за изграждане на производствен обект и да не го
прехвърля за срок 5 години от датата на сключване
на договора за покупко-продажба без изричното
съгласие на продавача.
2.6. Участниците в конкурса заплащат цената
в деня на сключване на договора, като в случай
на отказ на участника за сключване на договора
в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил
конкурса внесеният от него депозит не се въз
становява.
3. Конкурсната документация се закупува в
стая 420 на общината след заплащане на такса
100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна докумен
тация – до 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната доку
ментация: конкурсната документация се получава
след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие
от документ за актуално правно състояние на
юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за заку
пуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, заку
пуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
г) при получаване на конкурсната докумен
тация лицата подписват декларация за неразгла
сяване на информация; в случаите на упълно
мощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
Лицата, закупили конкурсна документация и
подписали декларация за неразгласяване на ин
формация, получават сертификат за регистрация.
6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане
на конкурса до 21-вия ден считано от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Разясненията по предходното изре
чение се изготвят в писмена форма в срок 3
работни дни, съхраняват се от председателя
на конкурсната комисия и се предоставят при
подписване на всички лица, закупили конкурсна
документация.
7. Депозит за участие в конкурса в размер 50 %
от началната конкурсна цена, посочен в докумен
тацията, следва да бъде внесен по IBAN сметка
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BG54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC – CECBBGSF
при „ЦКБ“ – АД, клон гр. Самоков, до 27-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестения
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен
плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството на Община Самоков, гише
№ 3 – стопански услуги.
9. Утвърждава конкурсната документация,
проектодоговора като част от нея и следните
критерии за оценяване на офертите:
9.1. цена – 60 %;
9.2. инвестиции – 30 %;
9.3. работни места – 10 %.
10. Упълномощава кмета на община Самоков
да издаде заповед за назначаване на конкурсна
комисия, да определи размера на възнаграж
дението на членовете є, да издаде сертификат
за регистрация на лицата, закупили конкурсна
документация, да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и
съгласно документацията, да определи купувача
и да сключи договор за покупко-продажба.
Председател:
С. Стойчева
840

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 490
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли,
реши:
Одобрява проекта за парцеларен план и специ
ализирана план-схема за външно електрозахран
ване на ПИ 066016, 067022, 067021 и изграждане
на БКТП 20/0,4 kV в ПИ 066016, местност Той
кона, землище на с. Бисер, община Харманли,
с инвеститор „Агро Алфа“ – ООД. Трасето на
кабелна линия СрН тръгва от съществуващ ТП
„Малката звезда“ в ПИ 000779 – стопанисвано
от общината, преминава през ПИ 000222 – об
щинска публична собственост (местен път),
и през ПИ 000084 – държавна публична соб
ственост (второкласен път ІІ-76), в землището
на с. Коларово, община Харманли. Кабелната
линия продължава през ПИ 000274 – път ІІ-76;
ПИ 066013 – общинска публична собственост
(полски път), и през имоти 066016, 067022 и
067021 – частна (собственост на възложителя),
в землището на с. Българин, община Харманли.
Разположението на трасето и сервитутните зони
е по 0,5 м от двете страни на кабелната линия
съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
891
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4. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РзС-2 от 7.02.2014 г. на
Община Несебър за строеж: Инженеринг (про
ектиране и строителство) на ПСОВ, колектори
и КПС по проект: „Събиране, пречистване и
отвеждане на пречистените отпадъчни води от
агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда
в рамките на проект DIR-51011116-68-152 ОП
„Околна среда 2007 – 2013“. Обект 1: Събира
не на отпадъчни води от агломерация „Несе
бър – Слънчев бряг – Равда“ и довеждането им
до пречиствателна станция за отпадъчни води
„Равда“ на територията на община Несебър,
област Бургас. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнарод
ването му в „Държавен вестник“ чрез МИП.
885
3. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за Факултета по електроника и
автоматика в Пловдив за доцент, висше училище,
в професионално направление 5.2. Електротех
ника, електроника и автоматика, специалност
„Електрически апарати“ – един, за нуждите на
катедра „Електротехника“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат във Филиала на Техническия универ
ситет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов
25, тел. 032/659 552.
921
3. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на ка
белна линия за захранване на ПИ № 000302,
з-ще с. Слънчево, община А ксаково, област
Варна, с обща дължина на трасето 39,52 л. м
в частта на засегнатите земеделски земи. Под
робният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на с. Слънчево, както следва:
ПИ 078009 – пасище, мера – собственост на
Община Аксаково, и продължава по поземлен
имот № 078008 – полски път – собственост на
Община Аксаково, достигайки до съществуващ
БКТП 8 в поземлен имот № 127012, собстве
ност на „Изгрев – СХ“ – ООД, „Боду“ – ООД,
и „ И н т е р К е р а м и к Т р ей д и н г “ – О ОД. Н а
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
кмета на община Аксаково.
868
108. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве
ници по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – план
за улична регулация с о.т. 336 – о.т. 336А – о.т.
336Б за обслужване на имоти в масиви 83 и 84 в
местност Талисмана (бивша местност Муската),
землище гр. Бургас. Проектът е изложен за раз
глеждане в ТД „Изгрев“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
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проекта до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
869
4. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация, изменение на план за застрояване и
парцеларен план за линейни обекти – външно
ел. захранване и водоснабдяване за ПИ № 077018,
местност Маринкините мостчета, землище на
с. Леденик, община Велико Търново. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
836
271. – Община Гурково на основание чл. 128
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ (план за застрояване), схема за ел. за
хранване, схема за водоснабдяване и канализация
и ПП (парцеларен план) – външно ел. захранване
и водоснабдяване за обект: „Овцеферма“ в ПИ
22767.4.4 по КК на с. Паничерево, с трасе на
външното ел. захранване, преминаващо през ПИ
с идентификатори 22767.4.3; 22767.4.4, 22767.4.734,
22767.6.567, 22767.6.734 и 22767.501.759 по КК на
с. Паничерево, и трасе на водопровод, преминаващ
през ПИ с идентификатори 22767.4.3; 22767.4.4,
22767.4.734, 22767.5.188, 22767.6.558, 22767.501.701
и 22767.501.775 по КК на с. Паничерево. На ос
нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гурково.
810
225. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) относно водопровод, захранващ поземлен
имот № 000127, ЕКАТТЕ 32874, по плана на зем
лището на гр. Исперих, община Исперих, област
Разград. Проектът е изложен в стая № 1 на Об
щина Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
895
37. – Община Камено на основание на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план на
трасе за изграждане на газоотвеждащ тръбопро
вод за сметищен газ между новото регионално
депо „Братово-запад“ в УПИ І-47 и УПИ V-13,
14, 43 и 46 в м. 42 и съществуващото депо в ПИ
000039, и двете в землището на с. Полски извор,
община Камено. Проектното трасе за изграждане
на газоотвеждащ тръбопровод за сметищен газ
започва от новото регионално депо „Братовозапад“ – УПИ V-13, 14, 43, 46, преминава през
ПИ 0.53 – полски път (общинска публична соб
ственост), ПИ 0.41 – пасище (общинска публична
собственост), ПИ 0.40 – отводнителен канал, ПИ
0.54 – пасище, мера, и навлиза в ПИ 0.39 (същест
вуващото депо), извадка от КВС на землището
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на с. Полски извор, 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 обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
896
4. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парце
ларен план) към обект: „Нов ел. провод 20 kV и
БКТП – ІІ вариант“, Туристически център „Пер
перикон“, 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 „Дър
жавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
948
2. – Областният управител на област Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица, че на
основание чл. 148, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 149,
ал. 4 ЗУТ е издал Разрешение за строеж № 1 от
21.01.2014 г., с което на „Национална електриче
ска компания“ – АД, се разрешава да извърши
строителство на обект: „Реконструкция на ВЛ
110 kV „Баланово“ на две тройки проводници
тип АСО-400 и изграждане на оптична връзка от
ТЕЦ „Бобов дол“ до п/ст „Марек“, намиращ се
в землищата на: с. Големо село, община Бобов
дол, и с. Палатово, с. Баланово, с. Бистрица и гр.
Дупница, община Дупница, област Кюстендил,
с дължина на трасето 11 450 м съгласно одобре
ните на основание чл. 145, ал. 2, т. 1 ЗУТ инвес
тиционни проекти. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж заедно с
одобрените инвестиционни проекти подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Кюстендил.
945
684. – Община Любимец съобщава на ос
нование чл. 128, а л. 1 ЗУ Т, че е изработен
ПУП – парцеларен план за проект: „Реконструк
ция и електрификация на железопътната линия
Пловдив – Свиленград, фаза 4.2. реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград“:
За реконструкция на следните въздушни елек
тропроводи 20 kV:
ВЛ 20 kV „Вапцаров“, пресичане с бъдещата
железопътна линия на км 288+182;
ВЛ 20 kV „Шейновец“, пресичане с бъдещата
железопътна линия на км 288+253;
ВЛ 20 kV „Ново село“, пресичане с бъдещата
железопътна линия на км 288+199;
ВЛ 20 kV „Ново село“, пресичане с бъдещата
железопътна линия на км 290+216;
ВЛ 20 kV „20 kV“, пресичане с бъдещата же
лезопътна линия на км 290+092;
ВЛ 20 kV „Телчарник“, пресичане с бъдещата
железопътна линия на км 291+510.
За реконструкция на следните въздушни елек
тропроводи 110 kV:
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ВЛ 110 kV „Вишеград“, пресичане с бъдещата
железопътна линия на км 288+330;
ВЛ 110 kV „Цимбала“, пресичане с бъдещата
железопътна линия на км 290+444;
ВЛ 110 kV „Цимбала“, пресичане с бъдещата
железопътна линия на км 288+362;
ВЛ 110 kV „Свилена“, пресичане с бъдещата
железопътна линия на км 288+419;
ВЛ 110 kV „Свилена – Граничар“, пресичане
с бъдещата железопътна линия на км 290+838.
На основане чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят пис
мени възражения до общинската администрация.
843
4. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинте
ресуваните, че във връзка със Заповед № РД-20-23
от 13.03.2013 г. на областния управител на област
Пловдив, издадена на основание чл. 4, ал. 1,
чл. 124а, ал. 3 и чл. 124б, ал. 1 ЗУТ, и по повод
съвместно искане с вх. № ДС-22-7 от 7.03.2013 г.
от кмета на община Пловдив и кмета на община
„Марица“, Решение № 4, взето с протокол № 1
от 24.01.2013 г. на Общинския съвет – гр. Плов
див, и Решение № 27, взето с протокол № 2 от
13.02.2013 г. на Общинския съвет „Марица“, е из
работен проект на ПУП – парцеларен план (план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии) за
обект: Реконструкция и разширение на Голямоко
нарско шосе, разположен на териториите на две
общини: Пловдив и „Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
894
3. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – Парцеларен план за техническата ин
фраструктура – външна водопроводна връзка и
външно ел. захранване за ПИ 027051 по КВС на
землище с. Сандрово, община Русе. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
844
1. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Стабилизиран горски автомобилен път „Могила
та (Тимуров рид)“, намиращ се в териториалния
обхват на ТП „ДГС Симитли“ от км 0+000,00 до
км 9+827,00 в землищата на с. Градево и с. Долно
Осеново. Трасето на новопроектирания горски
път е разположено в землищата на с. Градево и
с. Долно Осеново с обща дължина 9827 м, като
засяга територии с начин на трайно ползване, както
следва: 1. пасища: бр. имоти – 6; площ – 8,969 дка;
дължина – 755,71 м; 2. друг вид дървопроизводи
телна гора – бр. имоти – 5; площ – 122,123 дка;
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дължина – 9055,31 м, и със собственост, как
то следва: 1. държавна частна: бр. имоти – 5;
площ – 122,123 дка; дължина – 9055,31 м; 2. об
щинска публична: бр. имоти – 1; площ – 0,768
дка; дължина – 54,08 м; 3. общинска частна:
бр. имоти – 3; площ – 6,835 дка; дължина – 592,94
м; 4. стопанисвана от общината: бр. имоти – 2;
площ – 1,366 дка; дължина – 108,69 м. В едномесе
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Симитли.
870
3. – Община гр. Созопол (ЕК НМ 6780 0),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии: „Второстепенна
улица от о.т. 133 до о.т. 134, осигуряваща достъп
до ПИ № 67800.35.101, м. Света Марина, землище
на гр. Созопол, област Бургас. С внесения про
ект за подробен устройствен план – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия,
се обособява улична регулация на улица тупик
с о.т. 133 и о.т. 134 с ширина 5 м (4 м ширина на
уличното платно и тротоар едностранно с ширина
1 м), осигуряваща достъп до ПИ 67800.35.101, м.
Света Марина, землище на гр. Созопол, област
Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
946
4. – Община гр. Созопол (ЕК НМ 6780 0),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на у рбанизираните територии: „Второстепенна
улица с о.т. 7-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-3233-34-35-36-37-38-39“, осигуряваща достъп до ПИ
№ 67800.35.101, м. Света Марина, землище на гр.
Созопол, област Бургас. С внесения проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на елемент на техническата инфраструктура из
вън границите на урбанизираната територия, се
обособява улична регулация на улица с о.т. 7-2122-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
с ширина 8 м (6 м ширина на уличното платно
и тротоар двустранно с ширина по 1 м), оси
гуряваща достъп до ПИ 67800.35.101, м. Света
Марина, землище на гр. Созопол, област Бургас.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до общин
ската администрация.
947
100. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Пътна връзка за
комплексен център за почивка на екипажите в
товарния транспорт с път ІІІ-554 при км 71+664
дясно по посока на растящия километраж“ в ПИ
024023, 025018, 026022 и 000367, местност Азмака-І,
землище на с. Преславец, община Харманли, с
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инвеститор „Декстера кепитъл“ – ООД. Пътната
връзка заема части от ПИ 000014 – държавна
публична собственост (третокласен път ІІІ-554),
и поземлени имоти 000367, 000366 и 000161 – об
щинска публична собственост (полски пътища и
дере). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „ТУ и С“ на Община Харманли
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
892
17. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план и специализирана В и К схе
ма на обект „Водопровод от помпена станция
с. Овчарово до резервоар с. Коларово“, община
Харманли. Трасето на водопровода започва
от помпената станция в ПИ 000177 – хидро
мелиоративно съоръжение, преминава през
ПИ 019018 – стопанисвано от общината, ПИ
000211 – обществени организации, ПИ 000183,
000140, 000144, 000142 – селскостопански пътища,
и през ПИ 017088 и ПИ 017087 – частна соб
ственост в землището на с. Овчарово, община
Харманли. Трасето на водопровода продължава
през ПИ 001539, 000235, 000250, 000259, 000275,
000835, 000287, 001605, 000582, 000293, 000169 – об
щинска публична собственост, през ПИ 000272,
000285, 000288, 000291, 000171 – стопанисвани от
общината, преминава през ПИ 295001 – частна
собственост, пресича ПИ 000084 – държавна
публична собственост (второкласен път ІІ-76), в
землището на с. Коларово, община Харманли,
и продължава по улици в с. Коларово съгласно
тръсировъчен план до ПИ 040013 – хидромели
оративно съоръжение (общинска публична соб
ственост). Сервитутът на трасето е по 0,30 м от
двете страни на водопровода, или обща ширина
0,76 м съгласно графичната част на приложения
проект. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок
един месец след обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се за
познаят с проекта в отдел „ТУ и С“ на Община
Харманли и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
893
1. – Община с. Иваново, област Русе, Опе
ративно звено по устройство на територията, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтере
сованите собственици, че е допуснат за разглеж
дане от Общинския експертен съвет ПУП – ПП
(парцеларен план) за обект: „Трасе на ел. кабел
Н.Н. за външно ел. захранване“ за ПИ 939002
в землището на с. Пиргово, местност Владики
бари, община Иваново, област Русе. Проектът
се намира в Оперативното звено по устройство
на територията в административната сграда на
Община Иваново, с. Иваново, ул. Олимпийска
75, ет. 1, стая № 6. Заинтересованите лица могат
да подават писмени възражения, предложения и
искания по проекта в 30-дневен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ на ос
нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
845
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Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от СНЦ
„Асоциация за защита на дребния и средния
бизнес“ със седалище и адрес на управление Бур
гас, ж. к. Славейков, бл. 58, вх. 4, ет. 7, ап. 154,
представлявано от председателя Николай Колев
Димитров, и „Крис – 91“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл.
26, вх. 5, ет. 5, ап. 10, представлявано от управи
теля Таня Желева Бобчева, в качеството им на
жалбоподатели против Наредбата за премества
емите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементите на градско обзавеждане
на територията на община Бургас: чл. 2, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5б„в“ и чл. 7, приета с ре
шение на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 12
с протокол № 43 от 14.12.2010 г., изменена и до
пълнена с решение по т. 16 в протокол № 26 от
23.07.2013 г. и решение по т. 10 в протокол № 28
от 29.10.2013 г. По оспорването е образувано адм.
дело № 286/2014 г. по описа на Административния
съд – Бургас.
963
Административният съд – Пазарджик, V със
тав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Па
зарджик, с който е оспорено Решение № 256 от
19.12.2013 г., взето по протокол № 14 на Общин
ския съвет – Пазарджик, с което се разрешава
продажбата на УПИ І – търговия, с площ 409
кв. м, ведно с построената в него едноетажна
масивна сграда (кафе-сладкарница) със застроена
площ 151 кв. м и тераса от 87,8 кв. м, в кв. 1 по
плана на с. Мало Конаре, атакувани съответно с
акт № 3264 от 2.12.2013 г., чрез публичен търг с
тайно наддаване на стойност по пазарна оценка,
определена от оценител на имоти – 62 982 лв. (в
т.ч. земя – 4908 лв., и сграда с тераса – 58 074 лв.),
с данъчна оценка на земята – 2222,50 лв., и на
сградата (с терасата) – 31 055,60 лв. По оспорва
нето е образувано адм. д. № 64/2014 г., по описа
на Административния съд – Пазарджик, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.03.2014 г. от 14,30 ч.
897
Административният съд – София-град, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съ
общава, че е образувано адм. дело № 6668/2013 г.,
І троен състав, по оспорването от Софрони Геор
гиев Атанасов и Григор Константинов Григоров
от София на чл. 91 от раздел 3.1 „Режим на пре
ференциално паркиране на ППС, превозващи хора
с трайни увреждания“ от Наредбата за изменение
и допълнение на Наредбата за организацията
на движението на територията на Столична об
щина в редакцията, приета с Решение № 521 по
протокол № 48 от 26.09.2013 г. и Решение № 605
по протокол № 51 от 24.10.2013 г. на Столичния
общински съвет, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 4.04.2014 г. от 11 ч.
964
Софийският районен съд, ІІ ГО, 70 състав, съ
общава на Мариана Намероуе, с неизвестен адрес,
че по искова молба на ДЗИ – Общо застраховане,
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е образувано гр.д. № 26550/2013 г. по описа на
СРС, ІІ ГО, 70 състав, и в едноседмичен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, бул.
Драган Цанков 6, за получаване на препис от
исковата молба и приложенията към нея, както
и да даде отговор на същата. В случай, че не се
яви да получи книжата в указания срок, те ще се
приложат към делото и ще се считат за редовно
връчени. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при усло
вията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
878
Софийският районен съд, трето гражданско
отделение, 87-и състав, по гр.д. № 19104/2013 г.
на основание чл. 562 и 563 ГПК кани държателя
на временно удостоверение № 00000000469 за
поименни акции клас „А“ – 520 броя по 1 лв. за
всяка, с номера от № 0002125550 до № 0002126069
включително в купюр от 520 акции, с обща номи
нална стойност 520 лв., издадено през 2001 г. на
името на Евстати Трифонов Евстатиев, да заяви
правата си върху временните удостоверения найкъсно в откритото съдебно заседание, насрочено
за 9.04.2014 г. в 9,30 ч., когато ще се разгледа
молбата на Даниела Евстатиева Делева и Емил
Евстатиев Евстатиев за обезсилване на ценната
книга. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценните книги ще бъдат
обезсилени. Заповядва да не се издават акции
и да не се извършва плащане по гореописаната
ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 9.04.2014 г. в 9,30 ч., за когато да се
призоват молителите и „Главболгарстрой“ – АД,
с препис от заповедта.
965
Хасковският районен съд уведомява Идриз
Осман Исмаил, роден на 31.01.1981 г. в гр. Комо
тини, Гърция, гржданин на Р. Гърция, без адрес
на регистрация на територията на Р. България,
ответник по гр.д. № 2893 по описа на Районния
съд – Хасково, за 2013 г., заведено от Салие Ибрям
Смаил, с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, да се
яви в съда в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ за получа
ване на съобщението с приложените книжа. Ако
не се яви, за да получи съобщението с книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
922
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 397, т. 13, р. Х,
стр. 30, по ф.д. № 720/2013 г. за политическа
партия „Република БГ“ със седалище София и
адрес ул. Симеонов век 23, ет. 1, офис 7: Уставът
на политическата партия е приет на учредително
събрание, проведено на 7.07.2013 г., и представлява
неразделна част от решението; вписва ръково
ден орган на партията – Национална комисия,
в състав: Александър Стоянов Марков, Анжела
Георгиева Найденова, Антон Томов Янев, Атанас
Атанасов Петков, Боян Марков Петров, Владимир
Рашков Георгиев, Георги Георгиев Ножаров, Емил
Димитров Атанасов, Емилия Цветанова Сушкова,
Иво Георгиев Петров, Ирена Георгиева Василева,
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Камен Красимиров Попов, Найден Кирилов Ди
митров, Павлина Петрова Симеонова, Павлинка
Петкова Найденова, Петър Захариев Миленков,
Ралица Олегова Сиракова-Славчева, Румяна Дел
чева Станимирова, Станислав Георгиев Куков;
вписва контролен орган на партията – Етична
комисия, в състав: Георги Василев Василев, Кал
чо Танев Танев, Аделина Проданова Миланова,
Венелин Тодоров Цачевски, Мариана Ангелова
Мандаджиева-Пепеланова; вписва Георги Василев
Василев като председател на политическа партия
„Република БГ“. Партията се представлява от
председателя Георги Василев Василев.
974
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 657/2008 г. за политическа партия с наиме
нование „Християндемократическа партия на
България“, както следва: Вписва промени в устава
на политическа партия „Християндемократическа
партия на България“, съответно в чл. 5, чл. 20а,
ал. 1, чл. 26, ал. 1 и в чл. 34, ал. 1, изр. 1, съз
даване на нов чл. 20б, нов чл. 20в, нов чл. 20г,
приети на Редовен конгрес на ПП „Християнде
мократическа партия на България“, проведен на
9.11.2013 г., който устав с променено съдържание
е неразделна част от настоящото решение. Вписва
нов председател на партията – адв. Ирина Юлий
Абаджиева-Репуц, и нов зам.-председател – Филип
Александров Александров, които представляват
партията заедно и поотделно. Вписва нов състав
на Националния комитет в състав: адв. Ирина
Юлий Абаджиева-Репуц – председател, Филип
Александров Александров – зам.-председател,
Христо Крумов Станчев. Вписва нов състав
на Контролно-ревизионната комисия в състав:
Юлияна Христова Ретова – председател, Иван
Иванов Кънчев – зам.-председател, Спас Петков
Кърпаров – член, Силвия Венчиславова Петро
ва – член, Васил Константинов Агопов – член.
Вписва нов адрес на седалището и на управле
ние – София, р-н „Триадица“, ул. Цар Асен 88,
ет. 2, ап. 4, п. к. 1463. Партията се представлява
от председателя на партията адв. Ирина Юлий
Абаджиева-Репуц и зам.-председателя Филип
Александров Александров заедно и поотделно.
907

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
Спортен клуб „Олимпия – 2005“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.03.2014 г. в 18 ч. в София, район „Триадица“,
п.к. 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл. 110, вх. В, ет. 3,
ап. 45, при следния дневен ред: към предмета
на дейност по чл. 9 от устава на сдружението да
се добави нов вид спортна дисциплина: зимен и
летен универсален бой, изписано на чужд език
като Unifight (Унифайт).
910
38. – Управителният съвет на Независимата
синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
федерацията на 28.03.2014 г. в 17 ч. в София, бул.
Тотлебен 8, хотел „Родина“, зала „Марица“, ет. R,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
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съвет за изпълнението на бюджета на федераци
ята за 2012 – 2013 г.; 2. приемане на бюджет на
федерацията за 2014 и 2015 г.; 3. други.
928
Божана Михайлова Табакова, Ани Кирилова Стоилова, Климент Борисов Петров, Теодор
Иванов Панев, Любомир Стоянов Стоев – ликви датори на сд ру жен ие с нес топа нск а це л
„Буллабконтрол“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свикват общо събрание на 28.03.2014 г.
в 11 ч. в София, ул. Раковски 108, ет. 3, зала 312,
при следния дневен ред: 1. приемане на баланс
на сдружението към датата на приключване на
ликвидацията – проект за решение: приема баланс
на сдружението към датата на приключване на
ликвидацията; 2. приемане на пояснителен доклад
към баланса – проект за решение: приема пояс
нителен доклад към баланса; 3. годишен отчет
на ликвидаторите – проект за решение: приема
годишен отчет на ликвидаторите; 4. освобожда
ване на ликвидаторите от отговорност – проект
за решение: освобождава ликвидаторите от от
говорност; 5. разпределение на имуществото на
сдружението – проект за решение: разпределя
имуществото на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрание
то ще се проведе същия ден в 12 ч. при същия
дневен ред.
927
11. – Управителният съвет на сдружение
„Център за приобщаващо образование“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 (3) от устава
на сдружението свиква извънредно общо събрание
на 31.03.2014 г. в 10 ч. на адреса на управление
на дружеството в София, ж.к. Младост 3, бл.
342, вх. Б, ет. 6, ап. 25, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2.
освобождаване на членовете на УС от отговорност;
3. освобождаване на членове на управителния
съвет, както следва: Стефан Стефанов Йорданов;
Латинка Накева Дучева, и избор на нови членове
на управителен съвет, както следва: Радостина
Георгиева Митова, Валерия Симчева Симова;
4. изменение на ал. 3 и 5 на чл. 23 от устава на
сдружението, като същите придобиват следния
вид: „(3) Свикването се извършва чрез писмена
покана. Поканата се изпраща до всеки член на
Сдружението на адрес за кореспонденция, посочен
от него в канцеларията на Сдружението, и се по
ставя обява на мястото за обявления в сградата,
в която се намира седалището на Сдружението.“;
„(5) Общото събрание се насрочва най-малко 30
дни след датата, на която е отправена поканата.“;
5. изменение на ал. 1 на чл. 32 от устава, като
същата добива следния вид: „Чл. 32. (1) Сдруже
нието се управлява от Управителен съвет и се
представлява от Председателя на Управителния
съвет. В случай на отсъствие на Председателя
функциите му се изпълняват от Заместник-пред
седателя на Управителния съвет.“; 6. изменение
на ал. 3 на чл. 34 от устава, като същата добива
следния вид: „Чл. 34. (3) Управителният съвет
приема правила за работата си и избира Предсе
дател и Заместник-председател от членовете си.
Председателят на Управителния съвет представля
ва Сдружението.“; предложения за решения: по
т. 1: приема и одобрява отчета на управителния
съвет на сдружение „Център за приобщаващо
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образование“; по т. 2: освобождава управителния
съвет на сдружение „Център за приобщаващо об
разование“ от отговорност; по т. 3: освобождава
членове на управителния съвет, както следва:
Стефан Стефанов Йорданов, Латинка Накева
Дучева, и избира нови членове на управителен
съвет, както следва: Радостина Георгива Митова,
Валерия Симчева Симова; по т. 4: изменение на
ал. 3 и 5 на чл. 23 от устава на сдружението, като
същите добиват следния вид: „(3) Свикването се
извършва чрез писмена покана. Поканата се из
праща до всеки член на Сдружението на адрес за
кореспонденция, посочен от него в канцеларията
на Сдружението, и се поставя обява на мястото
за обявления в сградата, в която се намира седа
лището на Сдружението.“ „(5) Общото събрание
се насрочва най-малко 30 дни след датата, на
която е отправена поканата.“; по т. 5: изменение
на ал. 1 на чл. 32 от устава, като същата добива
следния вид: „Чл. 32. (1) Сдружението се упра
влява от Управителен съвет и се представлява от
Председателя на Управителния съвет. В случай
на отсъствие на Председателя функциите му се
изпълняват от Заместник-председателя на Упра
вителния съвет.“; по т. 6: изменение на ал. 3 на
чл. 34 от устава, като същата добива следния
вид: „Чл. 34. (3) Управителният съвет приема
правила за работата си и избира Председател и
Заместник-председател от членовете си. Пред
седателят на Управителния съвет представлява
Сдружението.“ Присъствието на събранието е
лично или чрез упълномощен представител.
Лицата, упълномощени от съдружниците да ги
представляват на общото събрание, са длъжни
да представят писмените си пълномощни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе на 31.03.2014 г. в 13 ч.,
на същото място при същия дневен ред.
952
13. – Управителният съвет на „Сдружение на
завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Кл.
Охридски“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 26, ал. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 7.04.2014 г. в
18,30 ч. в София, община „Слатина“, бул. Цари
градско шосе 125, бл. 3, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на управи
телния съвет за 2013 г. и освобождаването му от
отговорност за 2013 г.; 2. приемане на годишна
програма за осъществяване на общественополезна
дейност за 2014 г.; 3. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 4. избор на нови членове
на управителния съвет; 5.разни. При липса на
необходимия кворум за провеждане на заседа
нието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще бъде
отложено с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
954
4. – Управителният съвет на сдружение „Българска браншова асоциация пътна безопасност“
(ББАПБ), София, на основание чл. 24, ал. 1 от
устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на чле
новете на сдружението на 2.04.2014 г. в 10,30 ч.
в София, хотел „Централ Хотел Форум“, зала
„Централ“, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет на УС за дейността на ББАПБ
за 2013 г.; 2. приемане на годишния отчет на КС
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за дейността на ББАПБ за 2013 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет на ББАПБ за 2013 г.;
4. приемане на бюджета на ББАПБ за 2014 г. по
представен от УС проект за бюджет; 5. овластя
ване на председателя на УС на сдружението или
упълномощено от него лице да подаде всички
необходими документи за обявяване на приетите
актове в ЦРЮЛНЦ при Министерството на право
съдието; 6. други. На събранието членовете – юри
дически лица, се представляват от законните им
представители или от изрично упълномощено
от тях лице с писмено пълномощно (без нотари
ална заверка). Представителите на членовете се
легитимират с изрично писмено пълномощно и
документ за самоличност. Писмените материали
във връзка със събранието ще бъдат на разполо
жение на членовете в седалището на сдружението
в София, ул. Бесарабия 114, и в регионалния офис
в Пловдив, район „Южен“, Околовръстен път, кв.
Коматево, имот № 15006, и при поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
908
1. – Управителният съвет на сдружение „София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 3.04.2014 г. в 10 ч. в гр. Брезник, ул.
Бърдо 1, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и гласуване на подадени оставки на членове на
сдружението; 2. обсъждане и гласуване на пода
дена оставка на член на управителния съвет; 3.
издигане и обсъждане на нови кандидатури за
членове; 4. избор на нови членове; 5. издигане и
обсъждане на нов член на управителния съвет;
6. избор на нов член на управителния съвет; 7.
предложения и промени в устава на сдружението;
8. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
900
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Бадминтон клуб Академик“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.04.2014 г. в 15 ч. в София, парк Борисова градина,
зала „София“, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдруже
нието; 2. приемане на отчета и освобождаване
от отговорност на председателя и членовете на
УС; 3. приемане на бюджет за 2014 г.; 4. избор
на председател, заместник-председател и нови
членове на управителния съвет; 5. приемане на
промени в устава. При липса на кворум на ос
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. при
същия дневен ред и място на провеждане.
886
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „АФСЕА Секция София“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 10.04.2014 г. в
15 ч. на адрес: ул. Фритьоф Нансен 37А, район
„Лозенец“, София, при следния дневен ред: 1.
приемане доклад за дейността на сдружението
през 2013 г.; 2. проверка и попълване на състава
на общото събрание; 3. приемане на промени в
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устава на сдружението; 4. приемане на проме
ни в адреса на регистрация на сдружението; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за изтеклия мандат; 6. избор
на членове на управителния съвет/управител на
сдружението; 7. разни. Поканват се членовете за
участие в събранието. Материалите за него са
на разположение на членовете в седалището на
сдружението. Регистрацията ще започне в 14,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
856
35. – Председателят на управителния съвет
на Фондация „Арете – Фол“, София, на осно
вание чл. 13, ал. 1 от устава на фондацията във
връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
(редовно заседание на управителния съвет) на
15.04.2014 г. в 12 ч. в седалището на фондацията
в София, бул. Евлоги Георгиев 169, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за без
възмездно предоставяне на имущество – целево
дарение, с оглед учредяване на ново юридическо
лице – Фондация „Частен музей „Арете“; проект
за решение – УС дава съгласие; 2. приемане на
учредителен акт – устав на Фондация „Частен
музей „Арете“; проект за решение – УС приема
учредителен акт – устав на Фондация „Частен
музей „Арете“; 3. избор на ръководни органи на
Фондация „Частен музей „Арете“ съгласно учре
дителния акт – устав; проект за решение – УС
избира ръководни органи на Фондация „Частен
музей „Арете“ на база на предложения, направени
на заседанието; 4. разни.
848
12. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за изолации в строителството“
(БАИС), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по
своя инициатива свиква редовно годишно общо
събрание на БАИС на 15.04.2014 г. в 14 ч. в Со
фия, хотел „Вега“ (бул. Г. М. Димитров 75), зала
„Триадица“, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на БАИС през 2013 г.; проект за
решение – ОС приема за сведение отчета на УС;
2. приемане на годишния финансов отчет (ГФО)
за 2013 г.; проект за решение – ОС приема ГФО
за 2013 г.; 3. приемане на програма за дейността
на БАИС през 2014 г.; проект за решение – ОС
приема предложената от УС програма за дейности
те на БАИС през 2014 г.; 4. приемане на бюджет
на БАИС за 2014 г.; проект за решение – ОС
приема бюджет на БАИС за 2014 г.; 5. избор на
нови членове на Комисията по етика на БАИС;
проект за решение – ОС избира нови членове
на Комисията по етика; 6. освобождаване от
членство в УС на БАИС на Димитър Тумбанов
по негова молба и избор на нов член на съвета;
проект за решение – ОС освобождава Димитър
Тумбанов като член на УС на БАИС и избира
нов член на съвета. Регистрацията на членовете
за участие в работата на общото събрание ще се
извърши същия ден от 13 ч. При регистрацията
участниците следва да се легитимират с лична
карта, а пълномощниците и с изрично писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 15 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
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от броя на присъстващите членове. Материали
те за общото събрание са на разположение на
заинтересованите членове в офиса на БАИС на
адрес: София, бул. Христо Смирненски 1, корпус
„А“, ет. 4, офис 5.
929
3. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
Голям извор в гр. София“ на основание чл. 17,
ал. 3 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 24.04.2014 г.
в 17 ч. в зала „Надежда“ на ОКИ – Столична
библиотека, пл. Славейков 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. отчет на
контролно-ревизионната комисия; 3. обсъждане
на кандидатури за членство в сдружението; 4.
обсъждане на предложения и избор на нов уп
равителен съвет; 5. обсъждане на предложения и
избор на нова контролно-ревизионна комисия; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 18
от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ об
щото събрание се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
887
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Морски клуб Компас“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.04.2014 г. в 18 ч. в к.к. Камчия, хотел „Лон
гоз“, община Аврен, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на управителния съвет; 2. отчетен
доклад на контролния съвет; 3. промени в устава
на сдружението; 4. избор на нов управителен,
контролен съвет и председател; 5. приемане на
решение за промяна на седалището и адреса на
управление; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се.
930
1. – Управителният съвет на СТХРЛ „Щурче“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 25.04.2014 г. в 18 ч. във Варна,
ул. Ангел Кънчев 33А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2013 г.;
2. финансов отчет за 2013 г.; 3. приемане на бю
джета за 2014 г.; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 19 ч.
923
1. – Управителният съвет на сдружение „Културен клуб на пенсионера“, гр. Велики Преслав,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-из
борно събрание на 10.04.2014 г. в 9,30 ч. в залата
на Община Велики Преслав при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на УС и на КС за изминалия
период; 2. промяна на устава на сдружението; 3.
избор на УС и КС на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
законно.
899
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алумни
клуб – Асен Златаров – Видин“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание
на членовете на сдружението на 11.04.2014 г. в
16,30 ч. във Видин, Южна промишлена зона, ПГ
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„Проф. д-р Асен Златаров“, конферентна зала при
корпуса на училището, при следния дневен ред:
1. гласуване на членовете на управителния съвет
на сдружението за новия мандат 2014 – 2019 г.; 2.
доклад за дейността на сдружението за 2013 г.;
3. финансов отчет за 2013 г.; 4. избор на нови
членове на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
924
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса
Спортист – 95“, гр. Генерал Тошево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
отчетно-изборно събрание на сдружението на
28.04.2014 г. в 17 ч. в залата на СОУ „Н. Й. Вап
царов“, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов
7, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на сдружението през изтеклата
календарна година и за целия мандатен период
на управлението; 2. освобождаване от отговор
ност на УС; 3. избор на нов управителен съвет и
председател; 4. изменение и допълнение в устава
на сдружението; 5. приемане и освобождаване
на членове на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
898
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Възможност за интеграция в
обществото гр. Карнобат“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдру
жението на 14.04.2014 г. в 11 ч. в седалището на
сдружението: гр. Карнобат, област Бургас, ул.
Девети септември 34, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в управителния съвет на
СНЦ „Възможност за интеграция в обществото
гр. Карнобат“; 2. приемане промяна на контро
льора на СНЦ „Възможност за интеграция в
обществото гр. Карнобат“; 3. приемане промяна
в устава на сдружението; 4. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете
в седалището на сдружението всеки присъствен
ден от 9 до 18 ч. Регистрацията на членовете за
събранието ще се извършва от 8 до 9,30 ч. в сгра
дата на сдружението в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
925
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Ботев – Козлодуй – 2008“, Козлодуй, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 4 от устава
свиква общо събрание на 10.04.2014 г. в 17 ч. в
заседателната зала на Община Козлодуй при след
ния дневен ред: 1. изменения на устава; 2. отчет
за дейността на УС за 2012 и 2013 г., 3. избор на
членове на УС и председател; 4. обсъждане на
бюджет 2014 г.; 5. определяне размера на членския
внос за 2014 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час и се провежда на същото място и при
същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Шахматен клуб Локомотив
2000“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 28 от устав на клуба свиква общо събрание
на членовете на клуба на 12.04.2014 г. в 10 ч. в
Пловдив, ул. Цар Иван Александър 2, при след
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за
периода 2010 – 2013 г.; предложение за решение:
ОС приема отчет за дейността на клуба за пери
ода 2010 – 2013 г.; 2. одобряване и приемане на
годишния финансов отчет на клуба за периода
2010 – 2013 г.; проект за решение – ОС одобрява
и приема годишния финансов отчет на клуба
за периода 2010 – 2013 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на УС и КС за дейността
им през периода 2010 – 2013 г.; предложение за
решение – ОС освобождава от отговорност чле
новете на УС и КС за дейността им през периода
2010 – 2013 г.; 4. приемане на промени в устава
на клуба; предложение за решение – ОС прие
ма предложените промени в устава на клуба; 5.
промяна на членовете и състава на управителния
съвет на клуба – освобождаване на председателя
и членовете на УС, избиране на нов председател
и членове на УС; предложение за решение – ОС
освобождава председателя и членовете на УС,
както и избор на нов председател и членове на
УС в съответствие с направените предложения; 6.
промяна в състава на контролния съвет на клу
ба – освобождаване на председателя и членовете
на КС, избиране на нов председател и членове на
КС; предложение за решение – ОС освобождава
председателя и членовете на КС, както и избор на
нов председател и членове на КС в съответствие
с направените предложения; 7. разни – по пред
ложение на присъстващите членове на клуба в
дневния ред могат да се включат за обсъждане и
решаване и други въпроси. Поканват се членовете
на клуба да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощен представител. За
участие в събранието членовете на клуба се ле
гитимират с документ за самоличност, а предста
вителите им – и с изрично писмено пълномощно
(нотариално заверено). Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
клуба на адрес: ул. Капитан Райчо 38, бл. 15,
вх. А, ап. 7, Пловдив. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устав на
клуба общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същите условия
и дневен ред.
880
7. – Управителният съвет на сдружение „Медии с човешко лице“ – Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.04.2014 г. в 14 ч. в офиса на ул. Радецки
45 – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението през изтеклия
мандат, дискусия и приемане на решения; 2. из
бор на ръководни органи; 3. други – приемане на
нови членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
931
46. – Управителният съвет на ЛРД „Гларус“,
Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на дружеството на 17.05.2014 г.
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в 9,30 ч. в заседателната зала в сградата на
дружеството в Поморие, ул. Княз Борис I № 55,
при следния дневен ред: 1. доклад за работата
на управителния съвет през изминалия период;
2. доклад за работата на КРК; 3. приемане на
проектобюджета за 2014 г.; 4. промени в устава
на дружеството; 5. избор на УС и КРК; 6. избор
на член в ОС на НЛРС – СЛРБ, София; 7. раз
ни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 10,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
901
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по хандбал – Шумен 98“ – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 28.03.2014 г. от 18 ч. на адрес:
Шумен, бул. Симеон Велики 32, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови и освобождаване
на стари членове на сдружението; 2. освобожда
ване на досегашните членове на УС и избор на
нови; 3. промяна на броя на членовете на УС;
4. освобождаване на досегашния председател
на УС и избор на нов; 5. промяна на устава на
спортния клуб.
951
1. – Управителният съвет на СНЦ „Възраждане“ при ОУ „Васил Левски“, с. Бозвелийско,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ
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брание на 27.03.2014 г. в 12,30 ч. в сградата на
ОУ „В. Левски“, с. Бозвелийско, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2.
приемане на годишния доклад на сдружението
за 2013 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13,30 ч., на същото място
при същия дневен ред. Посочените в дневния ред
документи са обявени на първия етаж в сградата
на ОУ „Васил Левски“, с. Бойзвелийско.
926
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Фу тболен к л у б Ст ре ла – 20 0 4“, с. Орл я к ,
община Тервел, област Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру
жението на 12.04.2014 г. в 10 ч. в кметството
на с. Орляк, община Тервел, при следния дне
вен ред: 1. вземане на решение за приемане и
освобождаване на нови членове; 2. вземане на
решение за приемане на промени в устава, като
свикването чрез покана в „Държавен вестник“
отпадне и се извършва чрез покана, отправена
до членовете; 3. избор на управителен съвет; 4.
избор на председател; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч. в кметството
на селото и при същия дневен ред.
881

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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